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RESUMO 

Desde 2007, moradores da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, tiveram contato com dois projetos 
urbanos de grande porte: o Projeto de Aceleração do Crescimento - Urbanização de Assentamentos 
Precários (PAC-UAP), programa federal iniciado em 2007 e parcialmente implementado até 2018, e o 
Comunidade Cidade, projeto do Governo do Estado anunciado em 2019. Esse artigo se propõe a analisar a 
participação comunitária nesse período, com foco na realidade ocorrida e a visão dos moradores sobre 
projeto e o processo participativo. Enquanto o PAC-UAP apresentava uma forma de participação 
institucionalizada nos Canteiros Sociais, o projeto Comunidade Cidade não prevê a participação dos 
moradores. A partir de um levantamento das ONGs e coletivos atuantes na Rocinha e o acompanhamento 
das reuniões de um coletivo local, percebemos diferentes formas de organização da população frente aos 
problemas urbanos e sociais e identificamos algumas questões que se apresentaram como os principais 
anseios dos moradores em relação os temas urbanísticos na comunidade. 
PALAVRAS-CHAVE: participação comunitária. projeto urbano em favelas. Urbanização de assentamentos 
precários.  

ABSTRACT 

Since 2007, residents of Favela da Rocinha, in Rio de Janeiro, have had contact with two large urban 
projects: the Growth Acceleration Project - Urbanization of Precarious Settlements (PAC-UAP), a federal 
program started in 2007 and partially implemented until 2018, and Comunidade Cidade, a State 
Government project announced in 2019. This article aims to analyze community participation in this 
period, focusing on the reality that has occurred and the residents' view on the project and on the 
participatory process. While PAC-UAP presented a form of institutionalized participation through the so-
called Canteiros Sociais (Social Construction Sites), the Comunidade Cidade project does not foresee the 
participation of residents. From a survey of NGOs and collectives working in Rocinha and the following and 
monitoring of meetings of a local collective, we perceive different forms of organization of the population 
in the face of urban and social problems and identified some issues that were presented as the main 
concerns of residents in relation to urban themes in the community.  
KEYWORDS: community participation. urban design and planning in squatter settlements. urbanization of 
squatter settlements    

RESUMEN 

Desde 2007, los residentes de la favela Rocinha, en Río de Janeiro, han tenido contacto con dos grandes 
proyectos urbanos: el Proyecto de Aceleración del Crecimiento - Urbanización de Asentamientos Precarios 
(PAC-UAP), un programa federal iniciado en 2007 y parcialmente implementado hasta 2018, y 
Comunidade Cidade, un proyecto del Gobierno del Estado anunciado en 2019. Este artículo tiene como 
objetivo analizar la participación de la comunidad en este período, centrándose en la realidad que ha 
ocurrido y la visión de los residentes del proyecto y el proceso participativo. Si bien PAC-UAP presentó una 
forma de participación institucionalizada en Canteiros Sociais, el proyecto Comunidade Cidade no incluye 
la participación de los residentes. A partir de una encuesta de ONG y colectivos que trabajan en Rocinha y 
el seguimiento de las reuniones de un colectivo local, percibimos diferentes formas de organización de la 
población frente a problemas urbanos y sociales e identificamos algunos problemas que se presentaron 
como las principales preocupaciones de los residentes en relación con temas urbanos en la comunidad.  
PALABRAS-CLAVE: participación comunitaria. diseño urbano en barrios marginales. urbanización de 
asentamientos precarios. 
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INTRODUÇÃO 

Desde 2007, os moradores da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, tiveram contato com dois 
projetos urbanos de grande porte: o Projeto de Aceleração do Crescimento - Urbanização de 
Assentamentos Precários (PAC-UAP), programa federal iniciado em 2007 e parcialmente 
implementado até 2018, e o Projeto Comunidade Cidade, do Governo do Estado anunciado em 
2019. Esse artigo se propõe a analisar a participação comunitária nesse período, com foco na 
realidade ocorrida e a visão dos moradores sobre o projeto e o processo participativo. Enquanto 
o PAC-UAP apresentava uma forma de participação institucionalizada nos Canteiros Sociais, o 
projeto Comunidade Cidade não prevê formas de participação dos moradores. A partir de um 
levantamento das ONGs e coletivos atuantes na Rocinha e o acompanhamento das reuniões de 
um coletivo local, percebemos diferentes formas de organização da população frente aos 
problemas urbanos e sociais e identificamos algumas questões que se apresentaram como os 
principais anseios dos moradores em relação os temas urbanísticos na comunidade.   

O trabalho se insere em uma pesquisa mais ampla que tem por objetivo geral analisar as 
políticas públicas e as práticas urbanísticas em favelas na cidade do Rio de Janeiro que 
receberam recursos do PAC-UAP, aferindo os níveis de participação comunitária e as dimensões 
de inclusão, justiça social e autonomia, e utiliza como casos referencia, além da Favela da 
Rocinha, as favelas do Pavão-Pavãozinho-Cantagalo e da Babilônia e Chapéu-Mangueira. 

Neste trabalho, o foco é na favela a Rocinha, apresentando os resultados da pesquisa nesta 
área. 

O Censo de 2010 indica a Rocinha, considerada um bairro em termos administrativos, como a 
maior favela do Brasil. Hoje, o bairro tem oficialmente 69.156 moradores em 25.135 domicílios 
(IBGE, 2010), mas lideranças comunitárias estimam que haja pelo menos 120 000 habitantes. 
Ocupa uma área de 838.648 m², tendo como vizinhos os bairros de classe média alta de São 
Conrado e Gávea. (IPP, 2018) 

A Rocinha possui um histórico de mobilizações e ativismo comunitário; são comuns os 
movimentos feitos pelos moradores reivindicando acesso à água, energia e saneamento básico 
e movimentos de resistência às constantes intervenções policiais e aos episódios de violência. A 
Rocinha possui também um perfil de moradores bastante heterogêneo, no que se refere à 
emprego e renda, escolaridade e faixa etária. Nos anos de 1966, 1967, 1996 e 2010, ocorreram 
deslizamentos de terra que resultaram na morte de pessoas e na perda de casas, geralmente 
resultando em remoções.2 Dadas as condições topográficas do sítio e a precariedade de várias 
habitações, aliadas aos problemas de infraestrutura e de segurança pública, a Rocinha apresenta 
várias áreas de risco e vulnerabilidade socioambiental. 

Em 23 de julho de 2007, iniciou-se o projeto PAC-UAP na Rocinha. Este foi uma iniciativa do 
Governo Federal que resultou em projetos de urbanização em diversas favelas no país. O 
projeto na Rocinha foi realizado em duas etapas, ambas as quais foram paralisadas antes da 
conclusão. A primeira etapa (PAC1), com 73,63% das obras concluídas, teve o custo de 122,02 
milhões de reais, enquanto a segunda (PAC2), com 44% das obras concluídas, de 156,78 
milhões.  

                                                
2
 Disponível em: https://memoriarocinha.com.br/linha-do-tempo/ Acesso em: 10/03/20.  

https://memoriarocinha.com.br/linha-do-tempo/
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As principais obras realizadas foram: a construção de equipamentos públicos, como o Complexo 
Esportivo, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Biblioteca Parque; o alargamento e 
pavimentação da Rua 4; e a construção de 144 unidades habitacionais, destinadas a famílias que 
sofreram remoções (Ministério das Cidades, 2019).  

Este trabalho está organizado em 3 seções.  Na primeira fazemos apresentamos rapidamente o 
Programa PAC-UAP, centrando na participação comunitária institucionalizada por meio do PAC 
Social. Depois apresentamos os resultados dos levantamentos que efetuamos das ONGs e 
coletivos atuantes na Rocinha, classificados de acordo com o tipo de atuação, data de fundação, 
localização, dentre outros atributos, para verificarmos se o PAC Social promoveu um aumento 
da participação comunitária. Finalmente, apresentamos os resultados do nosso trabalho de 
acompanhamento das reuniões do Coletivo Rocinha Sem Fronteiras (RsF), no qual foi possível 
traçar algumas considerações iniciais sobre a realidade e o anseio dos moradores frente aos 
problemas urbanos e à participação efetiva nos projetos urbanos. 

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NO PAC-UAP – O PAC SOCIAL 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado no segundo mandato do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010). O objetivo principal era incentivar o desenvolvimento 
social e econômico do país por meio de investimentos maciços nas áreas de transporte, energia, 
saneamento, habitação social e recursos hídricos. Havia um segmento específico para projetos 
de urbanização de favelas. Em 2000 estimou-se que cerca de 3,2 milhões de famílias viviam em 
assentamentos precários no Brasil. 

O PAC pode ser considerado uma política pública inovadora. Pretendia combinar crescimento 
econômico com desenvolvimento social, concentrando-se na melhoria das condições sociais das 
classes menos favorecidas. O PAC em geral concentrou-se no fornecimento ou modernização de 
infraestrutura econômica e social, com investimentos maciços em habitação, saneamento e 
transporte. Cerca de 2,5% do investimento total do PAC foi dedicado ao PAC Social, para 
incentivar a participação comunitária na fase de implementação dos diferentes projetos, que 
aconteceria em espaços construídos específicos, onde ocorreria uma interação entre o Estado, 
as empresas de construção e a população, mediada pelas ONGs. 

A partir de 2003, houve um aumento substancial nos recursos destinados aos programas de 
urbanização de favelas, de R$ 336.512 milhões em 2003, R$ 704.159 milhões em 2004, R$ 
682.409 milhões em 2005, R$ 1.040.014 milhões em 2006, atingindo R$ 1.643.039 milhões em 
2007. Neste ano, o governo federal inaugurou oficialmente o PAC-Urbanização de 
Assentamentos Precários (PAC-UAP), com o objetivo de melhorar as condições de moradia e 
infraestrutura nas favelas. 

O PAC-UAP tinha três princípios norteadores: a) melhorar as condições de moradia e 
infraestrutura das favelas por meio de intervenções físicas; b) dotar a área de equipamentos 
públicos; c) promover a inclusão social, garantindo a participação dos moradores nas diferentes 
fases das propostas. 

Para as favelas do Rio de Janeiro, os recursos foram direcionados para quatro grandes 
assentamentos: Complexo do Alemão, Manguinhos, Cantagalo-Pavão-Pavãozinho e Rocinha. 

As intervenções previam a instalação de infraestruturas de saneamento, drenagem, iluminação 
pública, ampliação e pavimentação de ruas, construção de novas habitações sociais e melhorias 
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nas antigas e construção de equipamentos públicos. Nas favelas haveria a participação das três 
esferas de poder: federal, estadual e municipal. 

Os principais resultados do PAC-UAP nas comunidades foram a construção de moradias sociais, 
a construção de unidades educacionais, de saúde e culturais. Na Rocinha construiu-se 144 novas 
moradias. Na primeira fase do PAC-UAP no Rio, aproximadamente 4.000 famílias foram 
realocadas devido às obras, não necessariamente por estarem em áreas de risco. Embora o 
governo dissesse que era um processo de realocação, o que aconteceu foram remoções, que ser 
tornaram uma das questões mais problemáticas na implementação do PAC-UAP e foco de 
muitas mobilizações e ações de insurgência e de resistência. 

Dentro dos termos do PAC existiam três formas de compensação: o aluguel social, um pequeno 
crédito para comprar uma nova casa, ou uma quantia em dinheiro. 

Haviam dois tipos principais de despejo: a) devido às obras do PAC; b) devido ao risco. Nos dois 
casos, houve muita resistência por parte dos moradores em sair de sua moradia e muitas 
dificuldades no processo de realocação. 

Todo o processo de remoção era uma fonte constante de conflitos entre a comunidade e o 
governo. Deve-se notar que não houve nenhum esforço por parte do governo para divulgar 
informações confiáveis sobre as remoções. Isso criou mais insegurança e desconfiança entre as 
famílias. 

Para receber recursos do governo federal, os Estados deveriam promover formas de 
participação nas diversas fases do projeto de urbanização, através do PAC Social (Governo 
Federal, Ministério das Cidades, 2007). No Estado do Rio, o PAC Social ficou vinculado à 
Secretaria do Gabinete Civil. Segundo o discurso oficial, a participação da comunidade e seu 
envolvimento em uma espécie de cogestão fortaleceria as intervenções sociais e criaria 
legitimidade para as obras urbanas. De fato, observa-se que desde a primeira fase do PAC-UAP a 
participação da comunidade aumentou e mudou de caráter. Para a implementação da segunda 
fase do PAC-UAP, as comunidades envolvidas pediram para participar do diagnóstico social e 
discutir todos os equipamentos e obras públicas a serem construídos. Um dos componentes do 
processo de participação foi a formação de diferentes comitês: Comitê de Construção, Comitê 
de Realocação, etc.  

Todos os projetos a serem financiados pelo PAC precisavam necessariamente formular o 
"Projeto de Serviço Técnico Social", conhecido como Serviço Social. O elemento de participação 
no PAC-UAP deveria basear-se em regras e procedimentos muito específicos, que foram 
compilados no manual “Instruções Específicas para o Desenvolvimento do Trabalho Social para a 
Urbanização de Assentamentos”, criado pela Secretaria Nacional de Habitação, Ministério das 
Cidades em 2007. Foi uma tentativa de integrar as pessoas afetadas pelas obras públicas em 
diferentes fases do projeto, desde a concepção, implementação, gestão e avaliação. 

O processo participativo dentro do PAC ocorreria em três diferentes momentos. Durante o início 
da fase de projeto, definida como a fase pré-obra. Nesta fase, o diagnóstico econômico e social 
seria apresentado à população. Isso incorporaria as necessidades e demandas da comunidade. 
Um segundo momento de participação ocorreria durante a execução das principais obras. Nesse 
momento, informações sobre os trabalhos seriam fornecidas e haveria a capacitação dos líderes 
para mediar conflitos em potencial quando os trabalhos afetassem diretamente os moradores, 
especialmente no caso das remoções. Um terceiro momento do processo de participação 
ocorreria após a conclusão dos trabalhos. Essa seria a fase de adaptação dos moradores ao novo 
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ambiente urbano. Isso incluiria a preparação para o uso dos novos espaços públicos, o processo 
de regularização fundiária e o término do trabalho social. 
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ONG’S E COLETIVOS NA ROCINHA 

Em outubro de 2018, a pesquisa iniciou um levantamento de ONGs, coletivos e mídias 
comunitárias que atuam na Rocinha para verificar se houve um aumento da participação 
comunitária pós PAC Social. O levantamento continha informações de cada iniciativa como ano 
de fundação, endereço, público alvo, responsável/grupo coordenador, se fundada ou não por 
moradores, apoio/patrocínio, tipo, atuação interna ou externa à comunidade, dentre outras. 
Classificamos as iniciativas segundo o ano de fundação – antes ou depois do início do PAC Social 
na Rocinha – e segundo as principais temáticas, visando contribuir para a compreensão da 
dinâmica da participação comunitária depois do PAC-UAP, e avaliar se houve mudança nos 
níveis de engajamento da população. 

Levantamos um total de 82 ONGs, coletivos e mídias comunitárias, sendo 32 fundadas por 
moradores. Dentre as 22 fundadas após o início do PAC em 2007, 13 foram criadas por 
moradores e 9 por agentes externos.  

No gráfico abaixo (figura 1) pode-se perceber que, dentre as ONGs fundadas antes de 2007 (ano 
de início do PAC na Rocinha), predominam as ligadas à educação, capacitação e formação. Nessa 
categoria encontram-se as creches comunitárias, fundadas por moradores nas décadas de 1970 
e 1980 em sua maioria3. Também são numerosas4 as ONGs de origem externa à comunidade 
que atuam na educação de crianças e adolescentes. Verifica-se a presença, nesse período, de 
ONGs de caráter assistencialista5. Como exemplo, podemos citar a Associação Creche Viva, que, 
além de manter um centro de estudos, assessora cinco Creches Comunitárias da Rocinha, com 
auxílio financeiro, reformas e manutenção. Para as crianças matriculadas nas creches 
assessoradas pela Associação, oferecem assessoria psicopedagógica e atendimento pediátrico 
gratuito, entre outros benefícios.  

                                                
3
 Em nosso levantamento foram contabilizadas seis creches comunitárias. 

4
 Foram levantadas 10 ONGs fundadas por não-moradores da Rocinha que atuam na área de educação, atendendo a 

crianças e adolescentes. 
5
 Consideramos como assistencialistas as ONGs cuja atuação não apresenta como objetivo a participação e, de 

alguma maneira, o aumento da autonomia da população atendida, que é colocada em uma posição passiva em 
relação ao trabalho da ONG.  Frequentemente, suas ações constituem em doações monetárias e oferta de serviços 
sociais básicos.  
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Figura 1: Iniciativas fundadas antes do início do PAC-UAP na Rocinha: Temas predominantes.   

Elaborado por Tatiana Medeiros Veloso, 2020. 

 
Figura 2: Iniciativas fundadas após o início do PAC-UAP na Rocinha: Temas predominantes.   

Elaborado por Tatiana Medeiros Veloso, 2020. 

Dentre as iniciativas fundadas após o PAC (Figura 2), verifica-se o predomínio das mídias 
comunitárias, seguidas das relacionadas à arte e cultura. É importante ressaltar que as mídias 
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comunitárias desempenham frequentemente um papel que vai além da circulação de 
informações úteis à comunidade e notícias. O Rocinha.ORG, por exemplo, realizou um programa 
que oferecia ingressos gratuitos para cinema e teatro aos moradores, facilitando o seu acesso a 
esses equipamentos culturais.  

Verifica-se, também, o surgimento de coletivos de cunho político no período que se sucedeu ao 
PAC. Identificamos 4 grupos de moradores com essa característica. O coletivo Rocinha Resiste, 
por exemplo, promove debates sobre questões latentes na Rocinha e promoveu mobilizações 
de resposta a crises emergenciais como as fortes chuvas de fevereiro e abril de 2019, que 
resultaram em deslizamentos e mortes no bairro, e, recentemente, a pandemia do Covid-19 e a 
ameaça que ele apresenta aos moradores de favelas.  

PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E A PERCEPÇÃO DOS MORADORES 

Desde o PAC Social a participação comunitária e o ativismo político aumentaram na Rocinha, 
como podemos observar pela seção anterior. Dentre as principais preocupações dos moradores, 
encontra-se as remoções, o saneamento, e os riscos decorrentes de chuvas quando ocorrem 
deslizamentos e desabamentos.  Outras preocupações são as de ordem sanitária e de saúde, 
principalmente em relação à tuberculose, surto recente de sarampo, e dengue.   

Nosso grupo de pesquisa começou a participar do coletivo Rocinha sem Fronteiras no segundo 
semestre de 2019.  Este coletivo fundado em 2006 é bem ativo e reúne participantes de outros 
coletivos ou ONGs e lideranças comunitárias importantes, além de moradores bem antigos na 
Rocinha.  Dentre os participantes encontram-se moradores de diferentes faixas etárias e 
escolaridade. Suas reuniões acontecem uma vez por mês, com uma pauta direcionada para 
algum assunto do momento, e a reunião é registrada em atas. 

Desde setembro de 2019, o coletivo Rocinha Sem Fronteiras, fundado em 2006, tem como 

pauta de suas reuniões o projeto Comunidade Cidade, anunciado pelo governador do estado em 

agosto do mesmo ano, porém lançado oficialmente apenas em janeiro de 2020. Acompanhamos 

e participamos dessas reuniões até fevereiro de 2020.  Nesses encontros, ficou evidente a 

desconfiança com que muitos moradores encaram o projeto, o qual foi caracterizado como 

“obscuro”6 devido à falta de acesso a informações concretas sobre ele, especialmente quanto às 

remoções anunciadas. Até a divulgação do caderno de apresentação em janeiro de 2020, não 

era possível o acesso ao projeto. Foram realizadas algumas apresentações em algumas 

localidades na Rocinha, mas não foram amplamente divulgadas e não eram abertas ao debate. 

Uma moradora expressou a sua preocupação com a seguinte fala: “O que se espera é um rolo 

compressor”. Ao criticar a falta de participação comunitária no projeto, muitos moradores 

compararam o Comunidade Cidade ao PAC-UAP, afirmando que no PAC “Bem ou mal tinha 

espaço para discutir” e que “Se no passado, quando tinha participação, já era difícil, imagina 

agora que não se consegue nem o projeto.” 

Este projeto tem previsão de R$2 bilhões em investimentos na Rocinha, com 5 eixos de atuação: 
saneamento, mobilidade, habitação, resíduos sólidos e equipamentos públicos (Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, Caderno de Apresentação do Projeto Comunidade Cidade, 2020). Na 
área de saneamento, estão previstos a construção de novas adutoras, redes de água, coletores 
tronco, redes de esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação com abertura de 3.836m de 

                                                
6 Termo utilizado por alguns participantes das reuniões para descrever o projeto. 
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vias carroçáveis, além de 2.871m de vias de pedestres e da recuperação de 6.408m de vias 
existentes. 

A parte mais impactante e preocupante do projeto diz respeito à remoção de aproximadamente 
7400 famílias (em torno de 20 a 30 000 pessoas), somando as remoções de moradores de áreas 
de risco e as realocações decorrentes das obras. As 5000 famílias removidas de áreas de risco 
não receberão unidades habitacionais, apenas uma indenização da benfeitoria (Op. Cit, Caderno 
de Apresentação). Proprietários de estabelecimentos comerciais também receberão a 
indenização da benfeitoria, e inquilinos receberão auxílio habitacional por 3 meses. 

E também igualmente centro das preocupações dos moradores é a previsão de construção, de  
18 edifícios de habitação de interesse social (HIS) de até 10 pavimentos, para realocar o segundo 
grupo, que equivale a 2400 famílias. Esses edifícios serão construídos em terrenos em diferentes 
localidades na Rocinha e nos seus limites com São Conrado e Gávea. Em 10 deles, haverá 
também comércio no térreo, somando um total de 341 unidades comerciais. O Residencial 
Emoções, localizado no limite entre a Rocinha e São Conrado, será o maior conjunto, com 344 
unidades habitacionais, 13 unidades de loja e 95 vagas de estacionamento. 

 
Figura 4: Residencial Emoções, conjunto habitacional proposto no limite entre a Rocinha e São Conrado. 

Caderno de Apresentação do Programa Comunidade Cidade, 2020. 

A questão que mais preocupou os moradores foi a previsão de remoção de 7400 famílias na 

Rocinha, e a falta de informações sobre quais seriam as casas demolidas e o que aconteceria 

com essas pessoas. Alguns moradores que não costumavam frequentar as reuniões do RsF 

apareceram assustados para saber mais informações. As principais dúvidas levantadas foram: 

quais seriam as famílias removidas, para onde seriam realocadas, como seria o processo de 

indenização e como acontece a indenização quando o morador é inquilino, e não proprietário 

do imóvel. Desde o final de janeiro de 2020, já se sabe que as 5.000 famílias removidas de áreas 

de risco não serão realocadas, receberão apenas uma indenização da benfeitoria do imóvel. 

Ainda não se sabe quais serão essas famílias. Alguns moradores também questionaram se essas 

famílias iriam pressionar o mercado imobiliário da Rocinha. É importante destacar, também, que 

a preocupação com a segurança das pessoas vivendo em áreas de risco foi levantada nas 

reuniões. O medo de que ocorram novas tragédias, como as relativas às chuvas de fevereiro e 

abril de 2019, ficou evidente nos debates.  

Outra proposta do projeto que causou grande preocupação foi a construção de 18 edifícios de 

10 a 12 andares na Rocinha. Levantou-se a questão de que esses edifícios poderiam adensar a 

Rocinha de uma forma que ela não suporta. Também ficou evidente o receio dos altos custos de 
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condomínio e manutenção nos novos prédios, considerando que estes exigiriam elevadores. Um 

dos participantes expressou sua preocupação com uma possível “remoção branca”, pois para a 

viabilização desses edifícios, seria necessário o aumento do gabarito permitido na Rocinha, o 

que contribuiria para uma especulação imobiliária e um processo de gentrificação. Esse receio 

fica evidente nas seguintes falas de moradores: “Vão tirar as pessoas que têm menos recursos e 

deixar as que têm mais” e “Daqui a pouco empresários compram 10 barracos e começam a 

construir prédios”.  

Por outro lado, ficou claro nas nossas entrevistas que os moradores querem melhorias para o 

bairro, principalmente saneamento. A falta de saneamento básico foi citada como o principal 

problema da Rocinha hoje, e foram feitas críticas a projetos anteriores que não realizaram estas 

obras. As críticas feitas ao Comunidade Cidade demonstram que os moradores não concordam 

as propostas. Como apontou um morador: “O que queremos não é que não tenha obras, e sim 

que estas estejam de acordo com o que a comunidade precisa.” Outra questão levantada foi: 

como fazer as melhorias necessárias com o mínimo de impacto. Além disso, alguns moradores 

veem o projeto com desconfiança por, não acreditarem mais em promessas de gestores 

públicos. E por fim, questionou-se as intenções do Governo do Estado com esse projeto: “Parece 

que o governo quer usar a Rocinha como vitrine enquanto faz barbaridades em outras favelas.” 

Frente a todas essas questões, muitos moradores mostraram um anseio por ações concretas, 

como por exemplo: elaborar uma comissão para buscar na Lei de Transparência o projeto; 

retomar comissões de moradores; criar uma cartilha para divulgação do projeto aos moradores; 

apresentar contraproposta ao plano; e, reivindicar participação no projeto. A falta de acesso às 

informações sobre o projeto foram bastante discutidas, e a queixa sobre a participação de mais 

moradores nas reuniões do RsF, apesar de seu extenso trabalho de divulgação. Uma moradora, 

ao falar sobre a dificuldade de articulação entre os moradores, afirmou que: “A Rocinha tem 

várias bolhas e as bolhas não se misturam”.  

A partir de uma análise da atuação do coletivo RsF, Concluímos que a atuação do coletivo RsF 
tem um caráter político, pois visa promover debates sobre os problemas da Rocinha, 
procurando incluir mais pessoas nas discussões, questionando projetos para a Rocinha e 
discutindo ações frente às situações.  As reuniões são abertas, e membros de outros coletivos da 
Rocinha participam regularmente, demonstrando uma articulação entre esses grupos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Duas conclusões preliminares norteiam este trabalho.  A primeira é de que, apesar de o PAC 
Social ter tido um formato institucionalizado e “engessado” da participação comunitária, este 
mecanismo incentivou um aumento do ativismo político e incentivou o aparecimento de novas 
ONGs e coletivos com uma ação política mais efetiva.  E a segunda é que alguns temas tem 
maior poder de mobilização e de ação política na comunidade.  O medo das remoções é talvez o 
maior catalisador de ações.  E as questões de risco e saneamento são também igualmente 
importantes.  Sendo assim, a realidade do cotidiano de risco e vulnerabilidade dos moradores 
alimenta a participação, e na percepção geral e que pauta os anseios dos moradores é a 
segurança de ter seu lugar de moradia preservado e condições de habitabilidade e 
infraestrutura adequadas. 



 

Limiaridade: processos e práticas em Arquitetura e Urbanismo 

Fica evidente também que as propostas constantes no Projeto Comunidade Cidade ameaçam o 
modo tradicional de vida e de moradia na favela, propondo tipologias de prédios típicos do  
mercado imobiliário e uma forma de habitar características de classes médias altas. Além disso, 
a proposta arquitetônica promove uma barreira visual de forma a esconder parte da favela. 
Assim, a favela reage e resiste cada vez mais, promovendo um tipo de insurgência, que já faz 
parte de sua história.  Tratada como um território marginalizado, a Rocinha resiste ao longo de 
sua trajetória com um histórico de remoções, realocações e estratégias de pacificação que 
pretendem interferir no seu modo de viver e morar.  As constantes ameaças de remoções, e os 
constantes riscos a que estão expostos a população, tais como violência, doenças, falta de 
saneamento, habitabilidade e segurança das moradias, pautam a participação comunitária na 
Rocinha. Podemos observar por meio do acompanhamento do coletivo Rocinha sem Fronteiras 
que a realidade das ações governamentais não se coaduna com os anseios e a percepção da 
população.  Mesmo em um pequeno coletivo como o RsF, os participantes se queixam de que 
falta maior participação comunitária.   

No entanto, é interessante também observar, que em tempos de normalidade democrática, 
com conselhos e formatos de participação comunitária em funcionamento, mesmo com várias 
limitações, a comunidade sente-se com voz e pode interferir nos projetos urbanos e alcançar 
seus anseios. A mudança do projeto que previa a construção do teleférico na Rocinha é um 
destes exemplos de resistência e ação comunitária efetiva. 

Desta forma, mesmo com as limitações decorrentes do formato de participação proposto pelo 
PAC Social, verifica-se um aumento da confiança nas instituições e um inicio de urbanismo 
participativo, no qual a tomada de decisões não se dá de cima para baixo, e onde inicia-se o 
diálogo necessário e saudável entre técnicos, gestores públicos e moradores.   
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