
FAVELA  COMO  OPORTUNIDADE:
Plano de Desenvolvimento de Favelas para sua Inclus ão  Social e Econômica

Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, Rocinha, Borel, Complex o de Manguinhos, 
Complexo do Jacarezinho e  Complexo do Alemão

Cooperação técnica da ONG Ação Comunitária do Brasil do Rio de Janeiro





Favela como Oportunidade
PARA 

QUEM?

PODER 
PÚBLICO :

- Compromisso
Político

- Competência
Técnica

INICIATIVA 
PRIVADA:

- Responsabilidade
Social

ACADEMIA :

- Práxis

SOCIEDADE 
CIVIL, 

ORGANIZAÇÕES 
E GRUPOS:

- Diálogos
- Parcerias

MORADORES E
LIDERANÇAS 

LOCAIS:

- Protagonismo
quanto ao

desenvolvimento
do território

Desenvolvimento 
Humano Sustentável



ANTECEDENTES

• 2010: Publicação do Projeto de Integração Social de Comunidades e do 
Projeto de Integração Social da Comunidade do Jacarezinho, elaborados 

por lideranças comunitárias

• 2011: Apresentação, no Fórum Nacional, das “Bases Preliminares para um 
Plano visando à Inclusão Social em 20 Comunidades” (Favelas e Periferias 

Metropolitanas)

• 2012: Lançamento dos Livros Favela Como Oportunidade e Cúpula de 
Favelas (Ou nem um dia se passar sem eu saber notícias dela) como mais 
uma ferramenta para advocacy e mobilização comunitária com relação à 

promoção e defesa de direitos de cidadania de moradores de tais territórios



• Seleção de cinco favelas dentre as nove que fizeram parte da primeira 
publicação as quais contam com cerca de 150.000 habitantes:

Três comunidades tidas como “pacificadas”, uma em processo 
de “pacificação” e outra sem intervenção desta natureza

• Na Zona Sul: favelas do Cantagalo, Pavão-Pavãozinho e Rocinha

• Na Zona Norte: favela do Borel e “Complexo de Manguinhos”
(15 favelas)

• Visitas ao campo, realização de entrevistas (com lideranças comunitárias, 
moradores, representantes do poder público, da iniciativa privada) e fontes 
secundárias (estudos acadêmicos e mídia impressa e eletrônica)

• Diferencial: tentar apreender “a comunidade por ela mesma” e registrar “a 
palavra de lideranças

Procedimentos Operacionais



Principais pressupostos
• O desenvolvimento é construído historicamente em funçao de um processo de lutas 

e conquistas que identificam um território 

• Num contexto democrático, é fundamental que atores locais se reconheçam e sejam 
reconhecidos como principais sujeitos de tal processo

• A participação qualificada e diferenciada dos atores coletivos (ou lideranças 
comunitárias) faz emergir necessidades e interesses legítimos que têm a ver com 
trajetórias e projetos específicos 

• As favelas são locais de potência. Contribuem para significar a Cidade da qual fazem 
parte. São territórios da criatividade, da ousadia e do improviso

• Favelas são diversas entre si. Não conformam um bloco homogêneo. São múltiplas e 
plurais. Para muitos, são uma paixão



Mostra do DIAGNÓSTICO GERAL
• Ativo fundamental: presença de importantes lideranças comunitárias e de iniciativas e 

projetos realizados por grupos e instituições locais, há muitos anos, em todas as 
favelas

• Tentativas de resgate e preservação da sua memória bem como de afirmação das 
respectivas bases identitárias, que as caracterizam como únicas e singulares

• Grande incerteza e insegurança com relação às intervenções públicas realizadas, 
sobretudo no que diz respeito aos processos de “pacificação” e urbanização. 
Valoração positiva ao desarmamento e a trabalhos do PAC Social

• Preocupação com a crescente especulação imobiliária, com os “choques de ordem”, 
com a chegada precoce de deveres (o que pode levar à uma “expulsão branca” do 
território)

• Preocupação com relação às favelas “não pacificadas” e com a falta de uma política 
de planejamento que contemple as favelas e periferias de uma forma geral 

• Questões recorrentes como: existe uma política de segurança pública para o Rio de 
Janeiro? qual o legado social da Rio + 20, da Copa do Mundo e das Olimpíadas de 
2016 versus o investimento realizado?



Principais desdobramentos – 1 

• Envolvimento do BNDES

• Estruturação do colegiado:

– Arquidiocese do Rio de Janeiro
– BNDES
– PAC
– SEASDH
– IPP
– FIRJAN
– FIOCRUZ
– FAFERJ

• Formulação de projetos comunitários de desenvolvimento local

• Identificação de operadoras

• Ampliação da iniciativa para os Complexos do Jacarezinho e do Alemão



• Elaboração das publicações:

– Favela como Oportunidade (3) - estado da arte de propostas de 
inclusão social e econômica no Cantagalo, Pavão-Pavãozinho, 
Rocinha, Borel e Manguinhos

– Favela Como Oportunidade (4) - diagnósticos e propostas de inclusão 
social e econômica para o Complexo do Jacarezinho e para o 
Complexo do Alemão

• Participação no Fórum Nacional, em maio de 2013, no painel 5

Principais desdobramentos – 2 



Favela é Cidade!Favela é Cidade!Favela é Cidade!Favela é Cidade!


