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QUANTO VALE UMA FAVELA

Resumo

O artigo reúne e divulga pela pela primeira o texto da con-

ferência inédita proferida em 1968 por Anthony Leeds no 

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, acompanhado de 

comentário de Mariana Cavalcanti. Nela, Leeds aborda de 

modo inovador o tema dos investimentos em infraestrutu-

ra e dos capitais que circulavam nas favelas cariocas ao 

criticar a visão então hegemônica da favela como um pro-

blema, discutindo essa alternativa de localidade de mora-

dia a partir da agência dos trabalhadores urbanos e como 

um projeto de vida nas cidades diante de uma situação de 

profunda desigualdade. A vida cotidiana constitui o ponto 

de partida para Leeds construir um modelo de análise que 

dê conta dos processos pelos quais favela e cidade se co-

produzem. O texto prefigura ainda debates posteriores do 

autor sobre o uso da etnografia multissituada e a desmisti-

ficação da teoria da marginalidade e da cultura da pobreza.

HOW MUCH IS A FAVELA WORTH

Abstract

The article publishes for the first time the lecture given in 

1968 by Anthony Leeds at the Rio de Janeiro Museum of 

Modern Art, accompanied by comments from Mariana Cav-

alcanti. In this talk, Leeds takes an innovative approach to 

the theme of the infrastructural investments and capital 

circulating in Rio’s favelas by criticizing the view prevalent 

at the time of the favela as a problem. Instead he discusses 

this alternative residential location through the agency of 

urban workers, as an urban life project that responds to a 

situation of deep inequality. Everyday life comprises the 

starting point for Leeds to build an analytic model capable 

of accounting for the processes through which favela and 

city are coproduced. The text also prefigures the author’s 

later debates on the use of multisite ethnography and the 

demystification of the theory of marginality and the cul-

ture of poverty.
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