
Uma análise do Programa Favela-Bairro através de dois estudos de caso 

 
Há mais de um século, a favela está presente na paisagem carioca. Desde o centro 

da cidade, onde se iniciou esta forma de ocupação, passando pelas zonas norte e sul, até 
alcançar mais recentemente a zona oeste da cidade. Segundo o último recenseamento 
(Censo 2000 – IBGE), existem mais de 500 favelas dispersas pela cidade do Rio de Janeiro 
e nelas vivem mais de um milhão de pessoas (1.092.783). 

Nesse longo período, nem sempre as favelas foram reconhecidas pelos órgãos 
oficiais. Elas precisaram de um pouco mais de meio século para que sua existência fosse 
reconhecida e passasse a compor parte da cidade. Antes de ser oficializada, ela sequer 
aparecia nos mapas da cidade, sendo vista apenas como moradia provisória. Junto com o 
seu reconhecimento, iniciaram-se as intervenções que ora visavam urbanizá-las, ora 
pretendiam eliminá-las, dependendo do cenário político e dos interesses dominantes na 
sociedade brasileira. 

O presente trabalho visa analisar especificamente o Programa Favela-Bairro, a 
principal política pública de atuação nas favelas cariocas a mais de uma década. Cabe 
ressaltar que alguns artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado foram escritos, 
sobretudo nos primeiros anos do programai. Entretanto, o presente estudo não visa repetir o 
que já foi escrito, apesar de considerar a importância desses estudos. 

Para compreender o Programa Favela-Bairro realizamos dois estudos de caso: no 
Parque Proletário do Grotão, também conhecida como Chatuba, e no Parque Royal. Ambas 
as favelas fizeram parte da primeira fase do programa. A escolha dessas áreas levou em 
consideração as diferenças existentes entre elas – na topografia, no nível de renda, no grau 
de verticalização, na violência (associada direta ou indiretamente ao tráfico de drogas), 
entre outras – pois buscamos, entre outras coisas, compreender como o Programa Favela-
Bairro agiu em condições diversas. No estudo buscamos compreender cinco questões: 

 
- analisar a concepção de cada projeto buscando traçar aspectos gerais e específicos; 
- constatar se a população local participou (ou não) na concepção do projeto;  
- realizar uma comparação entre o antes e o depois do programa;  
- compreender a suposta integração (ou não) entre a favela e o bairro; 
- identificar o atual estado da infra-estrutura e dos equipamentos instalados pelo 

Programa Favela-Bairro, nas favelas pesquisadas, passados mais de dez anos do término 
das obras. 

 
Para a análise das questões expressas acima, utilizaremos os documentos produzidos 

pela empresa responsável pela elaboração e execução dos projetos do programa, nas 
respectivas favelas pesquisadas e entrevistas realizadas com a população local. No total, 
foram realizadas sessenta entrevistas: quarenta entrevistas no Parque Royal e vinte 
entrevistas no Parque Proletário do Grotão. O número total, num primeiro momento, pode 
parecer bastante reduzido, mas cabe mencionar que o presente trabalho prima pelo exame 
qualitativo.  

O número total de entrevistas não foi escolhido via amostragem, sendo realizada de 
modo aleatório. A pesquisa buscou atender a totalidade da favela, no sentido da sua 
distribuição espacial. Para isso foram selecionados e entrevistados moradores em 



praticamente todas as ruas e becos de cada favela. Dessa forma tanto problemas gerais, 
quanto pontuais poderiam ser apreendidos.  

No Parque Proletário do Grotão, o número total de entrevistas foi inferior, ao 
realizado no Parque Royal, devido à favela possuir menos domicílios e população, mas 
também pela dificuldade de realizar uma pesquisa em uma favela onde a presença e atuação 
do tráfico de drogas são intensas.    
 
1. O Programa Favela-Bairro  
 

No senso comum, a favela e o bairro são vistos como “coisas” distintas. A favela é 
vista como a não-cidade, enquanto o bairro é a cidade. A favela é a informalidade, a 
ilegalidade e a desordem, enquanto o bairro é o espaço formal, legal e ordenado. Os 
pesquisadores Jailson de Souza e Silva e Jorge Luiz Barbosa (2005) afirmam que 
freqüentemente as favelas são definidas a partir de estereótipos. Lugar da pobreza, da 
violência e da ausência (de leis, ordem e cidadania).  

Nas definições oficiais de favela, como as elaboradas pelo IBGE e pela Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, as carências e ausências aparecem nas definições. No IBGE, a 
favela é definida como um “aglomerado subnormal”, enquanto o bairro é considerado 
normal. No Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, no artigo 147, a favela é 
definida como: 

 
 “área predominantemente habitacional, caracterizada por ocupação 
da terra por população de baixa renda, precariedade da infra-
estrutura urbana e de serviços públicos, vias estreitas e de 
alinhamento irregular, lotes de forma e tamanho irregular e 
construções não licenciadas, em desconformidade com os padrões 
legais” (PLANO DIRETOR DECENAL DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, 1993, p. 56). 

 
Entre as carências e ausências, na definição acima, é possível encontramos as 

referentes: aos aspectos jurídicos, a infra-estrutura e aos serviços, por exemplo.  
Em sua dissertação de mestrado, Simão (2002), buscou responder a seguinte 

questão: o que é a favela? Ao entrevistar moradores de favelas de Niterói, Simão (2002) 
encontrou uma diversidade de respostas para a sua pergunta. O que mostra a complexidade 
de se definir a favela entre os seus próprios moradores.  

Se definir o que é a favela, buscando fugir das definições oficiais que enfatizam as 
suas carências e ausências, acaba resultando em um leque bastante amplo, podemos tentar 
definir o que é o bairro afinal? O interesse pelos bairros em estudos geográficos já existe há 
algumas décadas e importantes geógrafos já procuraram formular conceitualmente o que é 
um bairro.  

Nos estudos referentes ao bairro, na década de 1960, merece destaque os trabalhos 
produzidos por Maria Therezinha de Sagadas Soares. Na década de 1980, Marcelo Lopes 
de Souza (1988), define o bairro a partir de um processo dialético de uma existência 
concreta-objetiva e de uma existência subjetiva-intersubjetiva. Para o autor o bairro existe e 
se mantém a partir da sua dimensão política. O autor valoriza o ativismo de bairro e em sua 
conceitualização as favelas podem preenchem, às vezes até mais que os bairros, essas 



características reivindicatórias. Em seu trabalho, o autor denuncia que as favelas não têm 
reconhecido seu status de bairro por razões fortemente ideológicas. 
 
1.1 O Plano Diretor e o surgimento do Programa Favela-Bairro  

 
Para compreender o Programa Favela-Bairro, é necessário analisarmos os planos 

que servem como diretrizes e guia as ações do poder público municipal. Durante a década 
de 1990, foram elaborados dois planos: o Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de 
Janeiro (1992) e o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro – Rio sempre Rio (1995). 

A Constituição Federal de 1988 redefiniu as atribuições relativas às esferas federal, 
estadual e municipal de poder. Nesta redefinição, o poder público municipal passou a 
assumir novas responsabilidades no âmbito das políticas sociais. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a propriedade passa a possuir 
função social e os municípios com mais de 20.000 habitantes ganham um poderoso 
instrumento – o Plano Diretor – que possibilita melhorar as cidades e a qualidade de vida de 
seus moradores e reduzir as desigualdades existentes, proporcionando uma cidade mais 
acessível para todos os habitantes. 

Estas conquistas são frutos do Movimento de Reforma Urbana formado por amplos 
seguimentos da sociedade civil, entre eles o acadêmico. A partir dessas conquistas, foi 
revalorizado o debate político sobe o planejamento e a gestão democrática da cidade.      
 O Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro sancionado em 1992, pelo 
prefeito Marcelo Alencar surgiu dentro deste contexto. Nele é ressaltada a necessidade de 
integrar a favela ao restante da cidade. Isto deveria ser realizado com a participação 
democrática efetiva de todos os moradores. 
 No Plano Diretor, vários artigos tratam sobre o uso e ocupação do solo e da política 
habitacional específica sobre as favelas, como por exemplo, os artigos 44 (promover a 
inserção das favelas no planejamento da cidade com vista a sua transformação em bairros 
ou integração com os bairros que se situam), 58 (objetivo do poder público estruturar e 
regularizar as áreas ocupadas por favelas), 146 e 147 (colocam os programas de 
urbanização e regularização fundiária de favelas como prioritários da política habitacional 
do município). 

No ano seguinte, a aprovação do Plano Diretor, o sucessor do prefeito Marcelo 
Alencar, o prefeito César Maia criou o Grupo Executivo de Assentamentos Populares 
(GEAP), que elaborou seis programas voltados para a política habitacional, entre eles o 
Programa Favela-Bairro.  

O programa incorporou as diretrizes gerais que constavam no Plano Diretor e o 
grande desafio passa a ser transformar as favelas em bairros e promover a sua integração ao 
restante da cidade. Para alcançar esses objetivos, são ressaltadas a importância da 
participação dos moradores locais e a implementação de programas de cunho social  para a 
melhoria da qualidade de vida da população. 

O Programa Favela-Bairro foi elaborado para atender exclusivamente as favelas de 
médio porte, que possuem entre 500 e 2500 domicílios. O que representava, na época, cerca 
de um terço das favelas e 40% de sua população. Segundo Burgos (1999), as razões 
apresentadas para o limite imposto, se devem ao elevado custo para urbanizar favelas com 
mais de 2500 domicílios e a grande dispersão de favelas com menos de 500 domicílios 
(cerca de 350). Posteriormente, para intervir em favelas menores e maiores, foram criados 
os Programas Bairrinho e Grandes Favelas, respectivamente.  



Além do porte das favelas, o Programa levou em consideração ainda três outros 
aspectos: a facilidade/possibilidade de urbanização, o déficit de infra-estrutura  e 
indicadores de carência socioeconômica.  A partir dos critérios técnicos adotados, foram 
selecionadas quarenta favelas. Após essa seleção, os critérios técnicos cederam lugar às 
questões políticas, cabendo ao prefeito escolher as dezesseis favelas que fariam parte da 
primeira fase do programa.  

As cinco Áreas de Planejamento (APs) que dividem a cidade foram contempladas 
(assim como é verificado, por exemplo, no Programa Rio Cidade). 

Para a implementação de tal programa foi utilizada a experiência de funcionários da 
própria prefeitura que já tinham atuado em programas  e foi realizado um concurso público 
em março de 1994 para a seleção de quinze propostas metodológicas e físico-espaciais para 
a urbanização de favelas. 

Esse concurso público foi realizado em virtude da prefeitura não ter uma proposta 
metodológica estabelecida e porque o núcleo da prefeitura não conseguiria realizar o 
programa em um número relativamente grande de favelas ao mesmo tempo (RIBEIRO, 
1997). Apesar das intervenções públicas nas favelas terem iniciado na cidade do Rio de 
Janeiro na década de 1940, esta foi a primeira vez em que houve a contratação de empresas 
privadas para a elaboração e realização de projetos.     

A Prefeitura iniciou as obras, com recursos próprios, em 1995, investindo R$ 
43.000.000 e pretendendo beneficiar cerca de cinqüenta mil pessoas. No final do mesmo 
ano, na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington, é 
assinado o primeiro convênio entre a Prefeitura e o Banco no valor de US$ 300.000.000, 
cabendo a Prefeitura a arcar com 40% desse valor, para a execução do que passou a ser 
denominado de Programa de Urbanização de Assentamentos Populares (PROAP), sob a 
coordenação da SMH. 

Nesse convênio, foram definidos “os padrões e parâmetros que permitissem a 
escolha das áreas beneficiadas, a começar pelo grau de carência das comunidades, e 
também um rígido controle de custos para manter o Programa dentro do orçamento” 
(PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 2003, p. 19). É válido registrar que 
apesar de o convênio ter sido assinado no final de 1995, após o início das obras, 
representantes do BID já vinham acompanhando o Programa Favela-Bairro desde a sua 
concepção, em 1993.  

O Programa Favela-Bairro é a mais de uma década o principal programa de 
intervenção pública nas favelas cariocas. Segundo a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 
o programa já atendeu 143 favelas e aproximadamente 556 mil moradores.  
  
1.2 O Plano Estratégico e a venda da imagem do Programa Favela-Bairro  
 

No final de 1995, foi apresentado o Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro – 
Rio sempre Rio. A justificativa para a elaboração e implementação do Plano Estratégico é 
tornar o Rio de Janeiro uma cidade mais competitiva no cenário mundial, numa época em 
que são sentidos os efeitos da revolução tecnológica e da globalização. 
 O Plano Estratégico é definido pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro como: 
 

 “um método ou processo que consiste em prever, identificar e mobilizar 
potenciais disponíveis e condições favoráveis, tendo por objetivo direcionar 
ações táticas, definir linhas estratégicas e implementar programas e projetos 



visando à obtenção de resultados desejáveis para o futuro de  uma cidade. 
(...) É um pacto social que abrange uma vasta gama de objetivos 
intersetoriais, visando mobilizar a sociedade a pensar, conceber e realizar um 
futuro desejável e possível para a cidade”. (PREFEITURA DA CIDADE DO 
RIO DE JANEIRO, 2008). 
 

 Podemos nos indagar sobre o que seriam programas e projetos com resultado 
desejável para o futuro da cidade? Como é realizado este pacto social? O que podemos 
compreender como objetivos intersetoriais? Todos ganham? Quem ganha e quem perde?
 O certo é que logo no início de seu primeiro mandato o prefeito César Maia tentou 
trazer para a cidade do Rio de Janeiro uma filial do Museu Guggenheim. Os meios de 
comunicação, como os jornais O Globo e Jornal do Brasil, cobriram todo o 
desenvolvimento deste projetoii. Em meio à pressão e as várias denúncias realizadas por 
movimentos sociais e políticos esse projeto não saiu do papel. 
    Além desse episódio podemos destacar a busca incessante por parte da prefeitura 
em procurar trazer para a cidade grandes eventos, tais como os Jogos Olímpicos e Pan-
Americanos. Estes eventos são uma mescla do esporte com marketing, entretenimento, 
turismo e cultura. A justificativa para tal gasto são os benefícios que um evento desta 
grandeza pode trazer para a cidade como: redução da violência, instalação de equipamentos 
urbanos e a infra-estrutura.  
 Em 2007, a cidade foi sede dos Jogos Pan-Americanos. Os custos superaram, em 
muito, o valor inicial. A última edição dos Jogos Pan-Americanos pode ter custado o 
equivalente a soma das últimas cinco edições do evento e o benefício para a cidade como 
um todo é discutível, uma vez que as obras e eventos concentraram-se na Barra da Tijuca, 
uma das áreas mais valorizadas da cidade, servindo para alimentar a especulação 
imobiliária nessa parte da cidade.  

Qual é a função do Programa Favela-Bairro no Plano Estratégico? Para atrair 
investimentos para realizar grandes eventos, a cidade deve apresentar a melhor imagem 
possível para ser competitiva em nível global. O crescente aumento da violência urbana na 
cidade, sobretudo devido à atuação do tráfico de drogas, impulsionou no início da década 
de 1990 a difusão da imagem de uma “cidade partida” entre favela e bairro, imagem essa 
bastante negativa para uma cidade que almejava atrair investimentos e promover grandes 
eventos.  

Nesse contexto, o Plano Estratégico nega a existência de todo e qualquer conflito 
existente na cidade e inverte essa situação ao difundir a idéia de um pacto social, onde as 
contradições e desigualdades são lançadas para baixo do tapete. Dessa forma, o Programa 
Favela-Bairro, diga-se de passagem financiado e utilizado como “garoto propaganda” pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), ganha destaque com a venda da imagem 
de uma política pública bem sucedida de transformação e integração das favelas ao restante 
da cidade.    
 
2. O Programa Favela-Bairro no Parque Royal e no Parque Proletário do Grotão 
 
 Por questões didáticas apresentaremos os dois estudos de caso separadamente e na 
parte final do trabalho, considerações finais, realizaremos uma síntese comparando as 
políticas adotadas nas duas favelas. 
 



2.1 Parque Royal 
 
 A favela Parque Royal está localizada em uma área plana, na Ilha do Governador 
(zona norte da cidade do Rio de Janeiro), no bairro Portuguesa. O primeiro registro de 
ocupação data do ano de 1973 e segundo o IBGE, via o recenseamento realizado no ano 
2000, existiam 5722 pessoas vivendo em 1586 domicílios.  
 
2.1.1 Concepção do projeto 
 

O projeto do Programa Favela-Bairro, para a favela Parque Royal, foi concebido 
pela empresa Archi 5. Esta é composta por arquitetos e urbanistas e iniciou os preparativos 
para a elaboração do projeto a ser desenvolvido no Parque Royal em 1994. Dentre as 
preocupações presentes no projeto, podemos destacar o crescimento horizontal da favela e a 
forte descontinuidade da favela ao bairro. 

Segundo a empresa, conter o crescimento horizontal das palafitas, na Baía da 
Guanabara, é fundamental. Não sendo esse interesse exclusivo da prefeitura, mas também 
dos moradores (ARCHI 5, 1994). Ao se preocupar com o controle do crescimento da 
favela, a empresa também está preocupada com a preservação e manutenção da infra-
estrutura e dos serviços a serem oferecidos a médio e longo prazo, de modo que não sofram 
um rápido colapso.  

O projeto conseguiu com eficiência conter o crescimento horizontal da favela sobre 
a Baía de Guanabara. Para isso foi criada uma rua beirando a Baía de Guanabara (Rua da 
Praia) e uma ciclovia. Em relação ao crescimento vertical, o projeto criou uma série de 
critérios para permitir o segundo e o terceiro pavimento (limite máximo estabelecido). 
Entre os critérios podemos destacar a largura das ruas e a obrigatoriedade ou não do recuo 
no pavimento superior. 

Já a descontinuidade da favela ao bairro ocorre devido à grande rigidez entre os 
limites dos mesmos devido a uma série de fatores naturais e humanos. Antes do Programa 
Favela-Bairro, quase todos os equipamentos urbanos de uso cotidiano estavam fora da 
favela. Para a Archi 5, a instalação de equipamentos urbanos na entrada da favela seria uma 
forma de integrar a favela ao bairro. Uma vez que os equipamentos que seriam 
implementados poderiam atender além dos moradores do Parque Royal, os moradores do 
entorno.  

 Os equipamentos urbanos, as áreas de lazer (praças, quadras e campos), a 
construção de residências para a população removida, enfim, praticamente todas as obras 
concebidas e executadas pelo programa foram construídas na entrada da favela, beirando a 
Estrada Governador Chagas Freitas ou no início da principal rua da favela (se estendendo 
até a associação de moradores local). A exceção é a ciclovia, que pode ser facilmente 
explicada. Ela foi construída para servir como obstáculo a expansão da favela em direção a 
Baía da Guanabara.  

 
2.1.2 Participação da população local no projeto  

 
Um dos princípios do Plano Diretor incorporado ao Programa Favela-Bairro foi a 

participação da população local na tomada das decisões. Para tratar da participação, não 
podemos esquecer a falta de uma cultura participativa, por parte da população local, na 
tomada de decisões políticas. Como frisou Burgos (1998), a regime militar podou os 



movimentos participativos, como as associações de moradores, que se formavam nas 
favelas e o período de redemocratização, na década de 1980, coincidiu com o avanço do 
tráfico de drogas e a formação de um “poder paralelo” nas favelas. O que dificulta a plena 
retomada da participação e da autonomia das associações de moradores para representar a 
população. 

Segundo a pesquisa realizada no Parque Royal, cerca de 70% dos entrevistados 
afirmaram ter participado de uma ou mais reuniões para a elaboração do projeto de 
intervenção do Programa Favela-Bairro. Esse resultado nos permite afirmar que foi 
realizada a divulgação do programa na favela, seja pela prefeitura, seja pela associação de 
moradores. Contudo, ao indagarmos a participação dos entrevistados através de suas 
sugestões ao programa, apenas dois entrevistados, afirmaram ter proposto algo a empresa 
Archi 5. 

Em “Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à gestão urbanos”, 
Souza (2002), elaborou uma tipologia para tratar da questão da participação. A tipologia foi 
subdividida em oito partes, partindo da coerção e passando pela manipulação, informação, 
consulta, cooptação, parceria, delegação de poder até chegar à autogestãoiii . De acordo com 
o autor, a coerção e a manipulação seriam situações de não-participação, enquanto a 
informação, a consulta e a cooptação seriam apenas uma pseudoparticipação. Apenas a 
parceria, a delegação de poder e a autogestão seriam formas de participação autêntica. 

Utilizando a tipologia proposta por Souza (2002) e analisando as entrevistas 
realizadas, podemos afirmar que o Programa Favela-Bairro não realiza uma participação 
efetiva da população residente no Parque Royal, limitando-se aos níveis de informação e 
consulta. 
 
2.1.3 Comparação antes e depois do programa 

 
Para compararmos as transformações produzidas pela intervenção do Programa 

Favela-Bairro, perguntamos aos entrevistados qual foi a principal melhoria realizada pelo 
programa, o resultado podemos conferir no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 1: Qual foi a principal melhoria realizada pelo programa?
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 FONTE: PEREIRA, L. Trabalho de campo no Parque Royal (2008). 
 

A partir das respostas dos entrevistados podemos perceber o predomínio de ações 
voltadas para a questão da infra-estrutura e da urbanização. A questão social ficou em 



segundo plano. Isso pode ter ocorrido, porque o programa atuou, justamente, em maior 
quantidade e intensidade nesses aspectos, ficando a questão social em segundo plano.  

A pavimentação foi destacada com a principal melhoria por mais de 50% dos 
entrevistados. Muitos entrevistados afirmaram que a situação anterior à execução das obras 
era dramática, pois não existia qualquer tipo de pavimentação. Quando chovia, ficava tudo 
enlameado, o que causava constrangimento aos moradores que saiam de casa para ir 
trabalhar e chegavam ao trabalho sujos. 

Dentre as críticas em relação ao que faltou ser realizado ou ficou aquém do desejado 
o esgoto foi apontado como principal problema para um em cada cinco entrevistados 
devido aos constantes entupimentos. A ausência de projetos sociais (12,5%), o pedido por 
mais áreas de lazer (10%) e a falta de manutenção do que foi construído (10%) também 
podem ser destacados como problemas gerais, enquanto, por exemplo, a queixa sobre a 
altura da tela de uma das quadras (2,5%) aparece como questão pontual. 
 
2.1.4 A questão da integração entre a favela e o bairro 
 

O Programa Favela-Bairro parte da premissa que é necessário criar na favela 
elementos, sobretudo do ponto de vista urbanístico, para que seja possível a leitura da 
mesma como um bairro. 

No dicionário Michaelisiv, a palavra “integração” é definida como “ato ou processo 
de integrar; incorporação, complemento”, podendo ser compreendida também como 
“condição de constituir um todo pela adição ou combinação de partes ou elementos”. A 
acepção sociológica define “integração” como “processo social que tende a harmonizar ou 
unificar diversas unidades antagônicas, sejam elementos da personalidade dos indivíduos, 
dos grupos ou de agregações sociais maiores”. 

O Programa Favela-Bairro parte da negação da favela enquanto forma de ocupação 
e de vida existente na cidade do Rio de Janeiro. A favela não é e não pode ser parte 
constituinte da cidade. Para que ela seja aceita, é necessária uma série de intervenções que a 
transforme, ou faça ao menos parecer, com as demais partes constituintes da cidade, no 
caso, os bairros. Nesse sentido, o Programa Favela-Bairro volta a repetir diversas outras 
políticas voltadas para a questão da favela. 

No Parque Royal, os equipamentos e as instalações para a prestação de serviços 
estão distribuídos ao longo da única via de acesso à favela (Estrada Governador Chagas 
Freitas) e na principal rua da favela (Rua Jornalista Alaíde Pires). A única exceção foi a 
construção de uma ciclovia à beira da Baía de Guanabara, limite interno da favela para 
tentar conter uma possível expansão da favela sobre a Baía de Guanabara.   

A empresa Archi 5, ao elaborar o projeto, enfatizou que a localização dos 
equipamentos e das instalações para a prestação de serviços, ao longo da via principal de 
acesso à favela ou a sua principal rua, possibilitaria uma maior acessibilidade para a 
população do entorno, permitindo assim benefícios para essa população e uma maior 
interação (integração) com a população do Parque Royal.  

Segundo entrevistas com o presidente da associação de moradores, a responsável 
pela creche da prefeitura e uma assistente social do Centro de Referência da Assistência 
Social (prof. Darcy Ribeiro), foi constatado que a população do entorno não utiliza os 
serviços (saúde e educação) prestados no Parque Royal. O que demonstra que a interação 
não passa apenas pelos aspectos urbanísticos, mas, principalmente, pela posição de classe e 
o seu respectivo consumov. 



 Em relação aos empregos gerados, por exemplo, na creche, menos da metade é 
composta por moradores do Parque Royal (cerca de 40%). Essa cena se repete no posto 
médico, no POUSO e no Centro de Referência e Assistência Social. Algumas funções são 
preenchidas através de concurso público e alguns empregos necessitam de um maior grau 
de instrução, o que inviabiliza a incorporação da população local nas instalações 
construídas. Os poucos empregos gerados diretamente pelo programa, que são ocupados 
pela população local, via de regra, são empregos que necessitam de pouca ou nenhuma 
qualificação.    

A instalação dos equipamentos urbanos na favela, ao mesmo tempo em que não 
integra a população do bairro do entorno, pode contribuir para aumentar a segregação da 
população favelada, visto que essa população deixa de executar determinadas ações fora da 
favela, reduzindo o seu encontro com o outro e a sua mobilidade na cidade. 

A instalação desse mobiliário urbano, concentrado em uma área, altera a estrutura 
interna da favela, criando assim desequilíbrios em sua estrutura interna. As áreas próximas 
ao “asfalto” e/ou a principal rua da favela, via de regra, recebem maiores investimentos, 
enquanto a parte interna recebe menor atenção, como os becos, por exemplo. Poderíamos 
indagar se o Programa Favela-Bairro não estaria maquiando a entrada da favela para 
mostrar ao restante da população.                   

 
2.1.5 Após mais de uma década: tudo é como antes?  
 
 Essa questão visa, em parte, preencher uma lacuna nos estudos sobre o Programa 
Favela-Bairro, realizados dentro da euforia dos primeiros anos do programa, onde já 
surgiram críticas, ao mesmo tempo em que visa constatar o atual estado da infra-estrutura e 
dos equipamentos realizados pelo programa. 
 A Associação de Moradores do Parque Royal é a responsável pela manutenção da 
infra-estrutura e dos equipamentos instalados pelo Programa Favela-Bairro, assim como 
fazer a limpeza das vias públicas, entrega de carta e muitas outras funções que caberiam ao 
poder público dentro do Parque Royal. Para realizar tal função a Associação de Moradores 
do Parque Royal conta com uma equipe contratada pela própria associação de moradores, 
mas paga pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Essa é uma prática recorrente nas 
áreas atendidas pelo Programa Favela-Bairro. 
 Para a maior parte dos entrevistados (68%), o atual estado da infra-estrutura e dos 
equipamentos, instalados pelo Programa Favela-Bairro, é pior se comparado ao existente 
acerca de dez anos atrás. Quando indagados sobre o que teria provocado a precariedade da 
infra-estrutura e dos equipamentos, as respostas concentraram-se na falta de manutenção 
por parte da prefeitura e da associação de moradores (53%) e na destruição pelos próprios 
moradores (39%).  
 Por fim, cabe registrar que o crescimento, sobretudo vertical, da favela não é 
controlado efetivamente. O que compromete a infra-estrutura e os equipamentos públicos 
instalados pelo programa afetando a qualidade de vida da população local.  
 
2.2 Parque Proletário do Grotão  
 

O Parque Proletário do Grotão, também chamado de Morro da Chatuba, está 
localizado numa das encostas do maciço do Caricó, no bairro da Penha. Juntamente com as 
favelas Caixa D`Água, Paz, Fé, Sereno e Caracol forma o complexo do Caracol.  



Na área onde está localizada a favela, funcionava uma pedreira até 1969. Após a 
falência da empresa, foram realizadas várias tentativas de ocupação da área, mas todas sem 
sucesso devido à ação policial.  Apenas em 1979, um grupo de pessoas oriundas de três 
favelas da região (Morro do Caracol, Vila Cruzeiro e Morro da Caixa d`Água) e do Parque 
Proletário da Penha conseguiram ocupar o local, com o auxílio de padres. Segundo o IBGE, 
via o recenseamento realizado no ano 2000, existiam 868 domicílios e um total de 3.162 
pessoas vivendo no Parque Proletário do Grotão. 
 
2.2.1 Concepção do projeto 
 
 O projeto foi realizado pela empresa Terravista – Agência de Planejamento Ltda, 
em 1995, através de uma equipe multidisciplinar composta por três arquitetos, dois 
geógrafos, uma socióloga, um engenheiro e uma advogada. 

As sugestões apresentadas pela empresa foram divididas em quatro “famílias de 
intervenção”. Dentre essas famílias de intervenção, podemos destacar a primeira e a quarta.  

A primeira trata da integração viária entre a favela e o bairro. Para realizar a 
integração viária, era necessário garantir o acesso da favela pelas quatro vias formais que 
ligam a favela ao bairro. Até aquele momento apenas uma via era utilizada pelos 
moradores, a Rua Tenente Luiz Dorneles.  

A quarta elege (pela empresa e não pelos moradores) a área mais baixa da favela e 
próxima do bairro como a localização ideal para a instalação de todos equipamentos 
urbanos, além de conter obras faraônicas (rua em forma de túnel com casas em cima, em 
frente a uma espécie de mini-shopping que também seria construído), que por motivos 
óbvios – custo – não foram incluídas no projeto final.  

 
2.2.2 Participação da população local no projeto  

 
Segundo a pesquisa realizada, um pouco mais da metade dos entrevistados (55%) 

afirmaram ter ouvido ou participado de uma ou mais reuniões sobre o projeto do Programa 
Favela-Bairro para o Parque Proletário do Grotão. A partir do resultado apresentado 
podemos nos indagar se realmente o projeto foi amplamente divulgado perante a população 
local. Ao perguntarmos aos entrevistados que souberam ou participaram do projeto se 
tinham proposto alguma sugestão. Todas as respostas foram negativas.  

Uma liderança local entrevistada inclusive denunciou que o projeto veio pronto, 
sem margem para alterações. Diante desse quadro, podemos afirmar que o Programa 
Favela-Bairro não realizou uma participação efetiva da população local na tomada das 
decisões no Parque Proletário do Grotão. Sendo a participação – tão enfatizada no Plano 
Diretor e no Programa Favela-Bairro – ela ocorreu muito mais como uma mera informação, 
não chegando sequer a uma consulta à população local, podendo ser classificada segundo a 
tipologia proposta por Souza (2002), como uma pseudoparticipação. 

Ao analisar os documentos elaborados pela empresa responsável pela elaboração do 
projeto, podemos constatar que a própria Terravista destaca a dificuldade para a obtenção 
de informações sobre a favela e a realização da participação da população local devido à 
interferência do tráfico de drogas.  

A realidade apresentada pela empresa responsável pela elaboração e execução do 
projeto nos mostra a dificuldade encontrada e os limites impostos a uma participação 
efetiva da população local frente ao avanço do tráfico de drogas nas favelas. Podemos 



indagar qual é a representatividade de uma associação de moradores nesse contexto? Qual é 
a margem de manobra para a atuação dessa associação de moradores?  
 
2.2.3 Comparação antes e depois do programa 

 
Ao perguntarmos aos entrevistados quais foram as três principais melhorias 

realizadas pelo Programa Favela-Bairro no Parque Proletário do Grotão, obtivemos como 
principal melhoria a pavimentação (55%), seguida pelo água (15%), como podemos 
observar no gráfico 2 a seguir. 

 

Gráfico 2: Qual foi a principal melhoria realizada pelo programa?
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 FONTE: PEREIRA, L. Trabalho de campo no Parque Proletário do Grotão (2008). 
  

Ao que parece, as áreas de risco receberam atenção especial pelo programa e foram 
bem executadas. A contenção das encostas e a remoção das áreas de risco são questões que 
estão intimamente relacionadas e juntas apareceram como principal intervenção do 
programa para um em cada dez entrevistados. 
 A geração de renda, segundo a entrevista ocorreu de forma temporária e assim como 
as obras tiveram início e fim, pois a fonte de renda dava-se através da venda quentinhas 
para os operários que trabalhavam na execução das obras. 
 Já as críticas concentram-se sobre a largura das ruas (25%), a falta de localização 
adequada para o lixo (15%) e problemas referentes ao esgoto (10%). A associação de 
moradores local, responsável pela coordenação dos garis comunitários, contratados pela 
prefeitura, alega que o número de garis comunitários é insuficiente para o pleno 
atendimento de toda a comunidade de forma satisfatória e denúncia à falta de lixeiras e 
caçambas de lixo para que a população possa depositar o lixo e entulho em um lugar 
adequado.  
 
2.2.4 A questão da integração entre a favela e o bairro 
 

A intervenção foi concentrada na parte mais baixa da favela e contígua ao bairro. 
Segundo os representantes do Posto de Saúde, da Creche e da Associação de Moradores, a 
população do bairro não utiliza os serviços prestados no local. Entretanto, alguns moradores 



das demais favelas do Complexo do Caracol utilizam os serviços prestados no Parque 
Proletário do Grotão, sobretudo na creche.  

Ao privilegiar uma dada área da favela, na verdade a área mais “desenvolvida” até 
aquele momento e mais próxima do bairro, o projeto reforçou a diferenciação interna já 
existente na favela.    

A primeira família de intervenção visava possibilitar a integração física da favela ao 
bairro pelas suas quatro vias de acesso. O Programa Favela-Bairro previa melhorar todas 
essas vias, mas apenas uma escadaria foi reformada. A Rua Gonçalves Magalhães foi 
projetada, mas não foi realizada, enquanto as ruas Tenente Luiz Dorneles e Jurumirim 
possuem obstáculos que dificultam a entrada e saída de veículos. 
 

Fotos 1 e 2: Ruas Gonçalves Magalhães e Jurumirim, respectivamente  

    
FONTE: PEREIRA, L. Trabalho de campo no Parque Proletário do Grotão(2008).   
 
 Nos estudos elaborados pela empresa Terrravista, a questão da violência aparece 
como um fator limitante para o exercício da cidadania e conseqüentemente para a 
integração da favela ao bairro. A empresa inclusive reconhece as limitações do seu projeto, 
uma vez que essa questão é bastante complexa e necessita da mobilização de diversas 
políticas. Pelo que foi possível observarmos através do trabalho de campo, o tráfico de 
drogas continua a atuar ativamente, inclusive durante o dia.  
    
2.2.5 Após mais de uma década: tudo é como antes?  
 
 Para quase metade dos entrevistados (45%), o estado atual da infra-estrutura e dos 
equipamentos realizados pelo programa está pior em relação ao final da década passada. 
Para cerca de um terço dos entrevistados (35%), o estado atual é o mesmo, enquanto uma 
em cada cinco pessoas afirmou que o estado atual é melhor. 

Quando indagados sobre o fator determinante para a piora do estado da infra-
estrutura e sobre os equipamentos instalados pelo Programa Favela-Bairro, cerca de 80% 
dos entrevistados afirmou que o principal fator foi à falta de manutenção. O alto percentual 
de entrevistados que afirmaram não saber explicar o motivo da piora do atual estado da 
infra-estrutura e dos equipamentos utilizados pelo programa, cerca de 20%, nos chamou a 
atenção. A presença extremamente ostensiva do tráfico de drogas pode ter influenciado na 
resposta desses entrevistados. 
 A manutenção é realizada pelos garis comunitários. Os garis comunitários são 
moradores da própria favela que são contratados pela prefeitura e coordenados pela 



associação de moradores local. Segundo a atual vice-presidente o número de garis 
comunitários diminuiu nos últimos anos, dificultando a limpeza de toda a comunidade com 
eficiência. Isso sem contar a questão do material necessário para tal manutenção.  

 O projeto também atuou nas áreas de riscos, localizadas nas partes média e alta da 
favela, desapropriando moradias e realizando a contenção de encostas (na verdade esse 
serviço foi realizado pelo GEORIO). Após mais de uma década da intervenção podemos 
observar novamente a ocupação dessas áreas, assim como o adensamento, a expansão 
horizontal da área denominada “favelinha” e o crescimento vertical da favela.  

Sobretudo nas novas áreas ocupadas, após a implementação do programa, a infra-
estrutura é bastante precária. Ao longo da concepção e execução do projeto não foi possível 
observarmos uma grande preocupação da empresa Terravista com a questão do crescimento 
da favela e a possível saturação do que seria instalado. Apenas é mencionado, mas não são 
propostas ações verdadeiramente efetivas. 

Infelizmente a violência não reduziu após o Programa Favela-Bairro, pelo contrário, 
piorou ainda mais desde então. O cotidiano dos moradores é alterado de tal forma que 
dependendo da situação o posto médico não funciona e muitas crianças, moradoras do 
próprio local, ficam dias sem freqüentar a creche. 
  
3. Considerações finais 
 

No presente estudo, vimos que a concepção do Programa Favela-Bairro foi 
inspirada nos ideais presentes no Plano Diretor Decenal da Cidade do Rio de Janeiro, fruto 
de conquistas dos movimentos sociais, no período da redemocratização brasileira, nos anos 
1980, em particular do Movimento pela Reforma Urbana. Os ideais contidos no Plano 
Diretor são apropriados no discurso pelo prefeito César Maia (1993 – 1996), mas 
engavetados na prática e em seu lugar é adotado o Plano Estratégico da Cidade do Rio de 
Janeiro – Rio sempre Rio.  

Essa alteração de plano visou tornar a cidade competitiva internacionalmente. Para 
isso, era necessário criar um pacto social que escondesse a dicotomia crescente na cidade 
entre favela e bairro devido ao aumento da violência urbana. A assinatura dos convênios 
entre a Prefeitura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) deixam claro o 
avanço da política neoliberal na cidade.  

Através da pesquisa realizada foi possível elaborar um quadro comparativo que 
sintetiza as questões analisadas, como podemos observar a seguir. 
 

Itens / Favelas Parque Royal Parque Proletário do Grotão 
Composição da equipe  Arquitetos e urbanistas Multidisciplinar 
Objetivos principais dos 
projetos 

Conter o crescimento e 
“integrar” ao bairro 

Criar uma área central  e “garantir” 
a acessibilidade 

Equipamentos urbanos Contíguo ao bairro Contíguo ao bairro 
Participação da 
população 

Pseudoparticipação (consulta) Pseudoparticipação (informação) 

Principais melhorias Ênfase em infra-estrutura Ênfase em infra-estrutura 
Sugestões e críticas Infra-estrutura (problemas) e 

projetos sociais (ausência) 
Infra-estrutura (problemas) e 
questão do lixo 



Atual estado dos 
equipamentos e da 
infra-estrutura 

 
Piorou 

 
Piorou 

Causa do atual estado Falta de manutenção e destruição 
pelos próprios moradores 

Falta de manutenção 

  
Através desse estudo, foi possível constatarmos que assim como os demais 

programas adotados a partir da década de 1940, o Programa Favela-Bairro não atua nas 
causas do processo de favelização, concentrando-se nos aspectos materiais. Isto acaba 
colocando em xeque até mesmo as melhorias realizadas, como verificarmos nas favelas 
Parque Proletário do Grotão e Parque Royal. 
 
Notas 
                                                   
i Os professores do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) foram os responsáveis pela avaliação do Programa, através de um convênio  
realizado com a prefeitura e a Finep.  
 
ii No site “http://www.consciencia.net/artes/gug.html” – criado com o intuito de denunciar as irregularidades 
do projeto do Museu Guggenheim – é possível encontrar uma série de notícias divulgadas nos meios de 
comunicação e artigos escritos sobre o projeto. 
 
iii Para Souza (2002), a autogestão está além do que se pode chegar dentro do binômio capitalismo mais 
democracia representativa. Para isso, seria necessária uma sociedade basicamente autônoma. Porém o autor 
não elimina a possibilidade de experiências autogestionárias marginais. Dessa forma, dentro da sociedade em 
que vivemos, os graus máximos que poderíamos chegar seriam a parceria e a delegação de poder. Ambos 
consistindo situações de co-gestão entre Estado e sociedade civil. A parceira, especificamente, ocorreria 
quando o “Estado e sociedade civil organizada colaboram, em um ambiente de diálogo e razoável 
transparência, para a implementação de uma política pública ou viabilização de uma intervenção” (SOUZA, 
2002, p. 205). 
 
iv A consulta ao dicionário Michaelis foi realizada através do http://michaelis.uol.com.br   –  acesso em 
01/2008. 
 
v Alguns exemplos bastante evidentes na sociedade brasileira a esse respeito, consumo de classe, são 
exatamente nas áreas da saúde e educação (salvo ensino superior e pós-graduação). A qualidade dos serviços 
prestados pelos órgãos públicos, salvo exceções, é inferior a dos prestados pelas empresas privadas (não que 
essas sejam de excelência). Sendo assim, quem consume os serviços públicos, via de regra, é a população 
pobre, enquanto as classes média e alta utilizam os serviços particulares. 
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