
FAVELAS  

DO RIO DE 
JANEIRO 



FAVELAS CARIOCAS 

•  As favelas cariocas possuem aspectos que as 
diferenciam das do resto do Brasil, com as de São 
Paulo. No Rio de Janeiro, esse tipo de 
assentamento urbano é mais populoso, 
predominando favelas com mais de mil domicílios, 
além do surgimento dos chamados "complexos de 
favelas", que são aglomerados de vários 
assentamentos subnormais próximos que 
acabaram por se conurbar, um fenômeno mais 
raro no restante do país.  

 
•  Outra característica das favelas cariocas é a sua 

proximidade de áreas nobres e centrais, o que cria 
um forte contraste social Vista da favela do Vidigal à noite. 



GUERRA DOS CANUDOS, BAHIA 







ALGUMAS DAS FAVELAS MAIS GRANDES DO  
RIO DE JANEIRO 



ROCINHA 

•  A Rocinha é um bairro 
localizado na Zona Sul da 
cidade do Rio de Janeiro, 
no Brasil."

"
•   Destaca-se por ser a 

maior favela do Brasil, 
contando com cerca de 
70.000 habitantes."

"
•  O bairro foi criado e 

delimitado pela Lei Nº 
1995 de 18 de junho de 
1993, com alterações nos 
limites dos bairros da 
Gávea; Vidigal e São 
Conrado."

Na Internet 



Vista do Morro Dois Irmãos a partir da Rocinha 



CIDADE DE DEUS 

•  Cidade de Deus (também chamada de CDD por 
seus moradores. 

 
•  Foi construído em 1960 pelo cogverno de 

então, como parte da política de remoção de 
favelas d eoutas áreas da cidade.  

 
•  Com uma população em torno de 38 mil 

habitantes, a Cidade de Deus apresenta 
indicadores sociais entre os mais críticos do Rio 
de Janeiro. 

•  Em 2002, o sucesso do filme Cidade de Deus 
colocou o bairro intensamente nos veículos de 
comunicação, reforçando o est igma de 
comunidade violenta e perigosa e favorecendo 
uma onda de preconceito e discriminação. 

Comunidade na internet  







CIDADE DE DEUS 

•  Em 20 de março de 2011 a Cidade de Deus recebeu uma ilustre visita, a do Presidente 
dos Estados Unidos Barack Obama, acompanhado do governador do estado, Sérgio 
Cabral e do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o que tornou o bairro 
mundialmente conhecido. Barack Obama jogou futebol com algumas crianças e assistiu 
a rápidas apresentações de dança, capoeira, grafite e futebol. 



O NARCOTRÁFICO 

•  O tráfico de cocaína tem afetado o Brasil e por sua vez, suas favelas, que tendem a serem 
controladas por traficantes. Tiroteios frequentes entre traficantes e policiais e outros 
criminosos, bem como variadas atividades ilegais, levam as taxas de homicídio superiores a 
40 por 100.000 habitantes na cidade do Rio de Janeiro e a taxas muito mais elevadas em 
algumas favelas cariocas. 

•  Os traficantes garantem que os moradores possam garantir a sua própria segurança 
através das ações e ligações políticas com eles. Eles fazem isso para manter a ordem na 
favela, além de dar e receber respeito, criando assim um ambiente no qual segmentos 
críticos da população local se sentem seguros, apesar de continuar a conviver com altos 
níveis de violência urbana. 



Mansão dum Traficante de Rocinha  







AS FAVELAS MAIS PERIGOSAS 

•  JACARINHO 
•  MANGUINHOS 



LINHA AMARELA 

•  A Linha Amarela tem 18 quilômetros e corta cerca de 15 favelas. Os 
pontos mais perigosos, segundo policiais, são na altura do Complexo 
da Maré, da Favela Águia de Ouro, da Favela União Del Castilho, nas 
proximidades da Serra da Padilha (pedras são jogadas na pista) e 
na área da Cidade de Deus.  




