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interesse em propor uma imagem alternativa das favelas. Se o foco
da mídia era tão-somente o tráfico de drogas e a violência, então o
Viva Favela buscaria expor a riqueza da vida cotidiana no seio das
comunidades. Sabendo-se que essa visão somente poderia advir de dentro
da comunidade, o Viva Rio recrutou escritores e fotógrafos que vivam nas
favelas e lhe ofereceu treinamento como jornalistas e fotojornalistas. No
auge do projeto, havia 12 jornalistas e sete fotógrafos publicando histórias
de dentro das favelas. Havia, também, um time de editores que davam
suporte nos bastidores do Viva Rio.

VIVA FAVELA

DEZ ANOS DE FOTOJORNALISMO, DIREITOS HUMANOS
E INCLUSÃO VISUAL NO BRASIL
Por Peter Lucas
Traduzido por Paulo Da Silva
Nos últimos dez anos, o Viva Favela tem conduzido uma experiência
pioneira em mídia participativa. Com sede no Rio de Janeiro, o site
publica histórias que refletem a vida de mais de um milhão de pessoas que
moram nas favelas do Rio e, mais recentemente, do Brasil. O portal teve
início em 2001 sob a égide de uma importantíssima organização nãogovernamental chamada Viva Rio, famosa em virtude de seus movimentos
pela paz, suas campanhas pelo desarmamento, seus projetos em busca
de resolução de conflito dentro das comunidades. Em um esforço para
superar a exclusão digital das favelas, o Viva Rio lançou um site voltado
para as comunidades e foi nessa ocasião que o presente projeto do Viva
Favela se originou.
O Rio de Janeiro possui a mesma dimensão territorial de Nova York.
Porém, um quarto da cidade reside em favelas. Estima-se que um quarto
da população mundial atualmente vive em favelas, ou em algum tipo de
comunidade urbana que se iniciou ilegalmente, tendo sido paulatinamente
construída por seus habitantes. E ao passo que muitas cidades do mundo,
como o Rio de Janeiro, estão se esforçando no intuito de integrar essas
comunidades “informais” ao espaço “formal” da cidade, uma ampla
discrepância ainda continua entre os bairros tradicionais e as favelas. No
Rio de Janeiro, este fenômeno ficou conhecido como cidade partida, título
de um livro clássico do jornalista Zuenir Ventura. Tais diferenças críticas
estão associadas com acesso a serviços básicos da prefeitura, questões
de segurança, saúde pública, oportunidades de emprego, e uma gama
complicada de discriminações que afetam aqueles que residem nas favelas.
Porém, com o passar do tempo, algumas favelas se tornaram bairros e,
mais cedo ou mais tarde, irão se tornar parte integral da cidade.
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A casa mais alta do Cantagalo. Foto: Deise Lane.

Um desses espaços chama-se Cantagalo, situado imediatamente atrás
de Copacabana e Ipanema, dois dos bairros mais valorizados a beiramar do Rio. Esta foto tem a ver com uma das primeiras histórias
publicadas no portal. Um dos “correspondentes” teve a idéia de
escrever um artigo sobre a casa situada no lugar mais alto do morro.
Obviamente, quanto mais alto, melhor a vista que se tem. Entretanto,
para os residentes das favelas, isso representa estar entre os mais
pobres do morro, dada a dificuldade e a distância da caminhada que
se é obrigado a fazer para se abastecer de produtos e mercadorias.
Eu me recordo que essa história tinha a ver com uma família muito
pobre de migrantes nordestinos que haviam acabado de se mudar
para lá. A casa, fotografada de cima com o mar como pano de fundo,
é uma residência feita com barro e tijolos em meio a um matagal e
arvoredo. As imagens eram quase que arcadianas. Eu já estive no
ponto mais alto do Cantagalo em diversas ocasiões e esta história
evoca um dos dilemas mais duradouros das favelas cariocas. Como é
que pode haver tanta beleza misturada com tanta miséria?
***
No início, em 2001, o portal era uma revista on-line sobre a vida
social e cultural dentro das favelas. O Viva Rio também tinha

Durante os primeiros anos do projeto, todos no Viva Rio tinham o
cuidado de não chamar ninguém de “jornalista” ou “fotojornalista”, já
que nenhum funcionário do Viva Favela tivera treinamento formal. Foram
chamados de “correspondentes comunitários”. Quando eu comecei a
pesquisar o portal, eu inicialmente considerei essa distinção complicada
pois contradizia a relação de classe e raça existente entre os profissionais
que trabalhavam na ONG e seus pares dentro das comunidades. No
entanto, eu percebi que também estabelecia um conjunto de normas
profissionais para se ter como objetivo enquanto os correspondentes eram
treinados. Muitos deles já tinham experiência em escrever para pequenos
periódicos comunitários ou em fotografar eventos onde moravam. Porém,
em 2004, os 400.000 acessos que o Viva Favela teve por mês na página
inicial do site representou um enorme salto profissional. Para todos os
envolvidos, os primeiros anos representaram um constante processo de
aprendizado, já que os correspondentes adquiriram novas habilidades e
os repórteres e fotógrafos aprenderam a trabalhar em equipe. Os editores,
dentro do Viva Rio, também passaram a valorizar o ponto-de-vista
advindo de dentro das favelas e o estilo mais pessoal de contar histórias.
Do universo de 700 favelas no município do Rio de Janeiro, em 2001, o
Viva Favela começou a trabalhar em apenas doze comunidades diferentes.
Cabe enfatizar que essas são algumas das maiores e mais complexas
favelas no Rio, como Cidade de Deus, Complexo da Maré, Rocinha,
Complexo do Alemão, e Queimados, situado na Baixada Fluminense.
Além do peso das comunidades, a escolha se deu em parte à localidade
onde os fotógrafos e repórteres viviam já que eles se sentiam mais seguros
fotografando e escrevendo sobre suas próprias comunidades. O Viva
Favela também representou a Vila Mimosa, mesmo não sendo uma favela.
A Vila Mimosa é uma zona de meretrício na zona norte da cidade e

muitos profissionais do sexo e seus clientes advém das favelas.
A cada dois anos, o Rio de Janeiro faz uma bienal de fotografia
chamada FotoRio, que hoje tornou-se a maior mostra de fotografia
da América Latina, contando com a participação de boa parte dos
museus e espaços culturais da cidade. Em 2003, os sete fotógrafos
do Viva Favela fizeram uma exibição incrível de seu trabalho
durante a bienal denominada Por Dentro da Favela: Fotografias
do Projeto Viva Favela. À época, eu estava lecionando um curso
pela Universidade de Nova York sobre direitos humanos e mídia
no Rio de Janeiro, e quando levei os alunos para a exposição eu me
lembro como eles estavam surpresos por haver imagens de alegria,
felicidade e dignidade. Eles disseram que foi a primeira vez que viram
representações positivas de favelas.
Hoje, os fotógrafos riem da forma humilde como começaram. A
maioria deles já possuía alguma experiência em fotografia, e essa
foi a razão pela qual foram recrutados. Mas todos usavam câmeras
analógicas. A súbita mudança para a digital equivaleu a dar vários
passos para trás. Suas primeiras câmeras foram de um megapixel,
automáticas, e só havia uma câmera que era passada de fotógrafo
para fotógrafo. No segundo ano do projeto, cada fotógrafo começou
a usar uma Nikon Coolpix de três megapixels, e um conjunto coletivo
de trabalho começou a se formar.
Devido ao fato de usarem câmeras de baixa resolução, não tinham
condições de ampliar suas fotos para montar a sua primeira
exposição. Mas isso acabou representando uma bênção inesperada
porque quando eles reuniram um conjunto de 90 fotos pequenas, o
cotidiano da vida nas favelas explodiu visualmente, com cada foto
gerando ressonâncias a partir de outras. Havia fotos de ensaios das
escolas de samba, grafiteiros criando murais, pessoas se bronzeando
em telhados, crianças brincando na rua, e pessoas apenas vivendo a
vida dentro de bairros densamente povoados. Sozinha, cada foto era
mais quieta. Mas como eu suspeitava, havia também uma historia
por detrás de cada imagem que era publicada no portal. Desde o
início, eu estava de olho no projeto, mas foi neste momento, após a
sua primeira exposição, que eu decidi seguir os fotógrafos mais de
perto. Por conseguinte, depois do meu curso, voltei ao Rio e conheci
toda a equipe de fotógrafos.

seu vizinho para o mar. Enquanto isso, as manchetes da imprensa
em qualquer segunda-feira gritam sobre a violência, do tráfico de
drogas e da brutalidade policial nas favelas.
***

A primeira exposição do Viva Favela. Foto: Peter Lucas.

Como fotógrafo, eu estava mais interessado nos aspectos visuais do
projeto, em parte porque a estética das favelas é raramente representada.
Os pesquisadores também raramente representam aqueles que trabalham
no campo de base de produção de mídia. Então comecei a seguir os
fotógrafos em seu trabalho de campo enquanto fotografavam uma
matéria, e este trabalho durou, mais ou menos, de 2003 a 2006. Meu
objetivo inicial de pesquisa era estudar o surgimento de um projeto de
inclusão visual, e o processo de mudança social relacionado à mídia
participativa. Eu também queria traçar as conexões entre direitos
humanos e esse tipo de fotojornalismo, e queria entender melhor as
alegrias, os riscos e as possibilidades de fotografar nas favelas.
Toda segunda-feira à tarde, havia uma reunião de pauta na sede do Viva
Rio, no bairro da Glória. Os fotógrafos, os jornalistas e editores do projeto
propunham ideias de pautas, relatavam o andamento das matérias que
estavam fazendo e entregavam as reportagens prontas. Considerando-se os
temas discutidos, estes encontros eram surpreendentes. Um dos jornalistas
queria escrever sobre o preconceito que os loiros naturais sofriam nas
favelas. Alguém falava sobre as pequenas piscinas que as pessoas têm
dentro das comunidades. Um dos fotógrafos mostrava imagens de uma
mulher que fazia e distribuía sopa para as pessoas famintas em sua
comunidade. Outro correspondente descrevia o crescimento vertical das
casas e os problemas quando uma laje extra de repente bloqueia a vista de
6

Em 2003, quando passei a acompanhar de perto cada fotógrafo,
comecei a apreciar o estilo de cada um e seus interesses pessoais.
Imediatamente também percebi como eles eram corajosos. O
primeiro fotógrafo com quem saí foi Tony Barros, na Cidade de
Deus. Estávamos andando por uma rua em um sábado frio e
cinzento, e de repente chegamos a uma loja que vendia telefones
celulares. Com um aceno rápido para o proprietário, fomos até
uma escada lateral que nos levou a um estúdio de mixagem,
onde um DJ estava gravando CDs. A música era uma mistura de
soul dos anos sessenta e samba. Em um canto, um homem mais
velho estava sentado calado, batendo os pés. Com um sorriso de
satisfação, ele disse que nunca poderia encontrar suas músicas
favoritas em CDs contemporâneos; então, ele pegou todos os
seus antigos LPs e encontrou alguém que pudesse fazer deles
uma antologia. Este era o tipo de história da favela que Tony
gostava de cobrir. Tirou algumas fotos e reuniu as informações
necessárias para a matéria. Nesse meio tempo, ele me levou para
uma sala próxima, onde um amigo tinha um computador com
suas fotografias recentes. Com convicção, Tony disse que o que ele
estava abrindo na tela não tinha sido mostrado para muitas pessoas
no Rio.
Como Tony explicou, poucos meses antes, um policial militar tinha
sido morto fora da Cidade de Deus. Sem aviso, a Polícia Militar
cercou a favela no momento em que os estudantes voltavam para
casa. Traficantes de drogas controlavam a Cidade de Deus, e
quando a polícia começou a atirar, os traficantes revidaram. No
caos, um dos traficantes pulou na parte traseira de um moto-táxi
e tentou fugir. Quando ele percebeu que estava cercado, pulou e
fugiu enquanto a policia atirava. O motoboy que estava dirigindo
foi baleado três vezes.
Em vez de se refugiarem na segurança de suas casas durante o
tiroteio, os moradores da Cidade de Deus correram para a rua

para ver o que estava acontecendo. Quando os moradores perceberam
que um motoboy inocente havia sido baleado, cercaram a polícia exigindo
respostas. No meio do tumulto, Tony conseguiu passar pelos policiais
e puxou a sua câmera digital. Suas fotos de um garoto de 13 anos,
esparramado no banco de trás de uma viatura policial com marcas de tiros
no peito está entre as imagens mais trágicas de violência que eu já vi no
Rio de Janeiro.
Quando os policiais perceberam que Tony tinha acabado de tirar algumas
fotos, confiscaram sua câmera, o que acabou enfurecendo ainda mais a
multidão. Estes avançaram contra a Polícia e imediatamente pegaram a
câmera de volta, permitindo que Tony escapasse. Quando a mídia soube
que um morador havia fotografado o acontecimento, eles pediram as
imagens. Mas Tony não confiava nos jornais, e enviou relutante algumas
imagens para emissoras de televisão com a garantia de que seu nome não
seria usado. Ele também entregou um conjunto de imagens para a família
do menino sob as mesmas condições de sigilo.
Embora Tony acabasse eventualmente vindo a se esconder durante todo
o mês seguinte por temor de retaliação da Polícia, ele corajosamente
trabalhou naquela mesma noite, documentando a saga dos motoboys
companheiros da vítima, que ouviram um boato de que seu colega ainda
estava vivo. Apesar de Tony ter tentado explicar que tinha visto o menino
de perto, eles se recusaram a acreditar que ele estava morto. E como eles
iam de hospital em hospital em busca de seu amigo, Tony fotografou o
grupo de motoboys à noite e seus entes queridos desesperados esperando
do lado de fora da sala de emergência. Como nós estávamos alternando
imagens de jovens em motos à noite, me ocorreu que estas eram o tipo de
fotografia que não significaria nada a quem não conhecesse a história.
Mais tarde, naquele dia, a principal missão de Tony foi acompanhar
o correspondente do Viva Favela na Cidade de Deus e fotografar uma
matéria sobre uma locadora de vídeos. Um ano depois do lançamento
nos cinemas, o filme Cidade de Deus finalmente estava saindo em VHS
e DVD. Para a maioria das pessoas na favela, esta foi a primeira vez que
eles viram o filme, porque não existia cinema na Cidade de Deus e poucas
pessoas podiam se dar ao luxo de pagar um ingresso em um cinema
multiplex. Enquanto uma jornalista tirava seu gravador e começava a
entrevistar a proprietária, Tony fotografava a loja, os clientes em fila
no balcão, e as imagens promocionais do filme. A jornalista perguntou

à proprietária se ela achava que o filme tinha causado algum
impacto social positivo na comunidade. Todo mundo na loja
riu desta pergunta, porque todos sabiam a resposta. Rindo, a
proprietária disse: “Você quer dizer projetos sociais para melhorar
a comunidade? Eu não vi nenhum ainda, exceto, talvez, a minha
loja. Os negócios estão muito bons! E existe uma lista de espera de
duas semanas para o filme”.
Ela tinha apenas seis cópias, e o problema com a lista de espera
era que todos estavam mantendo o filme em casa por dias. Um
homem sortudo, cujo nome estava na lista de reserva, apareceu e
alugou o filme. Enquanto a jornalista estava explicando o site Viva
Favela para um grupo de jovens, Tony foi para fora com o cliente
e começou a fotografá-lo segurando o filme na rua. Era uma tarde
de sábado na Cidade de Deus, uma leve chuva caía, e a rua estava
lotada. Todo mundo se afastou enquanto o fotógrafo procurava o
melhor ângulo. Eles reconheciam Tony Barros como um dos seus.
Tony é um homem de ação. Ele até se veste para o inesperado,
com seu colete de fotógrafo, com vários bolsos para os acessórios.
Ele ri com facilidade e quando seus olhos se iluminam sob sua
viseira existe uma energia positiva. Vê-lo trabalhar na Cidade de
Deus, onde mora, foi muito diferente da imagem do fotógrafo
fictício projetada no filme Cidade de Deus. Não há nenhuma
hesitação quando Tony pega sua câmera, circulando em torno dos
fatos, gentilmente guiando e encantando a todos ao mesmo tempo.
Tony gosta de fotografar à noite e eventualmente a “noite” em si se
torna reportagem para o site. Saí com Tony em muitos trabalhos
noturnos, mas eu gostei especialmente de vê-lo trabalhando em
bailes funk.
Tony também criou uma pequena ONG dentro da Cidade de
Deus chamada Lente dos Sonhos para homens e mulheres jovens
que aspiram a ser modelos. A julgar pelas sessões que eu vi, seu
trabalho com jovens é muito mais sobre a consciência crítica e
direitos culturais do que sobre a moda. Tony quer transformar
a palavra moda em cidadania positiva. “Quando as crianças
aprendem sobre moda”, explicou, “eles primeiro aprendem que
moda significa violência e drogas. Essa é a moda aqui. Nossa visão
é criar outro tipo de moda. Veja, estamos sempre influenciados

Os fotógrafos do Viva Favela faturam uma quantia bastante
módica a cada mês. Isto tem menos a ver com suas condições de
correspondentes comunitários e mais pelo fato de que é uma luta
conseguir financiar esses tipos de programas. Portanto, não fiquei
surpreso quando chegamos à casa de Rodrigues Moura e havia uma
placa acima de sua porta contendo um anúncio de que trabalhava
como fotógrafo de casamentos. Na parte de dentro, sua casa é
decorada com grandes fotos coloridas de mulheres em vestidos de
noiva que servem para mostrar seu trabalho. Quando perguntei se o
seu trabalho fotografando casamentos o ajudou a criar uma a rede de
contatos para ter acesso a matérias, ele entrou em seu escritório para
pegar uma pilha de fotos.
Tony Barros fotografando para o projeto Lentes dos Sonhos, na Cidade
de Deus. Foto: Peter Lucas.

pela moda dos outros, como a moda de Búzios. Mas podemos criar nossas
próprias imagens aqui, nossas próprias roupas, nossa própria expressão.
Mas esse movimento tem que ir além da moda. Nós também precisamos
ter uma moda social aqui. Temos que educá-los, mobilizá-los, fazer
conexões sociais para eles, e elevar sua autoestima”.
***
O Complexo do Alemão se localiza em uma área montanhosa da Zona
Norte do Rio, compondo um conjunto de diversas comunidades. Uma
delas é o Morro dos Mineiros, um vale com moradias em encostas
íngrimes. Como a maioria das favelas, a principal rua na parte baixa
separa as diferentes encostas e se irrompe em um labirinto de vielas,
caminhos e escadas em todas as direções. Certa manhã, eu estava
andando na Rua Joaquim Queiroz com Rodrigues Moura, o fotógrafo
do Viva Favela que vive na comunidade. Ele mencionou que eu não
deveria olhar para os traficantes de drogas pelos quais estávamos prestes
a passar. Quando nós passamos, dois jovens com armas penduradas
em seus ombros estavam casualmente sentados em uma caixa de isopor
distribuindo sacos de maconha em uma mão e aceitando dinheiro em
outra, com uma fila de clientes. O que me surpreendeu nesta cena não era
que eles estavam sentados no meio da passagem, mas que eram 10h da
manhã de uma terça- feira.
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Rodrigues Moura é o mais velho entre os fotógrafos do Viva Favela
e lembra muito um professor universitário com sua calvície e seus
óculos grandes. Ao mesmo tempo em que sua filha, vestindo uma
saia xadrez, se apressava parar ir ao colégio e sua esposa nos servia
um café, ele me mostrou uma série sobre uma jovem que tinha
fotografado pela primeira vez quando ela ainda estava no ventre de
sua mãe. Enquanto ele tirava fotos do casamento da mãe gestante,
ela pediu a Rodrigues Moura para tirar algumas fotos suas nua,
porque estava muito orgulhosa de estar grávida. Por acaso, 12 anos
depois, Moura encontrou a menina, já uma pré adolescente, quando
foi fotografar uma história sobre um clube de karatê. Sua série, uma
variação da história sobre uma criança do gueto que supera o caos,
contrariando todas as probabilidades, e se torna uma jovem campeã
em artes marciais, faz sentido, considerando o tipo de imagens
violentas de jovens nas favelas que a grande imprensa geralmente
projeta.
Mais tarde, enquanto caminhávamos até a comunidade, fizemos
uma pausa para apreciar a sonoridade da favela, que sempre parece
ser uma obra enorme em andamento. Ecoando nas encostas densas,
ouvimos o som de pessoas serrando, martelando, rindo, caminhões
ladeira acima, alto-falantes fazendo anúncios, cães latindo à distancia,
galos no meio das ruas, o canto dos pássaros em gaiolas penduradas
do lado de fora, nas árvores. Olhando ao redor, podíamos ver
todas as várias gerações dos tipos de moradia, de barracos de

madeira e casas de tijolos de barro, às inacabadas casas de alvenaria que
predominam na arquitetura da favela atualmente, além de belas casas
rebocadas e cobertas com azulejos.
Parando em frente a uma ampla casa de dois andares à venda, com
acabamento e um jardim, perguntei a Moura quanto deveria custar. Sem
hesitar, ele estimou que com R$ 12.000,00 poderia fechar negócio. “Eu
sei que as pessoas aqui trabalham em três empregos e ganham R$ 300,00
por mês”, disse, “e eu sei de outras pessoas que estão desempregadas há
três anos”. Quanto mais nós fazíamos pausas em certas casas para falar
da estética e design nas favelas, mais ideias ele tinha para novas histórias,
como uma que mais tarde ele fez sobre um dos mais belos jardins no
Alemão.
Em dois dos morros do Complexo do Alemão as casas chegam quase
ao topo, todo coberto de árvores. Como Moura salientou: “Estes são
os pontos mais altos na comunidade e, algumas vezes, os locais mais
perigosos, na ‘guerra’ entre diferentes facções por sua localização
estratégica”. Apesar da ameaça de violência, um grupo de jovens
moradores insiste em usar os caminhos de terra no topo dos morros para
andar de bicicleta e fazer corridas de moto. A série que Moura incluiu no
portal sobre os motoqueiros equipados com jaquetas de couro e capacetes
com o calor e a poeira do verão parecia imagens de soldados na linha de
frente do Iraque. Mas, ao posar para fotos sem seus capacetes, percebia-se
que eram apenas jovens da favela rindo e aproveitando o seu direito de
brincar como outros em qualquer outro lugar.
Eu estive com Moura em muitas favelas que compõem o Complexo do
Alemão, mas ele se empolga mais quando consegue se concentrar em
questões ambientais. Ele também constantemente documenta o uso das
tradicionais plantas medicinais que crescem nas favelas. Um sábado de
manhã, eu fui com Moura até o topo do Morro dos Mineiros para um
evento na comunidade, que celebrava anos de bem-sucedidas práticas
de reflorestamento. No meio do local, Moura montou uma exposição
temporária de imagens da favela documentando os anos de degradação
ambiental, deslizamentos de terra, erosão do solo, montanhas de lixo e
esgoto. Outras tendas estavam distribuindo mudas de árvores, informações
sobre reciclagem e diversas formas de educação ambiental.

Todo mundo ficou maravilhado com uma foto que Moura tirou em
1987 do topo do morro, que estava totalmente desmatado. Passados
vinte anos, a floresta regenerada se tornou uma reserva natural, e
ninguém estava autorizado a construir algo ou cortar árvores. O
presidente da associação de moradores do local nos levou para um
passeio pela floresta, e você podia realmente ouvir o sussurro do
vento balançando as folhas das árvores com o barulho da grande
cidade, um leve murmúrio muito baixo.

Rodrigues Moura fazendo sua história sobre a benzedeira no Complexo
do Alemão. Foto: Peter Lucas.

Perguntei a Moura qual era a melhor coisa de ser um fotógrafo no
Complexo do Alemão. “A câmera me leva a lugares que eu nunca
poderia ir sem ela. Se eu tiver uma câmera aqui, então eu sou um
fotógrafo e todos reconhecem que é o meu trabalho. E as pessoas
aqui querem que eu faça meu trabalho direito. Mesmo sem a minha
câmera, eu entro em uma loja e falo com alguém, e então eu retiro
meu cartão de visita e eles imediatamente se tornam mais receptivos”.
Quando lhe perguntei onde gostaria de estar como fotógrafo em
alguns anos, ele respondeu com um brilho nos olhos: “Eu gostaria de
ser reconhecido internacionalmente e gostaria de fotografar em todos
os lugares”.

Deise Lane é uma jovem mulher ágil e silenciosa, mas muito segura de
si ao portar uma câmera, depois de anos trabalhando para um pequeno
jornal comunitário no Complexo da Maré. Quando eu a conheci,
perguntei se ela já teve medo de fotografar alguma coisa e ela respondeu:
“Na favela, eu sei onde estou, eu sei o que posso fotografar e o que não
posso. Porque eu sou de dentro, eu sou parte da comunidade, mas a
minha educação visual me permite ver além do que esta lá no momento”.
Perguntei se ela sentia que era mais difícil de fotografar nas favelas sendo
mulher, e sem hesitar, ela sorriu e disse: “Noventa e nove por cento dos
traficantes são homens e existe muita pressão e atenção a respeito de
homens se envolverem nessas comunidades, então é muito mais fácil para
uma mulher entrar com uma câmera”.

andamos na direção de um grupo de jovens que estavam discutindo
se a melhor cocaína vinha da Bolívia ou Colômbia. Olhando ao
redor, as iniciais “CV - Comando Vermelho”, uma das três maiores
facções criminosas com o controle de drogas no Rio de Janeiro,
foram pintadas com spray em todas as partes das paredes. Deise
disse: “O que torna este lugar tão violento é que esta rua poderia
ser o território do Comando Vermelho e a próxima rua poderia
ser de outra facção. Você tem todas as três facções aqui”. Dentro
de minutos a pista levou a uma praça com um pequeno campo
de futebol de cimento no meio. Sentadas em volta assistindo aos
meninos jogarem estavam vários grupos de meninas adolescentes que
fumavam maconha tranquilamente.

Em uma sexta-feira à tarde eu dividi um táxi com dois funcionários do
Viva Rio que estavam indo para o Complexo da Maré. Dada a reputação
violenta da Maré, o taxista ficou surpreso ao saber que estávamos indo
para lá e queria saber tudo sobre o Viva Favela. Ele nos deixou na
entrada da Maré e entramos no complexo. A Maré é tão grande que há
17 comunidades no Complexo. O número oficial de habitantes em 2004
era de 200 mil, mas não se sabe exatamente quantas pessoas realmente
moram lá.

Deise nos levou a um caminho específico na volta, para
cumprimentar várias pessoas que ela tinha fotografado para várias
histórias e para manter contatos para próximas matérias. Em um
certo ponto permanecemos em uma ponte sobre um canal que
foi assoreado para fundações das casas. Vasculhando os arquivos
digitais de fotos históricas no Viva Rio, me pareceu que todos os
correspondentes abordaram o problema do esgoto e da poluição.
Como vimos ao longo do canal, cada casa tinha vários canos abertos
saindo de suas paredes, localizadas na parte de trás das casas, para
jogar fora o esgoto. Como Deise observou, o canal vai escoar em
direção à Baía de Guanabara, do outro lado da Maré, e a água da
baía agora está tão poluída que a comunidade pesqueira local (a
matéria que ela acabara de finalizar) não podia mais trabalhar nas
águas próximas.

Eu tinha ido à Maré algumas vezes anteriormente e sempre gostei de
caminhar no comércio principal, na Rua Teixeira Ribeiro, com sua “radio
de caixinha” - pequenos alto-falantes suspensos dos fios elétricos em
intervalos de 100 metros ou mais. Enquanto caminha-se entre todas as
lojas, cada alto-falante é ligado à estação da rádio comunitária da Maré
e a mesma música está sempre flutuando no ar. Passeando na Teixeira
Ribeiro havia ondas de pessoas fluindo em ambos os lados, caminhões
e carros negociando com a multidão, bicicletas e moto-táxi entravam
e saíam do tráfego, os trabalhadores empurravam carrinhos de mão,
cães contornavam as calçadas, crianças descalças corriam por toda
parte, e as pessoas caminhavam carregando suas gaiolas. A energia foi
se intensificando e quando eu perguntei a Lane se sexta-feira à tarde nas
favelas era diferente dos outros dias, ela respondeu: “Este é o último dia da
semana para a maioria das pessoas, e eles se sentem livres, mesmo que seja
só por dois dias, mas você pode sentir esta liberdade”.
Fomos para uma das muitas ruas laterais e quando viramos uma esquina,
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Em imagens antigas da Maré, tiradas em torno de 1960, todas as
casas eram de madeira, habitações construídas em palafitas sobre a
água. Além de fotografar a vida cotidiana nas comunidades, cada
correspondente também pesquisa a história de suas favelas. Paramos
na casa de Claudete Souza Pereira, de 67 anos, uma das primeiras
moradoras da Maré. Deise estava fazendo uma história sobre esta
senhora para o site “Favela Tem Memória”. Claudete trouxe um
pequeno visualizador de slides de plástico, daqueles que você vira
contra a luz para ver a foto. A foto foi de seu falecido marido de pé
na beira de um cais segurando seu primeiro filho. Ao fundo, via-se
uma infindável extensão de água em que alguém tentava atravessar

com a água na altura da cintura. O slide era do tamanho de um selo
postal e ao longo das décadas havia desbotado para o azul, o céu estava
manchado de marrom, tornando a imagem estranha e maravilhosamente
misteriosa. Para Claudete, esta pequena imagem era impagável, não só
como uma lembrança de família, mas também foi tirada no mesmo lugar
onde estávamos e era, desta forma, um registro histórico valioso sobre as
origens do Complexo da Maré. Do lado de fora da casa, de joelhos, seu
cabelo preso, Claudete tinha o prazer de nos mostrar fotos de sua família e
recordar como anos de aterro transformaram este lugar da Maré em uma
comunidade estável acima da água.

calcada e invade a rua. Um ano antes, o proprietário recebeu um
pequeno empréstimo para aumentar sua barraca e agora estava
relatando que sua renda havia dobrado. Documentar o trabalho
nas favelas representa documentar a luta pela sobrevivência. Mas
é também documentar a dignidade inerente e a criatividade do
trabalho diário. Quanto mais os correspondentes tentam localizar
os trabalhadores informais nas comunidades, fotos e histórias de
pessoas reciclando papelão, colocando tijolos, e lavando roupas para
se manter, mais captam o outro lado das favelas, que nunca é exposto
na mídia.

Como muitas casas, o espaço em frente à casa funciona como um pequeno
comércio. No interior da favela, a economia informal foi prosperando.
Um dos mais importantes projetos sociais do Viva Rio nas favelas era seu
programa de microcrédito para empresários locais. Microempréstimos
preenchem um nicho importante nas favelas, porque muitas empresas
no mercado informal não têm acesso aos bancos e são forçadas a fazer
negócios com agiotas locais, que são apoiados pela ameaça de violência.
Paramos em um vendedor de frutas, cuja banca começa na beira da

Neste ponto, Deise explicou que existe uma relação mais profunda
e transformadora entre os fotógrafos e suas pautas no projeto Viva
Favela, que são muito diferentes dos fotógrafos da imprensa de fora:
“Muitas das pessoas que fotografamos precisam de algum tipo de
assistência social, e porque o Viva Rio tem vários projetos diferentes
operando nas mesmas favelas, uma grande relação se desenvolve
entre os moradores e os contatos locais do Viva Rio, então cada
história é muito maior que as próprias fotografias”.
A noite estava caindo rapidamente, e quando olhamos ao redor de
nosso caminho de volta pela Maré, as pessoas estavam trabalhando e
comprando por todo lado. Churrascos estavam sendo preparados e
a fumaça subia ao céu, onde as fitas que tinham ficado do Carnaval
eram agora enfeites. Nos andares superiores, janelas abertas para
as salas de estar agora estavam banhadas do brilho violeta dos
televisores. No nível da rua, luzes em diversas cores começavam a
serem ligadas em cima das lojas. Você podia sentir a mudança, este
era o início do fim de semana. Pessoas que vêm para casa do trabalho
faziam pausas para uma cerveja no seu bar de esquina favorito, e os
jovens jogavam sinuca nas calçadas.
***

Daise Lane fazendo sua história no Piscinão de Ramos, no Complexo da
Maré. Foto: Peter Lucas.

Uma tarde, eu atravessei a Estação Central, no centro do Rio, e
entrei no labirinto de lojas ao ar livre na parte de trás. Aqui é onde
as pessoas pegam trens e vans rumo à região metropolitana do
Rio. O destino era a favela Queimados, na Baixada Fluminense.
Demoraríamos cerca de uma hora de van, passando em alta

velocidade pelo Complexo da Maré, que se estende ao longo da Baía de
Guanabara. Era um dia cinzento e frio de inverno. E nem uma palavra
foi trocada entre os passageiros, pessoas dormindo ou olhando para as
amendoeiras, cujas folhas estavam ficando amarronzadas.
Queimados é quase uma favela rural, com morros, estradas de terra, e
campos verdes entrecortando áreas da comunidade. Na verdade, o lugar
é tão rústico que todo mundo ainda usava um cavalo e charrete para
serviço de táxi local. Felizmente, em função do tamanho da comunidade,
o fotógrafo Walter Mesquita usava um Fusca velho para percorrer
distâncias. Walter é conhecido como o fotógrafo artístico do Viva Favela, e
ele exala um jeito quieto e pensativo por detrás de seus óculos de armação
de metal.
Dadas as características de Queimados, um lugar que não chama a
atenção de ninguém, por assim dizer, me ocorreu indagar a respeito de
uma preocupação acerca de quem, na realidade, era o público-alvo do
portal Viva Favela. Olhando em volta, Walter disse: “Bem, supostamente
o público devia ser as pessoas de dentro das favelas. Mas as pessoas
aqui não têm acesso a computadores, então eles não podem ver os
resultados das entrevistas. É por isto que eu imprimo os artigos com as
fotos para que eu possa dar um feedback à comunidade”. Paramos em
uma casa onde Walter entregou uma matéria que ele fez para o Dia dos
Namorados sobre um casal que estava chegando a seu 50º aniversário
de casamento. Nós também encontramos outro morador que já tinha
sido tema de reportagem e paramos para um café, e enquanto toda sua
família saía para cumprimentar o Walter, percebi que o Viva Favela não
era um fotojornalismo em que se tira a foto e vai embora. No espírito
de mídia comunitária, cada história abre um conjunto de relações que
estão em curso, mesmo depois de a história ter sido publicada no portal.
Talvez possamos dizer que se trata de uma relação de ética, em virtude
da intimidade dos laços culturais compartilhados entre moradores e
correspondentes.
Mais tarde naquele mesmo dia, na hora da saída dos alunos das escolas,
um grupo de meninos descalços foi para um campo de futebol de terra.
Estávamos estacionados em um morro, no lado de cima do campo, porque
o Walter queria mostrar as tendas de circo colocadas nas proximidades
pela escola de circo Terre Des Hommes, de Quebec, no Canadá. Montar
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uma escola de circo no meio de uma favela dá uma outra alternativa
para a juventude local, além de futebol e pipas, as duas principais
brincadeiras das crianças nas favelas. De seu banco de trás, Walter
tirou um arquivo de fotos avulsas de uma série que ele fotografou
quando a escola de circo estava começando. Os elementos para estas
fotos eram muito simples. Crianças, terra, e o céu. Como os campos
estavam sendo nivelados para a escola de circo e havia montes de
terra fresca, as crianças vieram de toda a comunidade animadas
com a perspectiva de mudança e ansiosas para aproveitar a nova
paisagem.
Durante grande parte desta série, Walter usou um filtro amarelo, e
quando eu perguntei se ele queria criar um olhar mais nostálgico
para as fotos, ele respondeu: “Não. Eu poderia ter usado um filtro
sépia para isso, eu só queria amarelá-los para chamar mais a atenção
deles, para torná-los mais esperançosos”. Também conversamos
sobre uma estratégia para fotografar de baixo, dando a impressão
de que as crianças estavam voando enquanto brincavam. Quando
perguntei ao Walter o que suas fotos tinham a ver com direitos
humanos, ele disse: “Eu olho para essas fotos e eu penso nos direitos
humanos porque eles estão associados às atividades da ONG, que
é sobre o direito ao lazer, o direito a brincar, o direito à educação, o
direito a ser uma criança, e o direito a ter esperança”.
A partir da perspectiva dos direitos humanos, muitas das histórias
do Viva Favela se centraram nos valores fundamentais da dignidade
humana e integridade. E muitas de suas histórias abordavam esses
direitos a partir de uma perspectiva positiva. Ou seja, a equipe
não começou necessariamente com a ideia de que, “ok, estes são
os parâmetros de direitos humanos; vamos circular as violações, e
fazer algumas histórias sobre todos os problemas nas comunidades”.
Na verdade, os fotógrafos e os jornalistas não deixam de retratar a
violência e seus vários desdobramentos, e muitas de suas matérias
têm como base a estratégia tradicional de denúncia. Porém, essas
questões são equilibradas por histórias que estão no centro da
dignidade e integridade, principalmente a integridade, o que significa
que todos têm direito a uma vida física, uma vida intelectual, uma
vida espiritual, uma vida emocional, uma vida de sentidos, e uma
vida estética.

Em outra ocasião, encontrei Walter em Queimados para uma história
que ilustra ainda melhor essa abordagem. Walter estava fotografando
um homem chamado Dinei do Cavaco, um gari durante o dia, um dos
muitos trabalhadores no Rio com seus macacões laranja e uma vassoura
na mão. Mas Dinei também escreve letras de samba durante a noite e
muitas das escolas de samba estão usando suas composições durante o
Carnaval. Esta é uma história essencial dos direitos humanos, porque
retrata alguém que combina uma vida cotidiana com uma vida de
grande riqueza estética. O samba é incorporado, é físico, é emocional,
envolve os sentidos, é intelectual, além de ser uma prática espiritual. A
grande imprensa quase nunca retrata uma história sobre um gari em
uma comunidade, e essa marginalização da mídia dominante também
marca esta história como uma questão de direitos.

além de Ipanema e Leblon, dois bairros nobres, a Rocinha desce
uma ladeira enorme para a magnífica praia de São Conrado. Este é
um território privilegiado do surf no Rio. E documentar os clubes de
surf da Rocinha é um tema que Nando continua tentando fotografar,
exceto quando ele mesmo acaba surfando.

Walter Mesquita fazendo a sua história em Queimados. Foto: Peter Lucas.

Bonito e vestido como quem estivesse dando um rolê em uma praia
em Santa Mônica, Nando Dias buscou um nicho para si mesmo
na Rocinha fotografando skatistas, ciclistas, e tudo que tenha a
ver com esportes radicais. Andando com Nando pela Rocinha,
eu observei que sempre que parávamos havia sempre uma jovem
nas proximidades que queria falar com ele. Quando perguntei ao
Nando o que ele mais gostava de fotografar para o Viva Favela, ele
respondeu: “Ao me tornar um fotógrafo, eu finalmente adquiri uma
identidade. Agora eu sou ‘Nando’, o fotógrafo. E o fato de que eu
escolhi ser um fotógrafo é a melhor coisa nessa profissão”.
Eu perguntei ao Nando se ele achava que suas fotografias mudariam
algo na Rocinha e ele respondeu: “As pessoas aqui estão começando
a perceber que a imagem é importante, porque fala sobre algo
essencial, e agora as pessoas estão me pedindo para vir e fotografar
certos eventos. O fato de que eles estão me pedindo, esta é uma
mudança”. Nando me levou para um cybercafé na Rocinha
administrado pelo Viva Rio – a Estação Futuro. Foi o primeiro
telecentro inaugurado em uma favela no Rio de Janeiro. O Viva
Rio instalou dez destas estações nas favelas onde os correspondentes
faziam suas matérias. Os moradores pagavam uma taxa baixa (R$
0,35 por 30 minutos), e quando eles acessavam a internet, surgia a
página inicial do Viva Favela. O gerente da estação me disse que
os jovens sempre lêem o site do Viva Favela e a seção da qual eles
mais gostam é a de anúncios de emprego. Nando Dias também traz
pessoas que ele já fotografou para a estação para verem as histórias, e
em algumas vezes eles mesmos vão aos computadores e depois param
o Nando na rua para tecer elogios.

Abordar os direitos a partir de uma perspectiva positiva também é uma
especialidade de Nando Dias, que vive e fotografa na Rocinha, a maior
favela do Rio. Mundialmente famosa por seu tamanho, todos têm que
ver a Rocinha enquanto as luzes se acendem à noite para realmente
apreciar a dimensão desta cidade dentro da cidade. Estendendo-se para

Em um sábado à noite encontrei Nando Dias na Rampa de Skate,
na parte de baixo da Rocinha, com o grupo SBR (Skate, Bike, e
Roller). Jovens com camisas e shorts de surfistas davam boas-vindas
a todos, enquanto montavam um palco para música ao vivo, e
gravavam vídeos das crianças brincando no parque. A câmera estava

***

de ensaio. Sem anunciar, Nando foi ao computador que estava
controlando o projetor e iniciou a apresentação dos slides. As
imagens, que haviam sido recentemente apresentadas na bienal
Foto Rio, eram um arquivo visual dos primeiros cinco anos de
existência do Viva Favela. Eu queria ver se as imagens poderiam
prender a atenção em um espaço público, especialmente com tanta
atividade rolando em torno do parque.

Nando Dias na Rocinha. Foto: Peter Lucas.

sincronizada para um telão, colocado em cima de alto-falantes enormes.
As crianças estavam encantadas por estarem sendo transmitidas em
tempo real.
Eu já tinha ido à Rocinha várias vezes, mas eu acho que esta foi a
primeira vez em que eu estive lá à noite. O clima era festivo, enquanto
as crianças em seus skates iam deslizando para trás e para frente sobre
as rampas e do outro lado do parque uma partida de futebol era jogada
ao som de um hip hop americano explodindo para fora das caixas de
som. Nando Dias levava sua filha de 8 meses em um de seus braços e
sua câmera no outro. Ele conhecia todo mundo e conversava com vários
ao mesmo tempo. Sabendo que as pessoas nas favelas tendem a ter
uma grande dose de tolerância para barulho, eu brinquei que a música
precisava ser aumentada um pouco mais.
Nando e eu conversamos sobre a ideia de um projeto do Viva Favela
para exibir suas fotos nas favelas. Em vez de exibir as fotos dentro de um
prédio da comunidade, como na associação de moradores, uma ideia
mais radical era expor as fotografias nas ruas ou em lugares selecionados
da comunidade. O Viva Favela estava também pensando em projetar
suas fotos à noite dentro das comunidades, e esta noite era uma espécie
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Uma após a outra, as imagens apareciam por alguns segundos e
desapareciam suavemente. Nando apontava quais imagens eram
dele, mas eu já estava familiarizado com as fotos. O slide show
era um conjunto das melhores imagens do Viva Favela, que já
haviam sido exibidas em centros de exposições ou museus. Como
vários fotógrafos lamentaram, poucas pessoas das comunidades se
aventuraram a ir ao museu no centro do Rio para ver a exposição.
Isto deu origem à ideia radical de o Viva Favela expor suas imagens
nas ruas.
Para minha surpresa, apesar da variedade de atividades em torno
de nós, todo mundo estava olhando para as fotografias. As crianças
tinham parado de correr e estavam todas sentadas na rampa
de concreto, e as pessoas subindo e descendo as ruas ao lado do
parque estavam parando para ver a projeção no parque, ao lado
da Estrada da Gávea. Na Rocinha, do lado do parque, havia uma
sucessão de bares e pequenas lojas, e as pessoas sentadas do lado
de fora também voltaram sua atenção para o telão. O ritmo das
imagens parecia desacelerar tudo, em um estado em que tudo
ficava suspenso e a sensação de tempo momentaneamente se
tornava fugidia.
As imagens projetadas formavam uma dialética virtual da vida
cotidiana nas favelas. Pessoas foram mostradas em toda a sua
dignidade, beleza e alegria, mas também em meio à tragédia.
Não se romantizava a violência nessas fotos, e todo mundo
estava relativamente calmo enquanto olhavam as fotos que
documentavam a tensão entre a polícia e as comunidades. Embora
as imagens fossem de várias comunidades, as fotos que Nando tirou
na Rocinha eram logo reconhecidas. Não há paisagem urbana no
Rio como a extensa encosta da Rocinha.

Enquanto eu transcrevo minhas anotações agora, posso afirmar que
naquele exato momento em que eu escrevia em meu caderno de notas
sobre as imagens no telão, me chamou a atenção a canção de Destiny’s
Child, que tocava nas caixas e som. Eu estava descrevendo as pessoas
nas calçadas, parando para ver a apresentação de slides, e os ciclistas que
estavam pedalando em torno do parque... De repente, todas as crianças
na rua lateral ao parque, no inicio da Rua do Valão, começaram a correr
na mesma direção. Todo mundo se virou. Alguma coisa estava errada
e alguns segundos depois tiros ecoaram pelas ruas. Todos entraram em
pânico. Nós nos abaixamos atrás de uma das rampas de concreto, sem
saber para onde ir. Todos saíram das ruas e correram para os lados dos
prédios. Alguns momentos depois percebemos que o BOPE (Batalhão de
Operações Especiais) tinha entrado na Rocinha sem aviso e avançava em
direção ao interior da comunidade.
Não ficou claro se os tiros vieram da Polícia ou dos traficantes. Eu tinha
estado na Rocinha no início da semana e os traficantes estavam em todas
as ruas com armas pesadas. Poderiam ter sido tiros de advertência para
alertar os traficantes nos pontos mais altos do morro de que a Polícia
estava invadindo. Mas o que mais me impressionou foi o fato de que
mesmo antes de qualquer tiro ser disparado, apenas a visão do BOPE
colocava medo em todos. Que tipo de mundo é este onde a visão de uma
viaturas da polícia faz as crianças correrem para salvar suas vidas?
Olhando para o morro, todas as janelas estavam abertas e todo mundo
estava se inclinando para fora para ver o que acontecia. A energia tinha
mudado e era muito doloroso ver como uma bela noite de sábado na
Rocinha havia sido destruída pela violência. Cinco minutos depois, não
havia mais crianças no parque; elas tinham fugido para a segurança de
suas casas ou de qualquer porta aberta. A música tinha parado. E também
o slide show do Viva Favela. Alguém subiu a comunidade com a câmera
de vídeo ainda sincronizando com o telão, e de repente as imagens
começaram a projetar silhuetas que davam medo descendo ruas escuras.
Dois outros amigos tinham me encontrado na praça, e eles falaram para
sair antes que as coisas piorassem. Mas eu queria ficar um pouco mais,
já que a projeção do Viva Favela tinha sido interrompida. Eu estava
esperando que isto pudesse retornar para que nós fôssemos para os bares e
nos sentássemos.
Entre os veteranos de conflito na Rocinha, a invasão era esperada, porque

o chefe da facção na Rocinha, conhecido como Bem-Te-Vi, estava
comemorando seu aniversário. Em uma demonstração de força,
a polícia queria acabar com a festa. Na encosta do morro, fogos
de artifício explodiam como sons de alerta. Todo mundo estava
nervoso, olhando por cima dos ombros. As únicas pessoas no
parque eram jovens e adolescentes - aqueles já acostumados com a
violência, e crianças, que fingiam ser destemidas.
Trinta minutos depois, sem aviso, as pessoas estavam correndo
pelas ruas de novo e todos se abaixaram para se proteger. Os carros
da polícia estavam saindo da favela e sua mera aparição, mais
uma vez, causava pânico. Assim que os carros se afastaram, as
crianças desceram a ladeira e atravessaram a praça, saindo para a
Autoestrada Lagoa-Barra. Jovens em massa tinham parado todas
as quatro faixas de tráfego em ambos os sentidos e alguém pegou
o alto-falante, ordenando a todos que não quebrassem as janelas
dos carros, apenas bloqueassem a rodovia. Um minuto depois o
tráfego estava parado. Uma pessoa entrou dentro de um ônibus
estacionado próximo à praça, e levou o ônibus para a boca do
Túnel Zuzu Angel, em direção à Lagoa. Um dos meus amigos
que estava comigo naquela noite e que mora em Ipanema disse:
“Nós sempre vemos isto na televisão, e o que eles passam é que
os traficantes são os culpados pelo bloqueio das ruas. Nós nunca
ouvimos falar sobre como a polícia os provoca”.
Tudo estava acontecendo muito rápido. Meus amigos se
refugiaram em um dos bares, ficando sem segurança, mas eu
queria estar nas ruas, no meio do protesto. Algo maior estava
para acontecer. De repente, mais tiros foram disparados e todos se
deitaram no chão. Alguém gritou que a polícia estava na ladeira
oposta, do outro lado da estrada, e todo mundo correu de volta
para os bares ou subiu as ruas. Dentro de minutos, os moradores
haviam se reagrupado e estavam de volta na estrada bloqueada.
Houve mais tiros e mais uma vez nós estávamos com os rostos
abaixados no chão para nos proteger.
Eu estava procurando Nando Dias no meu entorno na esperança
de que ele estivesse fotografando esta pequena guerra. Voltei para
o bar onde estavam meus amigos e eles imploraram para eu ficar

com eles. Fogos de artifício estouravam na parte alta do morro como se
fossem metralhadoras, e a polícia entrou com o “caveirão” (blindado
usado nas favelas) em direção a São Conrado. Todos no bar estavam
agachados no chão para se proteger. Seguimos para os fundos do bar e
nos afastamos um pouco para esperar a situação acalmar. Em seguida,
os policiais atiraram em um transformador elétrico e toda a comunidade
ficou às escuras. Houve pânico nas ruas, e naquela escuridão uma mulher
lamentava que tinha perdido seu filho.
Poucos minutos depois, o dono do bar acendeu algumas velas e serviu
cerveja para todo mundo. As pessoas amontoadas naquele lugar
conversavam sobre como isso deve se assemelhar ao que se passa no
Iraque. O conflito parecia estar ficando pior do lado de fora, e o dono do
bar fez um movimento para fechar as portas de metal. Pela primeira vez
eu comecei a ficar com medo. Não da violência nas ruas, mas de estar
preso dentro de um pequeno bar com outras vinte pessoas, sem ventilação.
Sabendo que operações policias similares têm ocorrido em favelas, onde
ninguém tem permissão para sair de um prédio, eu imaginei que ficaria
preso na Rocinha durante toda a noite.

estranho brilho amarelo das luzes do túnel, conversas exaltadas se
seguiam entre os policiais do BOPE e os moradores negociadores.
Fogos de artifício que mais pareciam pequenas bombas foram
arremessados por cima e explodiam na boca do túnel. Pequenos
incêndios continuavam a acontecer nas ruas. Dada a tensão e
o poder de fogo ao nosso redor, fiquei surpreso por não haver
corpos por toda a parte. Em alguns aspectos, os dois lados estavam
se contendo, porque não é de interesse para nenhum dos dois a
morte de pessoas. Os traficantes de drogas sabem muito bem qual
a retaliação da polícia quando um policial é baleado. E a Polícia
também sabe da fúria de uma comunidade quando um inocente é
morto. Um dos protestos mais comuns dos residentes das favelas é
queimar ônibus pela cidade. O fato de que o ônibus ainda estava
intacto, com poucos danos, era um sinal de que a situação ainda
não tinha se transformado em algo maior.
Quando eu estava escrevendo estes pensamentos em meu caderno
de notas eu percebi que tinha cometido um erro bobo. Eu estava
no meio deste conflito tomando notas. As pessoas começaram a me

A espera dentro do bar era por demais claustrofóbica para mim e eu
voltei para a rua, onde todos se juntavam atrás de um ônibus. Jovens
ainda estavam bloqueando a estrada, arrastando barreiras de concreto,
queimando pilhas de lixo e colocando fogo em pneus. O ar estava cheio
de fumaça, e a tensão estava latente. Jovens estavam armados com tudo o
que podiam encontrar, barras, garrafas, pedras. E eles estavam gritando
palavrões contra os policiais que haviam se reunido na saída do túnel, a
uns 60 metros de distância. Se algum dos jovens estava armado, eu não vi.
Eram os traficantes no topo do morro que estavam fortemente armados.
Obviamente, a encosta da Rocinha, ao lado do túnel, era tão íngreme
e estava tão próxima que qualquer um poderia estar atirando de lá. Por
mais que este incidente se associasse à polícia e aos traficantes, as pessoas
nas ruas tinham pouco a ver com o tráfico de drogas e a guerra entre
facções rivais. Eles estavam defendendo sua honra e sua comunidade do
constante medo coletivo perpetuado pelas forças especiais do BOPE.
Vários homens mais velhos da comunidade entraram no túnel para
encontrar os policiais e negociar uma solução para o conflito. Diante do
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notar e vários moradores me disseram que eu poderia escrever, mas sob
nenhuma circunstância eu poderia fotografar o que estava acontecendo.
Em seguida, outras pessoas passaram a me indagar: “Quem é você?
Você mora no morro? O que você está fazendo aqui? O que você está
escrevendo? Você trabalha para a polícia? Vai embora! Saia daqui se
você não mora aqui”. Dois jovens estavam perto de mim me ameaçando,
enquanto eu explicava que estava lá com Nando Dias, que vive na
Rocinha. A essa altura, eu tenho certeza que vários jornalistas já estavam
lá, mas não dentro da favela. Eles provavelmente estavam atrás das linhas
policiais no túnel.

Até mesmo a Avenida Niemeyer, que circunda o oceano, ao lado
do Vidigal, estava fechada. Finalmente convencemos uma van a
parar e nos levar até a Rocinha, na Estrada da Gávea, para sair do
outro lado, já na Gávea. Enquanto subíamos o morro, todo mundo
estava do lado de fora, nas calçadas, jogando sinuca, festejando
com os amigos, ouvindo música, bebendo em bares ao ar livre.
Como podia acontecer isto? Esta era uma noite comum de sábado
no topo do morro e havia uma guerra na parte de baixo. Descemos
em direção à Gávea, e você poderia não saber o que estava
acontecendo do outro lado do túnel.

Com minha própria segurança em jogo, voltei para o bar. E foi na hora
exata, porque mais tiros foram trocados e houve mais correria. A situação
estava ficando tão perigosa que até mesmo o Nando se recolheu a um
lugar seguro. Ele estava na rua fotografando, mas, como todo mundo,
houve momentos em que precisava correr para se proteger. Encontrei o
Nando de volta ao bar com meus amigos. Celulares estavam tocando,
pessoas em toda a cidade estavam ligando para meus amigos porque o
conflito já estava sendo noticiado e todo o tráfego entre a Barra e a Zona
Sul havia sido fechado. Sentamos na parte de trás do bar, sobre as caixas
de cerveja, e ficamos conversando calmamente para passar o tempo.

Na manhã seguinte, não havia nada sobre o incidente nos jornais,
exceto um foto do chefe do tráfico da Rocinha, Bem-Te-Vi, no
jornal Extra. A matéria dizia que a Polícia Militar estava prestes
a lançar uma nova operação para prendê-lo que se chamaria
Ares, o antigo deus mitológico da guerra. Houve também uma
reportagem de capa no jornal O Dia anunciando que a Polícia
Militar tinha acabado de comprar novos “super” helicópteros
para ataques noturnos nas favelas. A matéria tinha uma
ilustração com helicópteros jogando luzes nos telhados de favelas,
iluminando traficantes que estavam atirando com suas armas semiautomáticas. O título: “Você pode atirar melhor quando você atira
de cima”.

Era quase meia-noite e houve uma pausa no conflito. Nando nos
convenceu de que devíamos tentar sair da comunidade para São Conrado.
Tudo estava escuro enquanto andávamos apalpando os prédios do outro
lado da rua, nos afastando do cerne da confusão junto ao túnel. Mais
adiante, muitas pessoas estavam nas calçadas, à espera de poder voltar a
sua comunidade, e tínhamos que ficar juntos, para não nos perdermos
no escuro. Viramos uma esquina onde se podia ver a maior parte do
morro, e para o nosso espanto toda a favela, exceto onde estávamos,
tinha eletricidade. O camelódromo na parte baixa estava aberto, embora
ninguém estivesse comprando. Do outro lado, soldados do BOPE
fortemente armados e vestidos com seus aparatos pareciam prontos para
atacar. Este era o outro lado da linha policial que não conseguíamos ver a
partir do túnel.
A resistência dos moradores bloqueando a saída do túnel Zuzu Angel.
Foto: Nando Dias

Atravessamos a estrada, na rotatória, e tentamos, sem sucesso, pegar um
táxi. Ouvimos dizer que não havia como chegar ao Leblon ou Lagoa.

***
Uma tarde, sentei no pátio da sede do Viva Rio com Sandra
Delgado, correspondente do Viva Favela e editora de fotografia
do site na época. Sandra, branca, de cabelos curtos e castanhos,
tem um comportamento doce e despretensioso. Ela mudou-se de
Salvador especialmente para encontrar trabalho como fotógrafa
nas ONGs no Rio. Embora não vivesse em uma favela, ela cobria
algumas comunidades situadas na Zona Sul do Rio, como Santa
Marta, Cantagalo e Vidigal. Seu foco tendia a ser as mulheres,
e ela contribuía regularmente para a seção Beleza Pura do site.
Uma das suas últimas matérias havia sido sobre jovens prostitutas
trabalhando em bordéis da Vila Mimosa, uma das mais pobres
áreas de prostituição no Rio. Colocando uma versão positiva sobre

o trabalho das prostitutas, a matéria mostrava um grupo de especialistas
que trabalham com estas mulheres.
A Vila Mimosa, na Praça da Bandeira, é a mais renomada zona de
prostituição no Rio de Janeiro e provavelmente em toda a América Latina.
Está localizada nos arredores de uma área industrial na Tijuca, na zona
norte do Rio, em uma única rua com quase cem bordéis e 1.500 mulheres
trabalhando. Eu já tinha ido à Vila Mimosa em uma ocasião, e aquele não
me pareceu o lugar em que poderia fotografar. Então pedi à Sandra para
me levar lá novamente. Em nossa ida, o taxi contou diversas histórias de
passageiros que embarcaram na Vila Mimosa e que o roubaram no meio
da noite.
Uma chuva leve caía na Praça da Bandeira quando saímos do carro,
e a rua estava cheia de homens com cervejas nas mãos. Mulheres só
de biquínis vinham e voltavam das galerias escuras onde a maioria das
casas está localizada. Na parte superior e inferior da rua, os bordéis são
alinhados e empilhados um em cima do outro. Nós dois ficamos parados
por um momento admirando toda a cena com espanto. Então uma das
escadas nos levou a uma ONG sediada em meio a milhares de corpos
vulneráveis.
A Associação dos Moradores, Condomínios e Amigos da Vila Mimosa
(Amocavim) é um pequeno grupo de mulheres liderado por Cleide
Almeida, cuja mãe trabalhou na Vila Mimosa. Ela foi criada lá. Embora
ela nunca tenha trabalhado como prostituta, ela passou a vida tentando
manter as mulheres da Vila Mimosa seguras e saudáveis. Suas colegas de
trabalho são todas profissionais do sexo, que passam parte de seus dias
trabalhando como educadores de saúde. Fomos calorosamente recebidos,
a matéria de Sandra no site sobre a Vila Mimosa apareceu imediatamente
no computador e foi elogiada pela equipe. Eles também nos mostraram
os seus arquivos de fotografias digitais e um álbum onde várias mulheres
posavam deitadas nas camas.
Mulheres vinham visitá-las por várias razões. Algumas queriam saber
mais sobre um novo programa ligado a um banco dentro da Vila Mimosa,
onde elas poderiam abrir uma poupança e retirar dinheiro de um caixa
eletrônico. Esta foi uma importante conquista para elas, já que muitas
meninas vêm de longe, trabalham muitas horas e dormem nos bordéis. Na
verdade, a economia da região da Praça da Bandeira, desde as creches e
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lavanderias a salões de beleza, restaurantes e hotéis baratos, gira em
torno da Vila Mimosa. Enquanto duas meninas estavam recebendo
informações sobre como manter seu rendimento no banco, Sandra
se aproximou delas e perguntou se poderia fotografá-las. Ela
então explicou sobre o Viva Favela e a seção Beleza Pura do site
e disse que ela estava dando continuidade a uma matéria sobre a
Amocavim e a beleza das mulheres que trabalham na Vila Mimosa.
Uma das mulheres conhecia o Viva Favela e tinha visto
recentemente o site. Mas ela ainda estava desconfiada de ser
fotografada, dizendo que estava freqüentando a faculdade nos dias
em que não estava trabalhando. Sandra sugeriu que elas virassem
a cabeça ou cobrissem seus rostos com os cabelos. Sandra era
muito calma e gentil, e tinha paciência, até que conseguiu ganhar
as meninas. Depois, mostrou as fotos na tela de LCD da máquina
para que pudessem aprovar. Então fez com que assinassem um
termo de liberação com nomes e endereços.
Um dos proprietários de bordel entrou na sala e disse que os
preservativos tinham acabado. A Amocavim não lhe daria
preservativos com medo de que ele cobrasse das meninas, tirando
lucro disso. Mas entregariam os preservativos diretamente para as
meninas. Vinte minutos depois nós estávamos transportando caixas
para dentro das galerias e montando mesas. Antes de terminar de
desempacotar, uma fila de mulheres já estava formada. Enquanto
cada menina assinava por sua cota de camisinhas, os trabalhadores
da Amocavim distribuíam cartazes sobre doenças sexualmente
transmissíveis e imploravam às mulheres para que verificassem
se seus parceiros não estavam com sintomas de alguma doença.
Sandra tinha se posicionado ao longo do corredor onde estava
fotografando a fila e a distribuição dos preservativos. Ela parecia
tão concentrada e focada no meio de tanto movimento e barulho.
Ninguém parecia se incomodar com as fotos tiradas por ela. Mas
algumas das meninas ficaram intrigadas quando me viram fazendo
anotações e se aproximaram de mim para olhar o que estava
escrevendo, o que confundiu ainda mais porque escrevia em inglês.
Quando eu tirei a minha câmera digital para fotografar a Sandra,
enquanto ela estava fotografando, uma das mulheres, brincando,
queria saber por que eu não estava fotografando-a.

Eu entrei em um dos bordéis com a “Monique” e tirei uma pequena
câmera Polaroid Mio. Eu a posicionei ao lado de um jukebox brilhante e
fiz minhas fotos. Ela era muito bonita, atraente, a pele negra contrastando
com o biquini branco. Ela vinha de uma pequena cidade a duas horas do
Rio e trabalhava na Vila Mimosa de quinta a sábado. O lugar era quente
e transbordava de clientes em torno de um pequeno bar. Um homem
e uma mulher atravessaram a sala de mãos dadas e se dirigiram para o
andar superior. Monique explicou que ela preferia a Vila Mimosa em
vez dos mais luxuosos bordéis da cidade porque ela podia ir e vir como
bem entendesse e escolher seu “programa”. Programa é sinônimo de sexo
por dinheiro e na Vila Mimosa custava cerca de R$ 25,00. Em uma boa
noite, no início do mês, quando os homens ainda têm o dinheiro de seus
salários, ela disse que pode fazer até doze programas por noite, faturando
aproximadamente R$ 250,00. Enquanto este parece ser um risco brutal
para uma noite de trabalho, ela e todos os outros eram bem conscientes de
que o salário mínimo mensal do Brasil era por volta de R$ 500,00.

interminável fluxo de prostitutas em segundo plano ainda pegando
preservativos. Homens estavam bêbados e confusos pela visão de
tantas mulheres. A Amocavim estima que 2.000 homens vêm para
a Vila Mimosa todos os dias. São homens trabalhadores, muitos
deles de favelas, andando em círculos em torno das mulheres, e
olhando para elas de cima abaixo. Nas portas, meninas dançando,
outras estavam posando sugestivamente para fora das janelas
abertas, e algumas estavam simplesmente nuas se ensaboando nos
banheiros abertos. Cada casa era uma nuvem de fumaça de luz
azul neon. E cada bordel tocava sua própria música no último
volume. Negociações para o sexo eram envolvidas por um som
pulsante, uma confusão de samba, rap, funk, pagode.

Eu apresentei Monique a Sandra e demos uma explicação sobre o
Viva Favela. A Monique estava sendo fotografada no corredor com um

Sandra me levou até o andar superior para ver um dos quartos,
pouco maior que um armário e destituído de quase tudo, com
exceção de uma pequena cama, uma lixeira, e uma lâmpada
simples. Estes não eram o tipo de quarto onde as roupas de cama
eram trocadas, e a dura realidade dos cubículos fazia um sério
contraste com a névoa de sedução no andar de baixo.

Sandra Delgado trabalhando na Vila Mimosa. Foto: Peter Lucas.

Devido à atmosfera fotogênica da Vila Mimosa, eu fiquei surpreso
que Sandra não tenha tirado muitas fotos. Em nosso caminho de
volta, ela me explicou que ela trabalha lentamente porque ela tem
que falar com cada pessoa cuidadosamente para se certificar de
que todos entenderam as razões pelas quais ela está tirando fotos.
Nós mudamos nossa conversa para trabalhos em favelas, e quando
eu perguntei a Sandra qual era a diferença entre trabalhar para a
grande imprensa e o Viva Favela, ela respondeu: “Com a imprensa
normal, o foco não recai sobre o humano; trata-se de fatos, notícias
e ação. O Viva Favela está mais interessado em quem é essa
pessoa e porque eles são tão especiais”. Quando eu perguntei se
ela achava que o trabalho do Viva Favela ia mudar alguma coisa,
Sandra disse com um ar de otimismo e esperança: “Não podemos
fazer grandes mudanças, mas sim mudanças sutis. Muitas pessoas
nas favelas hoje estão conscientes de seus direitos. O Viva Favela
pode ajudar, dando voz e mostrando um novo tipo de foto nas
favelas, e expondo todos os projetos sociais que estão disponíveis
para as pessoas. Mas, em última análise, mudanças têm que nascer
de dentro das favelas, e não fora delas “.

Este sentimento é compartilhado por Kita Pedroza, que em 2004 era a
principal coordenadora de fotografia dos projetos do Viva Rio, e fazia
parte do time de sete fotógrafos originais. Ela também sentia que as
imagens eram revolucionárias em termos de representação da favela.
“Estou chegando à conclusão de que a violência não é tão grande na vida
de todos nas favelas”, observou, “mas geralmente é mais simbólica”. Eu
estava sentado com Kita em seu computador quando o agito de um dia
de trabalho, finalmente, se acalmou no Viva Rio. Vestida informalmente
e com cabelos na altura dos ombros, Kita poderia se passar por uma
estudante de pós-graduação em qualquer campus de universidade
norte-americana. Assim como Sandra, ela não vive em uma favela, mas
contribuía para o site com muitas matérias ilustradas com fotos sobre as
comunidades.

Kita é uma fotógrafa realizada e suas imagens de grupos de
danças e lutadores de boxe em favelas são um contraponto à
realidade de violência. Suas fotos tendem a ter muito movimento,
como se fosse impossível parar o ritmo da vida na favela. Em
uma tentativa para si mesma de adentrar tal realidade e pesquisar
material para sua tese de pós-graduação, Kita começou a
trabalhar com lutadores de boxe no programa Luta Pela Paz.
O programa Luta Pela Paz, no Complexo da Maré, além de
oferecer uma alternativa importante de trabalhar o físico para a
juventude, estabelece várias exigências para os participantes. Eles
devem estar frequentando a escola, não podem estar envolvidos
no tráfico de drogas, e todos têm semanalmente aulas sobre
direitos humanos.

Estávamos procurando nos arquivos digitais, clicando de foto em foto, e
ela fez uma pausa ao chegar a uma de suas fotografias tiradas na Rocinha,
enquanto trabalhava com Nando Dias. Para qualquer um que não é do
Rio, esta era uma típica paisagem de favela em encosta de morro repleta
de pipas voando. Mas as inicias CV na pipa eram indício da violência
simbólica imposta sobre a comunidade pelos traficantes de drogas do
Comando Vermelho. “Nando não estava impressionado”, afirmou Kita,
“mas para mim a pipa era muito significativa. Estas pessoas têm que viver
com todos estes sinais, e o que eu quero mostrar é que existe um monte
destas coisas sutis no interior da favela”.

Certa tarde, estava sentado com Kita na academia do Luta
Pela Paz, no andar superior de um edifício de três andares na
Maré. Kita tinha acabado de se exercitar com um grupo de
outras lutadoras. Os meninos estavam na academia, que naquele
momento estava lotada. Suando devido ao forte calor, Kita disse
que queria saber por que essas crianças tinham entrado em um
projeto de boxe. Sabendo que ela já estava fotografando o clube
por dois anos, eu perguntei o que ela via quando ela olhava para
a academia. “Estou tentando captar o sentimento deles”. “Mas
o que você vê quando olha em volta das salas?” “Existe algo que
traz as pessoas aqui e eu quero descobrir o que é. Eu sei que em
todo o mundo há clubes de boxe em áreas pobres. Mas eu quero
capturar a motivação deles aqui”.

lutando uns com os outros. Havia ainda um jovem em cadeira de rodas se
exercitando em frente ao espelho.
Sensível por ser uma visitante nas favelas, Kita explicou que não queria
tirar fotos apenas por um aspecto visual. Ela respondeu à minha
pergunta sobre o que estava aprendendo, ao dizer: “Estou aprendendo
a ter paciência, o que é o oposto do fotojornalismo na grande imprensa.
Quando você realmente espera pelo momento certo, você começa a ter
fotos diferentes. Eu também estou descobrindo a mim mesma. Quando
sempre se olha outras pessoas por intermédio de fotografias, tem de se
olhar a si mesmo também, e o melhor que se pode fazer com nossas
fotografias é tentar falar sobre estas relações”.
***

Por mais que os fotógrafos do Viva Favela desejem documentar o
cotidiano da vida na favela, há também um tipo de violência sistêmica
ou estrutural interagindo com a pobreza. Do outro lado da Baía de
Guanabara, em Niterói, uma vez eu vi um incêndio invadir o topo de
uma favela à noite. Era algo horrível, mesmo à distância. Mas a ameaça
mais séria para as favelas em encostas de morro é a chuva. Kita se
demorou diante de uma série de fotos de deslizamentos de terra tiradas
por Rodrigues Moura no Complexo do Alemão para ressaltar como as
casas são vulneráveis depois de uma tempestade. Ela também parou em
uma das imagens mais chocantes de todo o arquivo, também tirada por
Rodrigues Moura, de um jovem envolto em um lençol com sangue, aos
pés dos policiais, enquanto eles enfrentavam moradores irados. “Só uma
pessoa de dentro poderia ter tirado esta foto tão de perto”, comentou Kita,
entristecida.
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Kita parecia mais um estudante de sociologia que uma fotógrafa
e eu tive que perguntar a ela uma terceira vez para descrever o
que ela via, visualmente, na quadra. “Eu vejo a força, mas eu
também vejo fragilidade. Eu sei que estes meninos têm um monte
de dificuldades fora desta academia e eu quero conhecer suas
histórias de vida. Antes, eu era um pouco tímida, e eu não queria
me envolver. Mas agora eu quer ir a fundo com a câmera”. Do
seu modo, Kita estava a procura de uma narrativa em meio a esta
pequena academia superlotada com suas paredes amareladas,
teto de zinco, lâmpadas descobertas, ringue de lona verde, e
20 adolescentes com bermudões, luvas e proteções de cabeça

Os esboços etnográficos acima, com estes sete fotógrafos, são apenas
uma fração das anotações que eu tenho do trabalho em campo com a
equipe. Mas eu espero que eles evoquem um senso de lugar e de estar
lá. As anotações também cobrem a gama de assuntos abordados pelos

Kita Pedroza fotografando na Cidade de Deus. Foto: Peter Lucas.

correspondentes no decorrer de seu trabalho. Enquanto o portal
crescia, páginas temáticas diversas emergiam no site. Existiam
imagens e histórias sobre a arquitetura e design nas comunidades,
beleza e moda, as questões das mulheres, meio ambiente, violência e
vidas perdidas, e histórias dos idosos que incluem pesquisas sobre a
história das favelas. A seção do site intitulada “Favela tem Memória”
também teve uma valiosa linha do tempo sobre a história das favelas
do Rio, um léxico com termos das favelas, e um mapa explicando
cada favela na cidade. Havia também outra seção chamada “Clique
seu Direito”, onde as pessoas podiam enviar e-mails com perguntas
acerca de seus direitos e uma equipe de peritos jurídicos no Viva
Rio respondiam. Como todas as páginas do Viva Favela, histórias
anteriores foram arquivadas on-line juntamente com suas fotografias
originais e disponíveis para impressão.
No início do portal, existia uma esperança de que o Viva Favela
poderia começar a reduzir a distância da inclusão digital entre os
moradores das favelas e os de fora de lá. Além de toda a violência
estrutural e suas várias manifestações inerentes à pobreza, a
exclusão digital no Brasil é um problema que envolve quatro
questões fundamentais. Primeiro, existe o custo do computador.
Segundo, e muito intimamente relacionado, é o acesso à internet
e à infraestrutura para suportar a internet de alta velocidade e a
tecnologia de internet sem fio. Terceiro, existe uma necessidade
de educação e de aprendizado dessas mídias. Essas três questões
são fundamentais, mas elas podem ser superadas até mesmo nas
comunidades mais pobres. Mas se pode argumentar que a questão
mais importante para acabar com a exclusão digital é a falta de
conteúdo de mídia destinada às pessoas marginalizadas. No seu
auge, o Viva Favela colocava matérias no ar quase todos os dias.
O Viva Rio também respondeu a estes desafios através da criação
das Estações Futuro dentro das comunidades sobre as quais o site
falava, e fornecendo aulas de informática e direitos humanos. Mas,
o que havia de mais crucial era o fato de que eles estavam gerando
histórias visuais que refletiamm as preocupações e os interesses dos
residentes das favelas.
Os artigos publicados no portal Viva Favela tocavam em várias
questões-chave relacionadas aos direitos de comunicação e às

normas internacionais de direitos humanos. O Artigo 27 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos afirma que as pessoas não só têm o
direito de participar na vida cultural de uma comunidade, mas ainda
que o mais importante é que todos devem compartilhar os frutos de
qualquer avanço científico. Portanto, todos têm o direito ao acesso a
computadores, câmeras digitais, a tecnologia de banda larga sem fio,
cyberestações e websites. As pessoas têm o direito de receber informação,
para criar as suas próprias histórias, se expressarem e expressarem suas
opiniões, e representar-se através de qualquer mídia. Hoje, a conexão
entre consciência crítica e transformação social depende do acesso às mais
modernas tecnologias de comunicação, da livre troca de ideias, e do acesso
ao conhecimento no decorrer da vida.
Um dos objetivos originais do portal era influenciar a forma como os
meios de comunicação dominantes representavam as comunidades.
Quando o Viva Favela estava em seu auge, postando de cinco a sete
matérias por semana, ao menos seis delas repercutiam pela grande
imprensa por mês. Jornalistas da grande imprensa acompanhavam o site
para ter idéias de pautas. E quando viam algo de que gostavam, ou faziam
uma matéria semelhante em uma comunidade diferente ou simplesmente
faziam uma extensão da mesma história. Embora o Viva Favela raramente
tenha recebido crédito, eles acreditavam que qualquer reprodução de suas
matérias sinalizava um sucesso do projeto, porque eles estavam começando
a mudar a forma como a grande imprensa abordava as favelas.

esse foi um dos mais empolgantes projetos de mídia no mundo,
o financiamento começou a minguar. Todo mundo estava
desesperado e a equipe perguntou se eu poderia ajudar de alguma
forma de Nova York. Como pesquisador, este foi uma espécie de
dilema ético. Uma pessoa deveria se acomodar e assistir ao projeto
morrer ou assumir uma posição de ativista na qual o pesquisador se
torna parte do processo de mudança?
Como um pesquisador ativista, eu escrevi uma proposta em
nome do Viva Favela, a equipe no Rio aprovou isto, e nós nos
candidatamos a uma prestigiada bolsa da Open Society Institute
(OSI) da Fundação Soros. O prêmio do OSI Documentary
Distribution Grant veio em um momento muito crítico na vida
do projeto, em 2005. Eu estou tentado a dizer que o projeto
poderia ter acabado sem esse reconhecimento e apoio. Ouvi mais
tarde que o projeto Viva Favela foi uma escolha unânime entre os
juízes, e o projeto foi considerado um modelo para novas mídias
internacionais de projetos de direitos humanos que envolvem
fotojornalismo em comunidades.

Ao longo do caminho, a ONG Viva Rio garantiu bolsas para os
correspondentes comunitários para cursarem faculdade de jornalismo
e fotografia. Cerca da metade dos correspondentes aproveitaram essas
bolsas, conquistando seus diplomas e oportunidades de cargos com
melhores salários na grande imprensa. O fato de que alguns dos jornalistas
e fotógrafos moradores de favelas estavam agora trabalhando para grandes
jornais e emissoras de TV também é considerado um sucesso para o
Viva Favela porque eles trazem perspectivas diferentes e experiências de
dentro das favelas. Além disso, não há escassez de correspondentes em
comunidade esperando por trabalho.

A bolsa permitiu várias coisas, mas um notável uso do prêmio foi
uma série de exposições de fotos do Viva Favela em comunidades.
A exposição, chamada Moro na Favela, foi uma estratégia de
feedback fundamental para trazer as imagens de volta para as
favelas. O nome era para incutir o orgulho em reconhecimento
das comunidades. Por um ano, a exposição passou de favela em
favela a cada mês. As fotos também ficaram na Vila Mimosa. As
fotografias foram impressas em tela de vinil à prova d’água que
poderiam suportar quaisquer condições meteorológicas. A ideia era
também envolver os moradores locais nas exposições baseadas na
comunidade. A comunidade participou pendurando as fotografias
nas ruas e cuidando das fotos durante o tempo de duração da
exposição. As exposições se tornaram um modo de promover o
portal entre os moradores das favelas, porque eles são, e sempre
foram, o principal público-alvo.

O Viva Favela não é apenas um site ou uma revista online sobre favelas; é
parte de um movimento internacional de inclusão visual para transformar
a mídia dominante. Justamente quando eu começava a pensar que

As exposições nas ruas foram transformadoras em termos de
engajamento da comunidade e criação de uma rede de contatos.
Todo um estudo poderia ter sido feito apenas a partir das
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de documentários, entre outros conteúdos multimídia, usando de
telefones celulares a sofisticadas câmeras.
Em 2011, na véspera do aniversário de 10 anos do Viva Favela,
o projeto realizou uma série de palestras, debates e seminários
sobre mídia participativa e jornalismo cidadão no decorrer de uma
semana. O site convidou 14 correspondentes de várias partes do
Brasil, moradores de favelas e periferias, especialmente engajados
e ativos na postagem de conteúdos no site e participantes das Webconferências do Viva Favela. Junto à equipe no Rio, este grupo de
20 correspondentes teve um treinamento intensivo de 5 dias. Eles
participaram de oficinas práticas, dos aspectos técnicos do uso de
diferentes tipos de câmeras e oficinas de edição e áudio a como
usar software livre. Também fizeram um curso intensivo sobre os
desafios teóricos e éticos de representar questões críticas em favelas.
A exposição “Moro na Favela”na Cidade de Deus. Foto: Peter Lucas.

fotografias expostas dentro das favelas. Cada inauguração era um motivo
para celebrar a estética da vida cotidiana nas favelas e um acontecimento
que congregava as pessoas. Um ano depois, nenhuma das fotos havia
sofrido qualquer tipo de vandalismo; na verdade, o oposto aconteceu.
Grafiteiros locais ficaram tão inspirados com as imagens que eles copiaram
algumas fotos em seu próprio estilo em homenagem ao projeto e ao
trabalho dos fotógrafos.

Eu me juntei a este grupo em vários workshops, incluindo
um treinamento de um dia todo no Morro da Mineira. Os
correspondentes se dividiram em oficinas de foto, vídeo e som,
percorreram as ruas, produzindo diversos conteúdos no local. Este
tipo de treinamento representa a nova etapa do Viva Favela em
transformar moradores de favelas em produtores de mídia. Até
hoje, existem aproximadamente 2000 correspondentes cadastrados
no Viva Favela e cerca de 400 já publicaram conteúdos no site.

Após as exposições, o financiamento finalmente entrou em colapso. O
enxugamento do projeto foi doloroso. Mas o Viva Favela sobreviveu,
e as mudanças apontaram para novos e diferentes espaços de sinergia.
O projeto se recuperou com uma equipe menor, mas com uma nova
plataforma consistente com a vanguarda da mídia participativa. Hoje, os
fotógrafos estão usando as mais modernas câmeras digitais de 35mm, e
seus trabalhos em curso estão ajudando a criar um valioso arquivo visual
das comunidades, sem precedentes. O site também está mais aberto,
com espaços para o jornalismo cidadão, onde qualquer um de dentro
das comunidades pode fazer um upload de fotos, áudios e vídeos, além
de contribuir com textos. O projeto também iniciou uma revista especial
temática on-line que é de âmbito nacional. Não é preciso viver em favelas
do Rio de Janeiro para contribuir. Existe também um novo programa
para treinar os jovens correspondentes das comunidades em produção

Fazendo uma retrospectiva, eu me considero uma pessoa de sorte
por ter testemunhado os primeiros anos do Viva Favela, porque
de muitas formas eles fazem parte da primeira onda de um novo
estilo de jornalismo cidadão. Há dez anos, ninguém levava a
sério fotografar sozinho dentro das comunidades, ou usando
apenas um celular para captar vídeos, como acontece agora.
Essa transformação em apenas 10 anos tem sido uma atualização
radical dos direitos humanos. Ao acompanhar o Viva Favela,
percebi que os direitos humanos e meios de comunicação não
têm que ser somente um espaço para denúncias. Direitos também
podem ser abordados a partir de uma perspectiva afirmativa.
Eu também aprendi que há uma diferença fundamental entre
difusão da informação e a transformação da informação. A
grande imprensa apenas passa as informações sobre as favelas de

produtores para consumidores. Como um projeto de mídia transformador,
o Viva Favela capacita as pessoas a produzir mídia, circular as notícias, e
acessar histórias visuais que refletem as suas vidas.

um monte de terras de uma construção em um momento de pura
felicidade. Um escritor que vive em uma favela abandonado em
seus pensamentos sobre a sua máquina de escrever.

O site também é transformador no sentido de que ele mudou a mídia
dominante e o conceito que as pessoas têm das favelas. Incorporadas ao
design do site estão plataformas interativas, histórias participativas aliadas
a temas locais, e ativistas em sua relação com os direitos humanos. Mas
ainda mais importante, o Viva Favela é um projeto de transformação
de arte e mídia, porque o puro processo de geração de mídia baseada
em favela tem tirado pessoas da passividade e dependência da mídia
dominante. Ao fazê-lo, o portal tem permitido aos moradores das favelas
reivindicarem a sua parte justa dos circuitos da mídia internacional.

Não existem fotos coletivas de favelas como estas, a menos que se
viva lá. Mas essas histórias não são sobre os últimos dez anos. Elas
são os arquivos visuais para o futuro. E como o portal se abre para
uma ampla comunidade nacional de correspondentes cidadãos,
haverá novas historias visuais sobre as alegrias, os riscos, e as
descobertas da vida cotidiana nas favelas do Brasil.

Logo no início, eu podia sentir que o Viva Favela era como uma flor.
Uma vez tendo florescido dentro das comunidades, outros botões logo
se abriram. Nos últimos dez anos, vários outros projetos de inclusão
visual foram inaugurados em favelas, muitos deles envolvendo mídia e
juventude. O Observatório de Favelas no Complexo da Maré merece uma
menção especial como um projeto irmão, com seu site, suas histórias de
fotojornalismo sobre a vida nas favelas, seu banco de imagens comerciais
para os fotógrafos comunitários, sua galeria, e sua escola de fotografia.
Vários ex-membros da equipe do Viva Favela também trabalharam lá e
muitos tiveram aulas no Observatório.
Em comemoração aos dez anos de projetos de mídia participativa nas
favelas do Rio de Janeiro, nós oferecemos este livro e uma modesta seleção
de imagens. Embora as fotografias do Viva Favela estejam enraizadas nas
matérias publicadas a partir de sua revista online, cada imagem se abre a
um mundo todo seu. Uma foto é um estudo do cair da noite nas favelas.
Um conjunto de corpos em movimento é uma aula de dança. Uma parede
marcada com buracos de balas evoca histórias de conflito. Uma mulher
segurando seu saco de doces que ela vende todos os dias representa uma
imagem heróica de dignidade e integridade. Um ringue de boxe nas ruas
durante à noite testemunha o espírito de esporte e comunidade. E uma
multidão em uma festa de baile funk expressa seu amor comum pela
música e pelo direito à cultura. Um helicóptero da polícia disparando
tiros no topo da Rocinha. Uma prostituta na Vila Mimosa posando junto
a uma porta aberta enquanto clientes passam. Crianças saltando sobre
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Deise Lane, Walter Mesquita, Sandra Delgado, Rodrigues Maura, Kita Pedroza, Tony Barros e Nando Dias. Cortesia do arquivo Viva Favela.
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Foto: Kita Pedroza, Complexo da Maré.
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Foto: Walter Mesquita, Queimados.

Foto: Walter Mesquita, Rocinha.
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Foto: Nando Dias, Rocinha.

Foto: Rodrigues Moura, Morro do Formiga.
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Foto: Sandra Delgado, Bangu.

Foto: Walter Mesquita, Duque de Caxias.
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Foto: Walter Mesquita, Morro da Babilônia.

Foto: Nando Dias, Rocinha.
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Foto: Walter Mesquita, Baixada Fluminense.

Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Deise Lane, Cantagalo.
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Foto: Walter Mesquita, Morro da Providência.

Foto: Nando Dias, Rocinha.
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Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.

Foto: Walter Mesquita, Nova Iguaçú.

44

Foto: Walter Mesquita, Queimados.

Foto: Deise Lane, Complexo da Maré.
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Foto: Walter Mesquita, Queimados.

Foto: Walter Mesquita, Queimados.
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Foto: Deise Lane, Complexo da Maré.

Foto: Walter Mesquita, Paty dos Alferes.
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Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.

Foto: Walter Mesquita, Sambódromo.
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Foto: Walter Mesquita, Queimados.

Foto: Walter Mesquita, Queimados.
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Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.

Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.

56

Foto: Deise Lane, Complexo da Maré.

Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.
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Foto: Walter Mesquita, Santa Marta.

Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.
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Foto: Deise Lane, Jardim Gramacho.

Foto: Walter Mesquita, Rocinha.
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Foto: Nando Dias, Rocinha.

Foto: Walter Mesquita, Nova Iguaçu.
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Foto: Nando Dias, Rocinha.

Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Kita Pedroza, Complexo da Maré.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Walter Mesquita, Queimados.
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Foto: Walter Mesquita, Gardênia Azul.

Foto: Kita Pedroza, Morro do Pavão.
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Foto: Walter Mesquita, Rocinha.

Foto: Walter Mesquita, Santa Marta.
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Foto: Walter Mesquita, Santa Marta.

Foto: Walter Mesquita, Sambódromo.
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Foto: Nando Dias, Rocinha.

Foto: Kita Pedroza, Complexo da Maré.
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Foto: Tony Barros, Praça Mauá.

Foto: Nando Dias, Rocinha.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.
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Foto: Kita Pedroza, Complexo da Maré.

Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Sandra Delgado, Santa Marta.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Nando Dias, Rocinha.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Walter Mesquita, Gardê.
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Foto: Tony Barros, Nova Iguaçú.

Foto: Sandra Delgado, Vila Mimosa.
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Foto: Tony Barros, Vila Mimosa.

Foto: Sandra Delgado, Vila Mimosa.
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Foto: Sandra Delgado, Vila Mimosa.

Foto: Tony Barros, Praça Mauá.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Walter Mesquita, Morro Camarista Méier.
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Foto: Tony Barros, Cidade de Deus.

Foto: Walter Mesquita, Cantagalo.
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Foto: Rodrigues Moura, Complexo do Alemão.

better view you have. But in favela communities, it also usually means
that you’re among the poorest on the hill and have the most difficult and
longest walk to haul up daily provisions. I remember this story was about
a very poor family who had recently immigrated from the Northeast
of Brazil. The house itself, photographed from above with the sea as a
backdrop, is a mud brick dwelling surrounded by wild grasses and trees.
The images were almost Arcadian. I’ve been at the top of Cantagalo on
several different occasions and this story evokes one of the most enduring
dilemmas of Rio’s favelas: How can there be so much beauty mixed with
so much abject poverty?

VIVA FAVELA
TEN YEARS OF PHOTOJOURNALISM,
HUMAN RIGHTS AND VISUAL INCLUSION IN BRAZIL
Peter Lucas
For the past ten years, Viva Favela has been running a bold experiment in
participatory media. Based in Rio de Janeiro, the website publishes visual
stories that reflect the lives of more than one million people living in Rio’s
favela communities. The portal began in 2001 under the umbrella of a
much larger NGO called Viva Rio, famous for their peace movements,
their small arms disarmament campaigns, their community-based conflict
resolution projects and their many direct-service programs in favela
communities. In an effort to bridge the digital exclusion of the favelas,
Viva Rio launched a favela-based website and the Viva Favela project was
born.
Rio de Janeiro is about the same size as New York, and a quarter of the
city is living in the favelas. Researchers estimate that one quarter of the
world’s population now lives in favelas, or shantytowns, or some kind of
urban community that originally started illegally and was vernacularly
built by its inhabitants. And while many cities in the world, such as
Rio, are trying to integrate these “informal” communities into the
“formal” city, there remains a large set of differences between traditional
neighborhoods and favelas. In fact, in Rio this relationship is known
as cidade partida, or the divided city. These critical differences have to
do with access to basic municipal services, security issues, public health,
employment opportunities and a complicated array of discriminations
that affect those living in favelas. But in time, favelas become
neighborhoods and they eventually become an integral part of the city.
One such place, called Cantagalo, is situated directly behind Copacabana
and Ipanema, two of the most upscale beachfront communities in
Rio. This picture comes from one of the very first stories posted on the
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***
In the beginning, the idea for the portal was to create an online magazine
about the cultural and social life in the favelas. Viva Rio also wanted to
create an alternative image of favelas. If the press only focused on drug
trafficking and violence, then the Viva Favela project wanted to expose
the richness of everyday life in the communities. Since this vision could
only come from the inside, Viva Rio recruited writers and photographers
who lived in favelas and trained them as journalists and photojournalists.
At the height of the project, there were 12 journalists and seven
photographers publishing stories from inside the favelas. There was also a
team of editors backstage at Viva Rio.

Photograph by Deise Lane of Cantagalo.

portal. One of the correspondents had an idea to do an article
on the highest house on the hill; of course, the higher you are, the

For the first few years of the project, everyone at Viva Rio was careful
not to call anyone a “journalist” or “photojournalist” because none of
the Viva Favela staff had been formally trained. Instead, they were
called community correspondents. When I started researching the
portal, I initially thought this distinction was touchy because it belied
the delicate class and racial relationship between professional NGO
workers and their community-based colleagues. But I later realized
that it also established a set of professional standards to strive for while
training the correspondents. Many of the correspondents had previous
experience writing for small community newspapers or photographing
local community events. But by 2004, Viva Favela’s traffic of 400,000
visitors a month to its homepage was a huge professional leap. For
everyone involved, the first few years was a constant learning process as
the correspondents acquired new skills and the writers and photographers

learned to work as a team. The editors back at Viva Rio also
become appreciative of the point of view inside the favelas and the
more personal style of storytelling.
While there are over 700 favelas in the city of Rio, Viva Favela
began working in only about a dozen different communities at
the beginning. To be sure, these are some of the biggest and most
complicated favelas in the city, such as Cidade de Deus, Complexo
do Maré, Rocinha, Complexo do Alemão and Queimados, in the
Baixada Fluminense section of Rio. The choice of locations was
in part tied to where the photographers lived, as they felt more
secure photographing in their own communities. Viva Favela also
represented Vila Mimosa. While not a favela, Vila Mimosa is a redlight district in the north zone of the city and many sex workers and
clients come from favela communities.
Every other year, there’s a photography biennial in Rio, known
as FotoRio, and it’s now the largest photography showcase in
Latin America, with every museum and cultural space in the city
exhibiting photos. In 2003, the seven photographers of Viva Favela
mounted an impressive show of their first two years of existence
during the biennial called Por Dentro da Favela: Fotografias do
Projeto Viva Favela (From Inside the Favela: Photographs of the
Viva Favela Project). At the time, I was teaching a study abroad class
on human rights and media in Rio and when I took the students to
the exhibition I remember how astonished they were that there were
pictures of joy and happiness and resiliency and dignity. It was the
first time, they said, that they saw positive representations of favelas.
Today, the photographers laugh at their humble start. Most of them
were already photographers in some capacity, that’s why they were
recruited. But they were all using film cameras. The sudden switch
to digital was like taking several steps backwards. Their first camera
was a one-megapixel, point-and-shoot model, and since there was
only one camera it was passed from photographer to photographer.
In the second year of the project, each photographer began using
three-megapixel Nikon Coolpix cameras and a collective body of
work began to form.

media. I also wanted to trace the human rights connections to this
kind of photojournalism and to more fully understand the joys, the
risks and the possibilities of photographing in the favelas.

Photograph by Peter Lucas.

Because the team was shooting with such low resolution, they couldn’t
enlarge their pictures for their first exhibition. But that turned out to be
an unexpected blessing because when they assembled a grid of 90 small
photos, everyday life in the favelas just visually exploded with each picture
picking up resonances from the others. There were pictures of samba
school rehearsals, graffiti artists creating murals, people sunbathing on
rooftops, children playing games in the street and folk just living their
lives within densely crowded neighborhoods. Alone, each picture was
quieter. But as I suspected, there was also a story behind each image that
was published on the portal. From the beginning, I had been keeping an
eye on the project, but it was at this point, after their first exhibition, that
I decided to follow the photographers more closely. So after my course I
returned to Rio and met the entire team.
As a photographer myself, I was more interested in the visual aspects
of the project in part because the aesthetics of the favelas are rarely
represented. Researchers also seldom represent those who work in
the field of grassroots media production. So I began to follow the
photographers out into the field when they were photographing an
assignment. My initial research goals were to study the rise of a visual
inclusion project and the process of social change related to participatory
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But before I headed out into the field with the photographers, I
thought I should sit in on their weekly editorial meeting at Viva
Rio’s headquarters in the Gloria section of Rio. Every Monday,
the photographers, journalists, and editors from the project propose
story ideas, give status reports on current articles and hand in
completed assignments. Considering the topics discussed, their
stories were amazing. One of the journalists wanted to write about
the prejudice that natural blonds receive in the favelas. Someone
else proposed a story about the small swimming pools that people
have inside the communities. One of the photographers handed
in pictures about a woman who runs her own soup kitchen for
people who are hungry. Another correspondent was describing the
vertical rise of favela houses and the problems that emerge when
an additional floor suddenly blocks their neighbor’s view of the sea.
Over the years, I sat in on many editorial meetings and they were
always a direct contrast to the mainstream press. On any given
Monday, the headlines of the papers were always screaming about
violence, drug trafficking and police brutality in the favelas.
***
As I began to shadow each photographer, I started to appreciate
each one’s style and personal interests. I also immediately realized
how courageous they were. The first time I went out with any of the
photographers it was with Tony Barros in Cidade de Deus, where
he lives. We were walking down a street on a cold grey Saturday,
and suddenly we ducked into a shop selling cell phones. With a
quick nod to the owner, we slipped into a side staircase and up into a
mixing studio where a DJ was burning CDs. The music was sixties
soul and samba. In the corner, an older man was quietly sitting,
tapping his foot. With a satisfied smile, he said that he could never
find his favorite songs on contemporary CDs, so he gathered up all
his old LPs and found someone who could make him an anthology.
This was the kind of favela story Barros liked to cover so he took

some photos and gathered the necessary information to follow up. In the
meantime, he led me to the next room where a friend had a computer
loaded with his recent photographs. In no uncertain terms, Barros said
that what he was about to bring up on the screen had not been shown to
many people in Rio.
As Barros explained, a few months earlier, a police officer had been
killed outside of Cidade de Deus. Without warning, the military police
surrounded the favela on a school day, just as students were heading
home. Like many favelas, drug traffickers controlled Cidade de Deus, and
when the police started firing, gang members also started shooting. In the
chaos, one of the traffickers hopped on the back of a taxi motorcycle and
tried to escape. When he realized that he was surrounded, he jumped off
and fled as the police opened fire. The motor boy who was driving was
shot three times.
Unlike many communities that withdraw to the safety of their homes
during gunfire, people in Cidade de Deus ran into the street to see what
was happening. When the residents realized that an innocent motor boy
had been shot, they surrounded the police, demanding answers. In the
middle of the confrontation, Barros slipped past the officers and pulled
out his digital camera. His pictures of a 13-year-old boy sprawled out in
the back seat of a police van, with bloody bullet holes in his chest, rank
among the most tragic images of violence that I have seen in Rio.
When the police realized that Barros had just snapped a few photos, they
confiscated his camera, which only infuriated the crowd even more. They
stormed the police and immediately grabbed the camera back as Barros
escaped. When the mainstream media heard that a local resident had
photographed the event, they clamored for images. But Barros did not
trust the newspapers, and only reluctantly released a few pictures to TV
stations with the guarantee that his name would not be used. He also
handed over a set of images to the boy’s family under the same secrecy
conditions.
Although Barros would eventually go into hiding over the following
month for fear of police retaliation, he courageously carried on that same
night, as he documented the victim’s fellow motor boys who had heard a

rumor that their colleague was still alive. Even though Barros tried
to explain that he had seen the boy up close, they refused to believe
he was dead. And as they rode from hospital to hospital searching
for their friend, Barros captured the nocturnal motorcade and their
desperate waiting outside of emergency rooms. As we were toggling
from image to image of kids on motorcycles at night, I was thinking,
these were the kind of photographs that would mean nothing unless
you knew the story.
Later that day, the main assignment for Barros was to accompany
the local journalist correspondent for Viva Favela and shoot a story
about a local video shop in Cidade de Deus. One year after its
theatrical release, City of God was finally out on video and DVD.
For most people in the favela, this was the first time they’d seen
the film, as there are no movie theaters anywhere near Cidade
de Deus and few people can afford to head into town and pay for
movie tickets at one of the multiplex theaters. As the journalist took
out her recorder and began interviewing the owner, Barros was
photographing the shop, the customers lined up at the counter and
the promotional images of the film. The journalist asked the owner
if she thought the film had caused any positive social results in the
community. Everyone in the store chuckled at this question because
they all knew the answer. Laughing, the owner said: “You mean
social projects to improve the community. I haven’t seen any yet,
except, perhaps my store. Business is great! And there’s a waiting list
two weeks long for the film.”
She only had six copies, and the problem with the waiting list was
that everyone was keeping the film for days. One lucky man whose
name was next on the reservation list showed up and rented the film.
As the journalist was explaining the Viva Favela website to a group
of young people, Barros stepped outside with the customer and
began photographing him holding up the video box in the street. It
was a Saturday afternoon in Cidade de Deus, a light rain was falling,
and the street was crowded with weekend shoppers. Everyone
stepped aside as the photographer angled for better position. They
recognized Tony Barros as one of their own.

(a fashionable beach resort near Rio). But we can create our own
images here, our own clothes, and our own expression. But this
movement has to go beyond fashion. We also need to have a social
moda here. We have to educate them, mobilize them, make social
connections for them and raise their self-esteem.”
***

Photograph by Peter Lucas of Tony Barros at a baile funk party.

Barros is a man of action. He even dresses for the unexpected, with
his khaki photographer’s vest with multiple pockets for accessories. He
laughs easily and when his eyes light up under his visor, there’s positive
energy to burn in every direction. Watching him work in Cidade de
Deus, where he lives was quite different from the image of the fictitious
photographer projected in the film City of God. There’s no hesitation
when Barros pulls out his camera circling around his subjects, gently
guiding and charming them at the same time. Barros loves to shoot at
night and eventually “night” itself would become a theme for the portal.
I went out with Barros on many nocturnal assignments, but I especially
liked watching him work the baile funk parties.
Barros also created a small NGO inside Cidade de Deus called Lente
dos Sonhos (Lens of Dreams) for young men and women who aspire to
be fashion models. Judging from the sessions I sat in on, his work with
young people is as much about critical consciousness and cultural rights
as it is about moda (fashion). Barros wants to transform the word moda
into positive citizenship: “When children learn about moda,” Barros
explained, “they first learn that moda means violence and drugs. That’s
the fashion here. Our vision is to create another kind of moda. See,
we’re always influenced by the moda of others like the moda of Buzios
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Complexo do Alemão is in the hilly north zone of Rio and it’s
a collection of many different communities. One is Morro dos
Mineiros rising up on one side of a valley with steep hillside housing.
Like most favelas, the main street below separating the different hills
breaks out into a warren of alleys, paths and stairs in every direction.
One morning, I was walking down Rua Joaquim Queiroz with
Rodrigues Moura, the Viva Favela photographer who lives in the
community. Moura mentioned that I should not stare at the drug
dealers we were about to pass. As we walked by, a couple of young
men with serious weapons strung over their shoulders were casually
sitting on a cooler passing out bags of marijuana in one hand and
accepting money in the other from the line of customers. What
surprised me about this scene was not that they were sitting in the
middle of the road dealing drugs but that it was 10:00 a.m. on a
Tuesday morning.
The photographers for Viva Favela make a very modest monthly
income. This has less to do with their status as community
correspondents than with the fact that it’s such a struggle to fund
these kinds of programs. Therefore, I was not surprised when
we reached Moura’s house and there was a sign above his door
advertising his business as a local wedding photographer. Inside, his
house was adorned with large framed color pictures of women in
wedding gowns to showcase his work. When I asked if his wedding
business helped with networking for stories, he went into his office to
get his stack of photos.
Moura is the oldest of all the Viva Favela photographers and he
looks more like a university professor, with his graceful balding
pate and his oversized black frame glasses. While his daughter was
rushing off to high school in her tartan skirt and his wife was serving
us traditional Brazilian cafezinho, he showed me a series on a young
girl that Moura had first photographed when she was still in her

mother’s womb. While he was shooting the mother’s wedding pictures,
she asked Moura to take a few studies of her in the nude because
she was so proud to be pregnant. By chance, 12 years later Moura
discovered the girl again when he went to shoot a story on a local karate
club. Her series, a variation on the child from the ghetto story, who
rises above the chaos against all odds to become a young martial arts
champion, makes sense considering the kind of violent images of young
people in the favelas that mainstream media usually projects.
Later as we walked up into the community, we paused to savor the
soundscape of a favela, which always seems like a massive work
in progress. Echoing off dense hillsides was the sound of people
sawing, hammering, sweeping, laughing, trucks groaning up the hills,
loudspeakers calling out advertisements, dogs barking in the distance,
roosters in the middle of the road and birds singing in cages hung
outside in the trees. Looking around, we could see all the various
generations of housing types, crude wooden shacks, sturdy mud brick
dwellings, the terra-cotta unfinished brick homes which predominate
favela architecture today and beautiful plastered houses with inlaid tile
work.
Pausing in front of a generous two-story house for sale with a
whitewashed finish and potted trees and flowers behind the front wall,
I asked Moura what this house would go for. Without hesitating, he
estimated that $12,000 Reais ($6000) might close the deal. “I know
people here working three jobs and making $3000 Reais (about
$1500) a month,” Moura said, “and I know other people who’ve been
unemployed for the past three years.” The more we paused at certain
houses to talk about the aesthetics of vernacular design in the favelas,
the more ideas he had for new stories, such as a piece he later did on the
most beautiful gardens in Alemão.
On two of the hills of Complexo do Alemão, the houses stop near the
summit and the hilltops are covered with trees. As Moura pointed out:
“These are the highest points in the community and sometimes very
dangerous places in the “guerra” between different gangs because of
their strategic high ground.” Despite the threat of violence, a group
of local young men insist on using the dirt paths on top of the hills for
mountain cycling and dirt motorbike racing. Moura’s series on the

portal of bikers outfitted in their leather gear and helmets in the
heat and dust of summer looked like warrior images of soldiers on
the frontlines of Iraq. But pausing for candid portraits with their
helmets removed, these were just favela kids laughing and enjoying
their right to play like young people anywhere.
I’ve been with Moura throughout the many favelas that make up
Complexo do Alemão, and he shines the most when he’s able to
focus on green issues. He’s also been steadily documenting the
traditional medicinal uses of native plants growing above the
favelas. One Saturday morning, I went with Moura to the top of

Photograph by Peter Lucas of Rodrigues Moura photographing a story
about swimming pools in the favelas.

Morro dos Mineiros for a community event celebrating years of
successful reforestation practices. In the middle of the fair, Moura
set up a temporary exhibit of his favela images documenting years
of environmental degradation: landslides, soil erosion, garbage
heaps, and broken sewage lines. Other tents were handing out tree
saplings, information on recycling and other forms of environmental
education.

Everyone marveled at a certain picture Moura had taken in 1987 of
the top of the hill that was then stripped bare of all growth. Twenty
years later, the regenerated forest was now a nature preserve, where no
one was allowed to build or cut trees. The head of the local resident
association took us for a walk through the forest and you could actually
hear the wind rustling tree leaves with the hum of the city a faint
murmur far below.
I asked Moura what the best thing was about being a photographer
in Complex de Alemão. He responded: “The camera takes me to
places I could never go without it. If I have a camera here, then I’m a
photographer and everyone recognizes that it’s my job. And people here
want me to do my job right. Even without my camera, I walk into a
shop and talk to someone, and then I pull out my business card and they
immediately open up.” When I asked him where he would like to be in a
few years as a photographer, he said with a sparkle in his eye: “I’d like to
be recognized internationally and I’d like to photograph everywhere.”
***
Deise Lane is a lithe and quiet woman but very self-assured with a
camera after years of working for a small community newspaper in
Complexo do Maré. When I first met her, I asked Lane if she was ever
afraid to photograph anything, and she replied: “In the favela, I know
where I am, I know what I can photograph and what I cannot. Because
I’m an insider, I’m part of the community, but my visual education
lets me see beyond what’s immediately there.” I asked if she felt it was
harder to photograph in the favelas as a woman and without hesitation,
she smiled and said: “Ninety-nine percent of the drug dealers are
men and there’s a lot of pressure and attention on the men to become
involved in these communities, so it’s much easier for a woman to enter
with a camera.”
One Friday afternoon, I shared a cab with a couple of Viva Rio staff
who were heading to Complexo do Maré. Given the violent reputation
of Maré, the taxi driver was astounded that we were heading there and
he wanted to know all about Viva Favela. He dropped us off at the
edge of Maré and we walked into the largest flat favela in Rio. Maré is
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so large that there are actually 17 different communities within the
extended favela. The official number of residents is 200,000 but no
one knows how many people actually live there.
I’d been to Maré a few times before and I always love walking down
the main shopping street, Rua Teixeira Ribeiro with its “radio de
caixinhas,” or little speakers suspended from electrical wires at
intervals of 100 feet or so. As one walks among all the shops, each
speaker is wired to Maré’s community radio station and the same
song is always floating in the air. Strolling down Teixeira Ribeiro,
there were waves of people streaming in both directions, trucks and
cars negotiating the crowds, bicycles and taxi motorcycles darting
in and out of traffic, workers pushing handcarts and wheel barrels
of produce, dogs skirting the sidewalks, barefoot children running
everywhere and people walking by carrying their beloved birdcages.
The energy was pitched, and when I asked Lane if Friday afternoons
in a favela were different from other days, she replied: “This is the
last day of the week for most people, like I’m free, even if it’s only for
two days, but you can feel this freedom.”
We turned off into one of the many side streets, and as we came
around a corner we walked straight through a group of young men
who were arguing whether the best cocaine came from Bolivia
or Colombia. Looking around, the initials CV for Commando
Vermelho, one of the three large drug gangs that control Rio, were
spray-painted everywhere on the walls. Lane said: “What makes
this place so violent is that this street could be Comando Vermelho
and the next street could be another gang. You have all three
gangs around here.” Within minutes the street opened up into a
plaza with a small cement soccer field in the center. Sitting around
watching the boys play were several groups of teenage girls who were
nonchalantly smoking marijuana.
Lane was taking us on a specific back route in order to pause and
greet several people whom she had photographed for various stories
and to network for upcoming assignments. At one point, we lingered
on a bridge suspended over a canal that was silted up to the back
foundations of homes lining the banks. Looking through the digital
archives of photo stories at Viva Rio, it seems every correspondent

has addressed the problem of raw sewage and pollution. As we looked
out over the canal, every house had multiple open pipes extending from
their back walls to flush wastewater. As Lane noted, the canal eventually
runs to Guanabara Bay on the other side of Maré and the bay water is
now so polluted that the local fishing community (a story she had just
finished) could no longer work nearby waters.
There’s a shop on Rua Teixeira Ribeiro with a large photo on the wall
of Maré, taken around 1960. It’s an astonishing image because all
of the homes were crude wooden dwellings built on stilts over lowlying water. Lane showed me this picture because correspondents
also research the history of their favelas. So we stopped at the home
of Claudete Souza Pereira, who at 67 years was one of the first
homesteaders in Maré. Lane was currently doing a story on her for
the Favela Tem Memória (the Favela has Memories) section. Souza
Pereira brought out a small plastic slide viewer, the kind of trinket that
you hold to the light looking through a small eyepiece to see the image.
The picture was of her late husband standing on the edge of a dock

Photograph by Peter Lucas of Daise Lane doing a story on the fishing
community at Guanabara Bay.

holding their first child. In the background was an endless expanse
of water and someone was wading waist deep. The slide was about
the size of a postage stamp, and over the decades it had faded to
blue and the sky was mottled brown, making the picture strange and
wonderfully mysterious. For Souza Pereira, this little picture was
priceless, not only as a family keepsake, but it was also taken at the
very spot where we were standing and was thus a valuable historical
record of the origins of Complexo do Maré. Standing out in the
street in her knee-length shift and her hair pinned behind her neck,
Souza Pereira was delighted to show us her family pictures and recall
how years of steady landfill eventually transformed this section of
Maré into a stable community above the waterline.
Like many homes, the front room of her house doubles as a small
convenience store with soft drinks and snacks. Deep inside the
favela, the informal economy was thriving. One of Viva Rio’s
most important social projects in the favelas was their micro-credit
program for local entrepreneurs. Micro-loans fill an important niche
in the favelas because many businesses in the informal market do not
have access to banks and are forced to make deals with local loan
sharks that are backed up by the threat of violence. We stopped at
a fruit vendor whose stand began on the edge of the sidewalk and
spilled out into the street. A year earlier, the owner received a small
loan in order to upgrade his stand and he was now reporting that
his income had doubled. Documenting work in the favelas is about
the struggle to survive. But it’s also about the inherent dignity and
creativity of everyday work. As much as the correspondents try to
locate unusual and eccentric workers in the communities, pictures
of people recycling cardboard, laying bricks, or washing clothes
for a living, their stories capture another side of favelas that’s never
exposed in mainstream media.
At this point, Lane explained that there is a deeper and more
transformative relationship between the photographers and their
subjects in the Viva Favela project that’s quite different from outside
press photographers: “Many of the people we photograph need
some kind of social assistance, and because Viva Rio has several
different projects operating in the same favelas, a bigger relationship

develops between the residents and the local Viva Rio network, so each
story is much bigger than the photographs.”
Evening was falling fast, and as we looked around on our way back
through Maré, people were working and consuming everywhere.
Portable barbeques were being fired up and smoke was drifting to the
sky where the leftover streamers from carnival were now silhouetted.
On the upper stories, windows open to living rooms were now bathed
in the violet glow of televisions. At street level, lights in every hue were
being turned on above the shops. You could feel the change; this was
the beginning of the weekend. People coming home from work were
pausing for a cerveja at their favorite corner bar, and young men were
playing pool on sidewalk tables.
***
One afternoon I crossed through the teeming Central Station in
Downtown Rio and into the maze of outdoor markets in the back. It’s
here where people catch trains and vans heading to the hinterland of
metropolitan Rio. The destination was the favela Queimados in the
area known as Baixada. It was close to an hour in the van, speeding
past Complexo do Maré stretching along Guanabara Bay. It was a cool
grey winter day. And not a word was exchanged among the passengers
as people slept or stared out at the Amendoeira trees whose changing
leaves were turning crimson and amber.
Queimados is almost a country favela, with rolling hills, dirt roads and
plenty of green fields between sections of the community. In fact, the
place is so rustic that everyone still uses a horse and buggy for local taxi
service. Fortunately, given the size of this community, the photographer
Walter Mesquita had an old battered Volkswagen Beetle for covering
ground. Mesquita is known as the artistic photographer back at Viva
Favela, and he exudes a quiet and pensive demeanor behind his wire
rims.
Given the setting of Queimados, we were definitely off the grid, so to
speak, and I brought up a concern about who, in fact, is the intended
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audience for Viva Favela’s web portal? Looking around, Mesquita
said: “Well, the audience is supposed to be for people inside the
favelas. But people here have no access to computers so they can’t
see the results of the interviews. That’s why I print the articles
with the pictures so I can give them back to the community.” We
paused at a home where Mesquita hand delivered a story he did for
Valentines Day about a couple who were coming up on their 50th
anniversary. We also stopped in on another previous subject for
coffee, and as the entire extended family came out to greet Mesquita,
I realized that Viva Favela was not hit-and-run photojournalism. In
the spirit of community-based media, each story opens up a set of
relationships that are ongoing even after the story is posted on the
portal. One might even call these ethical relationships because of
the close cultural ties shared by the residents and correspondents.

they’re associated with NGO activity that’s about the right to leisure, the
right play, the right to education, the right to be a child and the right to
have hope.”
From the perspective of human rights, many of the Viva Favela stories
were centered on the core values of human dignity and integrity. And
many of their pieces approached rights from a positive perspective.
Meaning, the team was not necessarily beginning with the idea that,
“ok, here are the human rights standards, let’s circle the violations,
and do some stories about all the problems in the communities.” To

On another occasion, I met Mesquita in Queimados for a story that
even better illustrates this approach. Mesquita was photographing a
man named Dinei do Cavaco, a municipal street clearer by day, one
of the many workers in Rio with their orange jump suits who clean
the streets with brooms. But Do Cavaco also writes samba lyrics by
night and many of the samba schools are now using his compositions
during carnival. This is an essential human rights story because it
represents this person’s physical working life and his rich aesthetic
life. Samba is embodied, it’s physical, it’s emotional, it engages the
senses, it’s intellectual and it’s also a spiritual practice. Mainstream
media would almost never do a story about a street cleaner in a
favela community, and that marginalization from dominant media
also marks this story as a rights issue.
***

Later in the day, local schools were letting out and a hoard of
barefoot boys was converging on a dirt soccer field. We were parked
on a hill above the field because Mesquita wanted to point out the
circus tents put up nearby by a Quebec-based circus school, Terre
des Hommes. Setting up a circus school in the middle of a favela
adds another physical outlet for local youth besides soccer and
kite flying, the two main forms of play for favela kids. From his
backseat, Mesquita pulled out a file of loose prints from a series he
shot when the circus school was breaking ground. The elements
for these photos were very simple - children, raw dirt, and the sky.
As fields were being leveled for the circus school and piles of fresh
dirt delivered, children came from all over the community excited
by the prospect of change and eager to take advantage of the new
landscape.
For much of this series, Mesquita used a yellow filter, and when I
asked him if he wanted to create an older more nostalgic look to the
prints, he answered: “No. I would have used a sepia filter for that,
I just wanted them yellow to call more attention to them, to make
them more hopeful.” We also chatted about his strategy to shoot
from below creating a soaring sense of play in the series. When I
asked Mesquita what his pictures had to do with human rights, he
said: “I look at these photos and I think of human rights because

Approaching rights from a positive perspective is also a specialty
of Nando Dias, who lives and photographs in Rocinha, the largest
favela in Rio and perhaps the Ur-favela of them all. World famous
for its sheer size, one has to see Rocinha as the lights go on at night
to really appreciate the scale of this city within a city. Just beyond
Ipanema and Leblon, Rocinha slopes down a massive hillside to a
magnificent beach in São Conrado. This is prime surfing territory
in Rio. And documenting the surfing clubs from Rocinha is a theme
that Dias keeps trying to photograph - except that he usually ends up
just surfing himself.
Photograph by Peter Lucas of Walter Mesquita doing a story in Queimados.

be sure, the photographers and the journalists do not shy away from
violence in its various manifestations and many of their stories are based
on the traditional strategy of denouncing violations. But these issues
are balanced by stories that get at the heart of dignity and integrity,
especially integrity, which means that everyone has a physical life, an
intellectual life, a spiritual life, an emotional life, a life of the senses and
an aesthetic life.

Handsome and dressed like he was cruising the beach in Santa
Monica, Dias has fashioned quite a niche for himself in Rocinha,
shooting skate boarders, bikers, and anything that has to do with
extreme sports. Walking through Rocinha with Dias, I noticed that
whenever we paused there was always a young woman lingering on
the sidelines who wanted to have a few words with him. When I
asked Dias what he liked most about photographing for Viva Favela,
he replied: “Becoming a photographer finally gave me an identity.
Now I’m Nando the photographer. And the fact that I chose to be a
photographer is the best thing about being a photographer.”

I’d been to Rocinha several times, but I think this was my first time
there after dark. The mood was festive as kids on skateboards were
gliding back and forth on the ramps and on the other side of park
a soccer match was being played to a soundtrack of American hip
hop blasting out of the speakers. Nando Dias had his 8-month-old
daughter in one arm and his camera in the other. He knew everyone
and he was running several conversations at once. Knowing that
people in favela communities tend to have a great deal of tolerance
for noise, I joked that the music needed to be turned up a little louder.

Photograph by Peter Lucas of Nando Dias in Rocinha.

I asked Dias if he thought his photographs were going to change
anything in Rocinha, and he answered: “People here are starting to
realize that the image is important because it talks about something
essential and now people are asking me to come and photograph certain
events. The fact that they’re asking me, that’s a change!” Dias led me
to a cyber café in Rocinha run by Viva Rio called Estação do Futuro
(Future Station). Viva Rio launched ten of these stations in favela
communities where the correspondents were putting up stories. Local
residents pay a very modest fee (about 35 cents for 30 minutes) and when
they log on, Viva Favela is the homepage. The manager of the station
told me that young people always read the Viva Favela page and their
favorite section is the employment announcements. Dias also brings
people he has photographed to the station to see their stories. At other
times, they make their own way to the computers and stop Dias on the
street with their compliments.
One Saturday night I met Dias at the Rampa da Skate (skate park) at
the foot of Rocinha with the SBR club that stands for Skate, Bike, and
Roller. Young men with SBR shirts and surfer shorts were welcoming
everyone, setting up a stage for live music and video taping the children
playing in the park. The camera was synced up to a large video screen
15-by-15 feet and placed atop of a bank of huge speakers. The kids
were delighted to be broadcast in real time.
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Dias and I talked about Viva Favela’s plan to exhibit their photos
in favela communities. Instead of hanging their images inside a
community building like a local resident’s association, a more radical
idea was to exhibit photographs in the streets or in select pockets
of the community. Viva Favela was also talking about projecting
their images at night inside communities, and this night would be a
rehearsal of sorts. With no announcement, Dias walked over to a
computer controlling the projector and started the slide show. The
images, which had just been presented at the biennial Foto Rio, were
a visual archive of the first five years of Viva Favela’s existence. I
wanted to see if the images could hold attention in a public space,
especially with so much activity swirling around the park.
One after another, the images appeared for a few seconds and faded
softly away. Dias was pointing out which images were his, but I was
already familiar with his pictures. The show was essentially Viva
Favela’s best images, which had already been exhibited in museums.
As several of the photographers lamented, few people from the
communities had ventured downtown to Rio’s museum district to see
the shows. This gave birth to the radical idea that Viva Favela had to
exhibit their images out in the streets.
To my amazement given the variety of activities around us, everyone
was looking at the photographs. The kids had stopped running and
were all sitting on the concrete ramps and people walking up and
down the street alongside the park were pausing to see the projection.
The skate park was situated between the main highway separating
São Conrado and Zona Sul, and the beginning of the hillside of
Rocinha itself. On the Rocinha side of the park, there was a line of

bars and small stores and people sitting outside had also turned their
attention to the screen. The rhythm of the images seemed to slow
everything down into a state of suspended flow, where the sense of time
momentarily began to slip away.
The projected images were a virtual dialectic of everyday life in the
favelas. People were shown with all of their dignity, beauty and joy, but
also in the midst of tragedy. There was no romanticizing of violence in
these pictures and everyone was relatively quiet as they looked at pictures
documenting the tension between the police and the communities.
Although the images were from various communities, the images that
Dias took in Rocinha were the most recognizable. There is no cityscape
in Rio quite like the sprawling hillside of Rocinha.
As I transcribe my field notes into this essay, I can see what I was writing
at a certain moment. First, I was writing in my notebook about the
images on the screen, then I noted the song by Destiny’s Child which
was playing on the sound system, I was describing the people on the
sidewalks who were lingering to see the slide show and I had just
started to write about the bikers who were wheeling around the park...
Suddenly all of the children on the side street to the park, the Início da
Rua do Valão, began running in the same direction. Everyone turned
around. Something was wrong, and a few seconds later bullet shots
rang out down the street. Everyone panicked. We ducked behind one
of the concrete ramps not knowing where to go. Everyone cleared the
street and ran to the sides of the buildings. A few moments later we
realized that the special forces of the military police known as BOPE
had entered Rocinha without warning and were heading up into the
community.
It wasn’t clear whether the shots came from the police or the drug
dealers. I had been in Rocinha earlier in the week and drug gangs
were posted on all of the roads with serious assault weapons. It could
have been warning shots to alert the dealers further up the hill that the
police were invading. But what struck me most was the fact that even
before any shots were fired, just the sheer sight of BOPE struck fear into
everyone. What kind of world is this where police cars can send children
running for their lives?

Looking up at the hillside, all of the windows were open and
everyone was leaning out to see what happened. The energy had
changed and it was painful too see how a beautiful Saturday night in
Rocinha was shattered by violence. Five minutes later, there were no
children left in the park; they had all fled to the safety of home or any
open doorway. The music had stopped. So did the Viva Favela slide
show. Someone went up into the community with the video camera
still synced to the screen, and suddenly the images being projected
were eerie silhouettes moving down dark streets. Two additional
friends had met me at the skate park, and they were talking about
leaving before things got worse. But I wanted to stay a little longer
since the Viva Favela projection had been interrupted. I was hoping
it might resume so we went over to the bars and sat down.
Among the veterans of conflict in Rocinha, the invasion was
expected because the head of the faction in Rocinha, known as
Bem-Te-Vi, was celebrating his birthday somewhere on the hill. In
a show of force, the police wanted to break up the party. Farther up,
fireworks were exploding everywhere as warning sounds. Everyone
was nervous and looking over their shoulders. The only people in
the park were young men and teenagers - those already hardened by
violence and kids who pretended to be fearless.
Thirty minutes later, without warning, people were running down
the street again and everyone ducked for cover. The police cars were
leaving the favela and their mere appearance had once again caused
panic. As soon as the cars had pulled away, kids came down from
the hillside, across the park and out into the main highway separating
São Conrado and Zona Sul. A mass of young men had stopped all
four lanes of traffic in both directions and someone got on the loud
speaker and ordered everyone not to break any car windows, just to
blockade the highway. A minute later traffic was bumper to bumper.
Someone got into a parked bus next to the skate park, somehow
started it, and jack-knifed the bus sideways across the highway at the
mouth of the Zuzu Angel Tunnel heading to Lagoa. One of my
friends with me that night, who lives in Ipanema, said: “We always
see this on television and the way it’s always represented is that the
drug gangs are at fault for blockading the streets. We never hear
about how the police provoked them.”

what police retribution looks like when an officer is shot. And the police
also know how the fury of a community can erupt when an innocent
person is killed. A favorite protest tactic from favela dwellers is to burn
city buses. The fact that the bus was still intact and there was little
property damage was a sign that the situation had still not escalated into
something bigger.

where we could see most of the hillside and to our shock; the entire
favela save our corner was still lit. The outdoor market where all the
vans and buses stop for Rocinha was also still open, although no one
was shopping. On the other side of the market, there were groups
of police in riot gear who looked ready to strike. This was the other
side of the police line that we couldn’t see from the tunnel.

As I was writing these thoughts in my notebook I realized that I had
made a foolish mistake: I was out in the middle of this conflict taking
notes. People started to notice me, and several dwellers said I could
write, but under no circumstances could I photograph what was
happening. Then other people began questioning me: “Who are you?
Do you live on the hill? What are you doing here? What are
you writing about? Are you working for the police? Leave! Get out
of here if you don’t live here.” A couple of young men were in my face
threatening me as I explained that I was there with Nando Dias who
lived in Rocinha. By this time, I’m sure there were journalists on the
scene but they were not on the inside. They were most likely behind
the police lines in the tunnel farther down the Lagoa-Barra highway
towards São Conrado.

We crossed the highway where there was a traffic circle and tried
to get a cab but no one was stopping, given the scene. We heard
that there was no way to get to Leblon or Lagoa. Even Avenida
Niemeyer, cresting the ocean on the side of Vidigal, was closed. We
finally convinced a van to take us up into Rocinha on the Estrada
da Gavea - the paved road that snakes all the way up to the top of
Rocinha and over the other side into Gavea. As we climbed the
hill, everyone was out on the sidewalks playing pool, partying with
friends, listening to music, having drinks at outdoor restaurants.
How could this be? It was a regular Saturday night up the hill and
it was a war at the bottom. We came down into Gavea and Lagoa
and you would have never known what was going on the other side
of the tunnel.

A few minutes later, the bar owner lit some candles and served everyone
beers. People huddled together in the bar, talking about how this must
be what it’s like in Iraq. The conflict seemed to be getting worse outside
and the bar owner made a move to lower the metal drop gate. For the
first time I started to get scared, not of the violence in the streets, but of
being trapped inside a small, enclosed space with 20 other people and
no ventilation. Knowing that similar police lockdowns have occurred in
favelas where no one is allowed to leave buildings, I was having visions
of having to stay locked in a small room overnight.

With my own safety on the line, I headed back to the bar. Just in the
nick of time too, because more shots rang out and everyone ran from
the highway. The scene on the outside was so hot that even Nando Dias
was retreating for safety. He, too, was out on the street photographing,
but there were moments when everyone had to run for cover. I found
Dias back in the bar with my friends. Cell phones were ringing and
people all over the city were calling my friends because the conflict was
on the news and all traffic between Barra and Zona Sul was closed. We
sat in the back of the bar on beer cases and quietly talked to pass the
time.

The waiting inside the bar was too claustrophobic for me, and I went
back outside onto the road where everyone had gathered behind the
bus. Young men were still blockading the highway, dragging concrete
barriers onto the road, burning garbage piles and setting tires on fire.
The air was full of smoke and the tension was pitched. Young men
were armed with everything they could find, crow bars, bottles, rocks.
And they were screaming profanities at the police who had gathered at

It was close to midnight and there was a lull in the action. Dias
convinced us that we should try to walk out of the community to São
Conrado. Everything was dark as we hugged the buildings across the
street from the skate park and walked away from the vortex of the
tunnel. Farther down the street, crowds of people were out on the
sidewalks waiting to walk up into their community and we had to stay
close together not to get separated in the dark. We turned a corner

The next morning, there was nothing about the incident in the
papers except a picture of Rocinha’s drug lord, Bem-Te-Vi in the
paper Extra. The accompanying article reported that the military
police were about to launch a new operation to seize him, named
after the ancient mythological God of war, Ares. There was also
a front-page story in the newspaper O Dia announcing that the
military police had just bought new super-helicopters for night
attacks in the favelas. The story was illustrated by two renderings
of attack helicopters shining searchlights onto favela rooftops,
illuminating drug dealers who were firing back with semi-automatic
assault guns. The story tag read: “You Can Shoot Better When You
Shoot from Above.”

Everything was happening so fast now. My friends had retreated to the
safety of one of the bars on the Rocinha side of the skate park, but I
wanted to be out on the streets in the middle of the protest. Something
larger was about to happen. Suddenly, more gunshots were fired and
everyone was flat on the ground. Someone yelled out that the police
were on the opposite hill on the other side of the highway and everyone
ran back to the bars or up into the hillside streets. Within minutes, the
residents had regrouped and were back out on the blockaded highway.
There were more shots and once again we were face down on the
ground for protection.
I was looking around for Nando Dias, hoping he was photographing
this little war. I went back to the bar where my friends were and they
implored me to stay with them. Fireworks from the hills were bursting
like machine guns. And suddenly, the police drove up from the direction
of São Conrado in a riot truck called a Caveirão. Everyone in the bar
was crouching on the floor for cover. We moved to the far back of the
bar to wait out the situation. Then the police shot out the electrical
transformer and the entire community was blacked out. There was
panic in the streets, and in the darkness a woman was wailing that she
had lost her child somewhere.
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the mouth of the tunnel about 200 feet away. If any of the young
men on the street had guns, I didn’t see them. It was the drug
dealers up the hill who were heavily armed. Of course, the hillside
of Rocinha beside the tunnel was so steep and close that anyone
could be shooting from there. As much as this incident was about
the police and the drug factions, people on the street had little to do
with drug dealing and rival gang warfare. They were defending their
honor and their community from the constant reign of collective fear
perpetuated by the special forces of BOPE.
Several older men from the community went into the tunnel to meet
the police and negotiate a way out of the conflict. In the eerie yellow
glow of the tunnel lights, heated conversations were going on back
and forth between the BOPE and the resident negotiators. Serious
fireworks, like small bombs, were being hurled from above and were
exploding into the mouth of the tunnel. Fires were still burning in
the streets. Given the tension and the firepower all around us, I was
amazed that there were not bodies everywhere. In some respects,
both sides were showing restraint because it’s not in the best interests
of either side to kill people. The drug dealers know only too well

Photograph by Nando Dias of the negotiations between residents of Rocinha
and the police at the mouth of the Zuzu Angel Tunnel.

***
One afternoon, I sat down in the courtyard at Viva Rio with Sandra
Delgado, who is not only one of Viva Favela’s correspondents, but
also one of the photo editors of the project. Delgado is fair skinned

with short, light brown hair and a sweet and unassuming demeanor.
She moved from Salvador da Bahia specifically to find work as a
photographer among the NGOs based in Rio. Although she does not
live in a favela, she covers a few different communities hedging the
south zone of Rio such as Dona Marta, Cantagalo, and Vidigal. Her
focus tends to be on women, and she contributes regularly to the Beleza
Pura (Pure Beauty) section of the site. One of her recent stories was on
young prostitutes working in the brothels of Vila Mimosa, one of the
poorest red-light zones in Rio. Putting a positive spin on professional
sex work, the story follows a cadre of harm-reduction specialists working
with the women.
Vila Mimosa is the most renowned red light district in Rio and arguably
in all of Latin America. Tucked into the industrial edge of Tijuca in
the north side of Rio, Vila Mimosa is one single street with 100 brothels
and 1500 women working around the clock. I had been to Vila Mimosa
once before, and it didn’t strike me as the kind of place where one could
easily pull out a camera. So I asked Delgado to take me there again.
On our way there, the taxi driver regaled us with tales of passengers he
had picked up in Vila Mimosa who robbed him in the middle of the
night.
A soft rain was falling at Praça da Bandeira when we got out, and the
street was full of men milling about with beers in hand. Women dressed
in “sunquinis” were darting back and forth and into dark galleries where
most of the casas are located. Sunquinis are the standard dress code
for many sex workers, and the extent of the material is just barely a
bit more than Rio’s version of string bikinis. Up and down the street,
brothels were lined up and stacked on top of each other. We both just
stood there for a moment taking in the whole scene in amazement.
Then we headed up a flight of stairs to check in with the one NGO
holding forth in the middle of thousands of vulnerable bodies.
Amocavim is a small group of women headed up by Cleide Almeida,
whose mother once worked at Vila Mimosa and she herself was raised
in the district. Although she never worked as a prostitute, she has spent
her life trying to keep the women of Vila Mimosa safe and healthy. Her
co-workers are all sex workers who spend part of their day working
as health educators. We were warmly welcomed and Delgado’s story
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on Vila Mimosa was immediately brought up on the computer
by the staff and praised. They also showed us their files of digital
photographs and an album of snapshots where various women were
suggestively posing on beds.
Women were dropping in for various reasons. Some wanted to know
more about a new banking program in the middle of Vila Mimosa
where they could open a savings account and withdraw money
from ATMs. This was an important development for sex workers,
since many girls come from far away and work several days in a
row and sleep in the brothels. In fact, the whole economy of Praça
da Bandeira from childcare and laundry services, to hair salons, to
restaurants and cheap hotels, revolves around Vila Mimosa. While
two girls were receiving information about banking their earnings,
Delgado approached them and asked if she could photograph them.
She then explained Viva Favela and the Beleza Pura section of
the site and said she was continuing a story on Amocavim and the
beauty of women working at Vila Mimosa.
One of the women knew Viva Favela and had actually seen the
site. But she was still wary of being photographed, saying she was
going to college on the days when she wasn’t working. Delgado
suggested that they turn their heads or cover their faces with their
hair. Delgado was so calm, and kind, and patient that she won the
girls over. Afterwards, she then let them scroll through her LCD
screen on the back of her camera so they could see the pictures and
approve. She then had them sign a release with their names and
addresses.
One of the brothel owners entered and said he had run out of
condoms. Amocavim would not give him any for fear that he would
charge the girls and make a profit. But they would hand them over
to his girls. Twenty minutes later, we were all hauling cardboard
boxes down into the gallery and setting up tables. Before we could
even finish unpacking, a line of women had formed. While each
girl was signing for her ration of condoms, the Amocavim workers
were holding up graphic posters of sexually transmitted diseases and
imploring the women to check their partners carefully for symptoms.
Delgado had positioned herself on a set of steps across the corridor

where she was photographing the line and the distribution of condoms.
She seemed so centered and focused in the midst of so much movement
and noise. Nobody seemed to be bothered by Delgado’s picture taking.
But a few of the girls were puzzled by my writing and came over to look
closely in my notebooks only to be more confused by my handwriting
in English. When I pulled out my own digital camera to photograph
Delgado while she was shooting one of the women playfully wanted to
know why I wasn’t photographing her.
I stepped into one of the brothels with “Monique” and pulled out a
small Polaroid Mio camera. I positioned her to the side of a glowing
jukebox and handed over my portraits. She was a beauty, fine featured
and dark skinned against her gleaming white sunquini. She came
from a small town two hours outside of Rio and worked Vila Mimosa
Thursday through Saturday. The place was hot and overflowing, and
customers crowded around a small bar. A man and a woman crossed
the room hand-in-hand and headed upstairs. Monique explained
that she preferred Vila Mimosa over the more upscale brothels in
town because she could come and go as she pleased and choose her
“program.” A program is the vernacular in Rio for commercial

Photograph by Peter Lucas of Sandra Delgado in Vila Mimosa.

sex, and at Vila Mimosa a program typically costs $25 Reais or
approximately $15 dollars. On a good night, early in the month
when men still have money from their paychecks, she said she could
turn a dozen programs a night for about $250 Reais of take home
money. While this seems like a brutal risk for a night’s work, she and
everyone else was only too aware that the monthly minimum wage in
Brazil for four weeks of work is $500 Reais.
I introduced her to Delgado and after an explanation of Viva
Favela, Monique was being photographed out in the gallery with
an endless stream of prostitutes in the background still picking
up condoms. Men were drifting by drunk and dazed by the sight
of so many women. Amocavim estimates that 2000 men come
through Vila Mimosa every day. These were working class men,
many from the favelas, walking circles around women and looking
at them up and down. In the doorways, girls were dancing, others
were suggestively posing out of open windows, and some were just
plain naked sponging off in open bathrooms. Every casa was a
cloud of neon-blue smoke. And each brothel was blasting its own
music. Negotiations for sex were enveloped in a wall of pulsating
sound, a blur of samba, rap, funk and pagode. Delgado took me
upstairs to see one of the rooms, no bigger than a closet and stripped
of everything, save a small bed, a waste can and a bare light bulb.
These were not the kind of rooms where linens were changed. And
the stark reality of the cubicles was a sobering contrast to the haze of
seduction downstairs.
Given how photogenic the atmosphere of Vila Mimosa was, I was
surprised that Delgado didn’t take many pictures. On our way back,
she explained that she works slowly because she has to talk with each
person carefully to make sure that everyone understands the reasons
why she’s taking pictures. We turned our conversation to working in
favelas and when I asked Delgado what the difference was between
working for mainstream media and Viva Favela, she replied: “With
the normal press, the focus is not human, it’s about facts, news, and
action. Viva Favela is more interested in: ‘who is this person and
why are they special?’” When I asked her if she thought the work of
Viva Favela was going to change anything, Delgado said with a air of
hopeful optimism: “We can’t do strong changes, but we can do subtle

changes. Many people in the favelas today are conscious about their
rights. Viva Favela can help by giving them a voice and by showing a
new kind of photo in the favelas, and by exposing all the social projects
that are available to people. But ultimately, change has to be born inside
the favelas, not outside.”
***
This sentiment was echoed by Kita Pedroza, the chief photo
coordinator for all of Viva Rio’s projects, and one of the original seven
photographers. She also felt that the images were revolutionary in
terms of favela representation. “I’m coming to the conclusion that
violence is not that big in the life of everyone in the favelas,” Pedroza
remarked, “but more often it’s symbolic.” I was sitting with Pedroza at
her computer when the workday buzz finally settled down at Viva Rio.
Dressed down with shoulder length brown hair, Pedroza looks like she
could be a graduate coed on any American campus. Like Delgado, she
does not live in a favela but has contributed to the site with many photo
stories in the communities.
We were looking through the digital archives, clicking from photo to
photo, and she paused over one of her own photographs taken in
Rocinha while working with Nando Dias. For anyone not from Rio,
this was a typical hillside favela landscape punctuated with a flying kite.
But the initials CV on the kite bespoke of the symbolic violence over
the community imposed by the Comando Vermelho drug traffickers.
“Nando was not impressed,” Pedroza exclaimed, “but for me, the kite
was so significant. These people have to live with all these signs, and
what I want to show is that there’s a lot of these subtle things inside the
favela.”
As much as the Viva Favela photographers aspire to document the
everydayness of favela life, there’s also a kind of systemic or structural
violence at work in poverty. Across the bay from Rio, in the city of
Niteroi, I once saw the top of a favela engulfed in fire at night, which
was a horrific site, even at a distance. But the most serious threat for
hillside favelas is rain. Pedroza lingered again over a series of mudslides
taken by Rodrigues Moura in Complexo do Alemão to point out how
vulnerable houses are after a storm. She also stopped at one of the
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most arresting images in the entire archive, also taken by Moura, of
a young man wrapped in a bloody sheet, at the feet of the police as
they confronted angry residents. “Only an insider could have taken
that picture so close,” Pedroza commented sadly.
Pedroza is an accomplished photographer and her images of dance
troupes and boxers and musicians in the favelas are a counterpoint to
the reality of violence. Her pictures tend to have a lot of movement
as if it’s impossible to still the rush of life in favela communities. In
an attempt to enter the flow herself and to research material for
her graduate thesis, Pedroza started working out with the boxers in
the program Luta Pela Paz (Fight for Peace). The program is also
set in Complexo do Maré. Besides offering an important physical
alternative for youth, there are several requirements for the boxers:
They must be in school, they cannot be involved in drug trafficking
and they all have to take weekly classes in human rights education.
One evening I sat with Pedroza in the Luta Pela Paz gym on the top
floor of a three-story building in Maré. Pedroza had just worked out
with a smattering of other female boxers. The boys were now in the
gym and the place was full. Sweating from the heat, Pedroza said
she wanted to know why these kids had become boxers. Knowing
that she has been photographing the club for two years, I asked her
what she saw when she looked around the gym. She responded:
“I’m trying to capture their feelings.” “But what else do you see
when you look around the room?” Thinking further, she said:
“There’s something that brings people here and I want to discover
why. I know that all over the world you have boxing clubs in poor
areas. But I want to capture their motivation here.”
Pedroza was sounding more like a sociology student than a
photographer, and I had to ask her a third time to describe what she
sees visually in the gym. “I see strength, but I also see fragility. I
know these boys have a lot of difficulties outside of this gym and I
want to know their life stories. Before I was a little shy and I didn’t
want to get involved. But now I want to go deeper with the camera.”
In her own way, Pedroza was searching for a narrative in the midst
of this overcrowded little gym, with its yellow walls, tin ceiling, bare
light bulbs, green canvas ring and 20 teenagers in surfer shorts,

gloves and headgear sparring with each other. There was also one
young man in a wheel chair working out in front of a mirror.
Sensitive to being a visitor in the favelas, Pedroza explained that she
didn’t want to take pictures only from a visual aspect. She answered
my question about what she was learning by saying: “I’m learning to
have patience, which is the opposite from mainstream photojournalism.
When you really take your time, you start to get different pictures. I’m
also discovering myself. When you’re always looking at other people as
photographs, you have to look at yourself too and the best we can do
with our pictures is try to talk about these relationships.”
***
The above ethnographic sketches with the seven photographers are only
a fraction of the notes I have from being out in the field with the team.
But I hope they evoke a sense of place and of being there. The notes
also cover the range of subjects that the correspondents covered during
their assignments. As the portal grew, several thematic pages emerged

Photograph by Peter Lucas of Kita Pedroza and Deise Lane hanging the banner
for the Viva Favela street exhibitions.

in the site. There were images and stories about architecture and
design in the communities, beauty and fashion, women’s issues, the
environment, violence and lost lives, and stories of the elderly that
includes research on the history of the favelas. The Favela tem
Memoria section also had a valuable time-line on the history of Rio’s
favelas, a lexicon of favela terms and a map explaining each favela in
the city. There was also a section called Clique seu Direito (Click on
Your Rights) where people could email questions about rights issues
and a team of legal experts back at Viva Rio would respond. Like
all of Viva Favela’s pages, previous stories were archived online along
with their original accompanying photographs and ready to print.
At the beginning of the portal, there was the hope that Viva Favela
could begin to close the digital divide between people inside favelas
and those on the outside. Beyond all the structural violence and its
various manifestations inherent to poverty, digital exclusion in Brazil
is a problem that involves four fundamental issues. First, there’s
the cost of computer equipment. Second, and closely related, is
access to the Internet and the infrastructure to support high-speed
cables and wireless technology. Third, there’s the need for education
and media literacy. These three issues are vital, but they can be
overcome even in the poorest communities. The fourth issue, it
could be argued, is the most important one for closing the digital
divide, it’s the lack of media content aimed at marginalized people.
At its height, Viva Favela was putting up stories almost everyday.
Viva Rio also responded to these challenges by setting up cyber
stations inside the communities the portal was reporting from, and
by running educational classes (both computer literacy and human
rights education classes). But the most crucial thing was, they were
generating visual stories that reflected the concerns and interests of
favela residents.
The articles published on the Viva Favela web portal tap into
several key issues related to communication rights and the
normative international standards of human rights. Article 27
of the Universal Declaration of Human Rights states that people
not only have the right to participate in the cultural life of a
community but more importantly, everyone should share the fruits
of any scientific advancement. Therefore, everyone has the right

to computers, digital cameras, broadband wireless technology, cyber
stations and websites. People have the right to receive information, to
generate their own stories, express themselves and their opinions, and
represent themselves through any media. Today, the nexus of critical
consciousness and social transformation is dependent on access to the
latest communication technologies, the free exchange of ideas, and the
life-long access to knowledge.
One of the original goals of the portal was to influence the way dominant
media represented the communities. When Viva Favela was at its peak,
putting up five to seven stories a week, at least a half dozen stories
a month would be followed up by mainstream media. Mainstream
journalists watched the portal very closely for new ideas. And when they
saw something they liked, they either did a similar story in a different
community or just ran an extension of the same story. Although Viva
Favela has been rarely credited, they have always felt that any copying of
their original articles signaled a success of the project because they were
beginning to change the way mainstream media approached the favelas.
Along the way, the parent NGO Viva Rio secured scholarships for all
the community correspondents to pursue college degrees in journalism
and photography. About half of the correspondents took advantage
of these scholarships, earning degrees and moving on to higher paying
positions in mainstream media. The fact that favela-based journalists and
photographers were now working for major newspapers and broadcast
news is also considered a success for the program because they bring
different perspectives and experiences with them after reporting from
the inside of favelas. Moreover, there’s no shortage of community-based
correspondents waiting to work.
Viva Favela is not just a local web portal or an online magazine about
favelas, it’s part of an international movement of visual inclusion to
change dominant media. Just as I was starting to think that this was one
of the most exciting participatory media projects in the world, the funding
began to wane. Everyone was desperate and the team asked if I could
help in some way back in New York. As a researcher, this was an ethical
dilemma of sorts. Should one sit back and watch the project die on the
vine, or switch into a more activist position where the researcher becomes
part of the change process?
120

In the name of activist research, I wrote a proposal on behalf of
Viva Favela, the team back in Rio approved it, and we applied for a
prestigious grant from the Open Society Institute (OSI) at the Soros
Foundation. The award from the OSI Documentary Distribution
Grant came at a very critical moment in the life of the project. I’m
tempted to say that the project might have crashed without this
recognition and support. I heard later that the Viva Favela project
was a unanimous choice among the judges and the project was held
up as a model for international new media human rights projects
that involved community-based photojournalism.

and the changes led to new and different spaces of synergy. The project
bounced back with a smaller staff but with a new platform consistent with
the cutting edge of participatory media. Today, the photographers are
using the latest 35 mm digital cameras, and their ongoing work is helping
to create a valuable, unprecedented visual archive of contemporary
favela communities. The portal is also more open with spaces for citizen
journalism where anyone from inside the communities can upload
photos and video and contribute text. The project also initiated a special
thematic online magazine that is national in scope. One does not need

The grant supported several things, but one notable use of the
award was a series of favela-based exhibitions of Viva Favela’s
photos. The exhibition, called Moro Na Favela, was a crucial
feedback strategy to bring the images back to the favelas. “Moro na
Favela” literally means, I live in a favela, and the name was meant
to instill pride in acknowledging the communities. For one year,
the exhibition moved from favela to favela each month. The show
was also hung on the walls of Vila Mimosa. The photographs
were printed on a waterproof vinyl canvas that could withstand
any weather condition. The idea was also to involve local residents
in community-based exhibitions. The community participated in
hanging the photographs in the streets and caring for the photos for
the duration of the exhibition. The exhibitions were another way to
promote the portal to favela residents because they are, and always
have been, the primary target audience.
The street exhibitions were transformational in terms of community
engagement and networking. An entire study could have been made
just from the hanging of favela photographs inside favelas. Each
opening was an occasion to celebrate the aesthetics of everyday life
in the favelas and a happening that brought people together. One
year later, no one vandalized any of the photos, in fact, the opposite
happened. Local graffiti artists were so inspired by the images
that they copied certain photos in their own style as homage to the
project and the work of the photographers.
After the exhibitions, the funding eventually did collapse. The
downsizing of the project was painful. But Viva Favela survived,

Photograph by Peter Lucas of Deise Lane and Sandra Delgado hanging a
photograph in the Viva Favela community exhibitions.

to live in the favelas of Rio de Janeiro to contribute. There has also
been a new drive to train younger correspondents from the communities
in documentary production, using everything from cell phones to
sophisticated cameras.
On the eve of Viva Favela’s 10th anniversary, the project held a weeklong
series of lectures, debates, and seminars on participatory media and
citizen journalism. The portal invited 14 favela-based correspondents
from different parts of Brazil who have been especially active in posting

stories on the portal and participating in Viva Favela’s web-based
conferences. Joining the Rio team, a group of 20 correspondents
had an intensive 5-day training. They participated in hands-on
workshops in everything from the technical aspects of using different
kinds of cameras to editing and sound design and how to use open
source software. They also took a crash course in the theoretical
and ethical challenges of representing critical issues in the favelas. I
joined this group in several workshops including a daylong training
in the favela Morro da Mineira. The correspondents broke into
photo and video and sound teams and hit the streets, producing
several found stories on the spot. This kind of training represents
the new ethos of Viva Favela, to transform residents of favelas into
media producers. To date, there are 2000 correspondents registered
with Viva Favela and over 400 have now published visual stories on
the portal.
Looking back, I feel fortunate to have witnessed Viva Favela’s early
years because, in many ways, they were part of the first wave in
new media citizen journalism. Ten years ago, no one was seriously
photographing inside the communities yet alone uploading video
from a cell phone, which is happening today. This transformation
in just ten years has been a radical actualization of human rights.
By following Viva Favela I realized that human rights and media
does not only have to be about a space for denouncement. Rights
can also be approached from an affirmative perspective. I also
learned that there’s a critical difference between the dissemination
of information and the transformation of information. Mainstream
media just moves information around from producers to consumers
concerning the favelas. As a transformative media project, Viva
Favela empowers people to produce media, circulate news and
receive visual stories that reflect their lives.
The portal is also transformative in the sense that it has changed
dominant media and people’s conception of favelas. Built into the
design of the portal are critical interactive platforms, stories that
are participatory, situated in local generative themes, and activist in
their relation to human rights. But most importantly, Viva Favela
is a transformative media arts project because the sheer process
of generating favela-based media has de-socialized people from

passivity and dependence on dominant media. In so doing, the portal
has allowed favela residents to claim their rightful share of the circuits of
international media.
Early on, I could sense that Viva Favela was like a flower: Once it
bloomed inside the communities, other buds would soon open. In the
last ten years, several other visual inclusion projects have started in the
favelas, especially those involving youth media. Observatório de Favelas,
in Complexo do Maré, deserves special mention as a sister project with
their portal, their photojournalism stories about life in the favelas, their
commercial image bank for favela-based photographers, their gallery
space and their school for photography. Several former Viva Favela
staff members have worked there and everyone has taken classes at
Observatório.
In celebration of these past ten years of participatory media projects in
the favelas of Rio de Janeiro, we offer this book and a modest selection
of images. Although the photographs of Viva Favela are rooted in
the published stories from their online magazine, each image is also a
world of its own. One photo is a study of night falling in the favelas.
A rush of bodies in motion is a dance class. A wall pock-marked with
bullet holes evokes tales of conflict. A police helicopter fires tracer
bullets at the top of Rocinha. A prostitute in Vila Mimosa poses by an
open doorway as clients stream by. Children jump over a mound of
construction dirt in a moment of sheer happiness. A writer living in
a favela lingers in thought over his typewriter. A woman holding her
bag of candy that she sells everyday is a heroic image of dignity and
integrity. A boxing ring in the streets at night testifies to the spirit of
sport and community. And a crowd at a baile funk party expresses their
communal love for music and the right to culture.
There are no collective photos of favelas like this unless one lives there.
But these stories are not about the past ten years. These are the visual
archives for the future. And as the portal opens up to a wider national
community of citizen correspondents, there will be new visual stories
about the joys, the risks, and the discoveries of everyday life in the
favelas of Brazil.
Photograph by Peter Lucas of Walter Mesquita, Rodrigues Moura, Kita Pedroza, Deise Lane, Nando Dias, Sandra Delgado, and Tony Barros.
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