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Resumo 
Vivemos um momento da Globalização no qual é inegável a existência e importância de vidas 

cada vez mais móveis, nas quais as pessoas se utilizam das Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (NTICs) – às quais Urry e Elliot chamam de miniaturized mobilities, – para estarem 
conectadas umas com as outras, vivenciando intenso fluxo de informações e experiências mediadas 
por tais ferramentas técnicas. Esse quadro configuraria, então, o Paradigma das Novas Mobilidades. 
Em segundo lugar, no contexto brasileiro, vivenciamos uma ascendência de uma nova classe média, 
que agora possuidora de um maior poder aquisitivo para consumo, pode ter acesso às anteriormente 
citadas NTICs. Diante disso, o presente artigo pretende analisar geograficamente a ideia do Paradigma 
das Novas Mobilidades cruzando-a com o crescimento acentuado – e polêmico – da Nova Classe 
Média Brasileira, analisando a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, sob essas duas perspectivas. 
Objetivo contrapor essa possibilidade de acesso a bens e serviços próprios da considerada “Nova 
Classe C”, presente na Rocinha, com a imobilidade da condição de acesso a serviços básicos na 
comunidade. Para tanto tem-se como base levantamento bibliográfico a análise crítica sobre o tema, 
trabalhos de campo no local de estudo, além de utilizar-se de partes de cerca de sete entrevistas de 
longa média/duração realizada com jovens moradores da Rocinha no ano de 2011, meses após a 
chegada da Unidade de Polícia Pacificadora, que também teve papel relevante no desenvolvimento do 
presente trabalho. 
Palavras-chave: classe C, imobilidades, mobilidades, novas tecnologias, Rocinha. 

 

Introdução 

Atualmente, as chamadas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação2 vêm sendo cada 

vez mais incorporadas ao cotidiano, possibilitando que homens e mulheres estejam em constante 

contato com outras pessoas, recebendo e transmitindo informações de um lugar a outro. Cientistas 

sociais como Elliott e Urry (2010) afirmam que estaríamos diante de um novo momento global, em que 

se é possível perceber e analisar novas práticas sócio-espaciais permeadas por novas mobilidades, 

incluindo um fluxo intenso de pessoas, objetos, imagens e informações no qual essas tecnologias têm 

grande importância na produção econômica, são apropriadas culturalmente e exercem interferência 

nas relações interpessoais: o Paradigma das Novas Mobilidades (Cf. Sheller e Urry, 2006; Urry, 2007). 

Ao mesmo tempo em que presenciamos essas transformações na forma como pessoas se 

relacionam por meio dessas novas tecnologias, sabemos que no Brasil, considerado país emergente, 

ainda não é possível presenciar essa dinâmica de forma plena, tal como ocorre em países já 

                                                           
1  Graduanda em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e bolsista de Iniciação Científica em pesquisa 

financiada pela Faperj. Email: gabriela.duarte04@gmail.com 

2.  A partir de agora tratadas pela sua abreviação, NTIC, as novas tecnologias de informação e comunicação reúnem os computadores 
pessoais e outros equipamentos de armazenamento de dados e uso pessoal, a internet, a telefonia móvel, os serviços integrados de 
correio eletrônico e de conversação, as redes tecnossociais, as tecnologias digitais de captação, tratamento e reprodução de imagens 
e sons e as tecnologias de acesso remoto. 
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desenvolvidos. Tratar de mobilidades, no contexto brasileiro, exige que nos voltemos, também, para as 

diversas imobilidades presentes no cotidiano de ainda grande parcela da população. 

O presente trabalho pretende realizar uma análise geográfica da favela da Rocinha, localizada 

na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, utilizando-se do Paradigma das Novas Mobilidades e do debate a 

respeito de se o país está vendo florescer uma Nova Classe Média Brasileira (a ascensão financeira 

das camadas mais pobres), pauta de discussões acadêmicas e também nas mídias. Diante das 

controvérsias entre vários autores (Souza e Lamounier, 2010; Neri, 2011; Freire-Medeiros e Name, 

2012; Pochmann), discutir-se-á se a ascensão financeira de camadas mais pobres no momento atual 

do país significa apenas uma prosperidade momentânea em comparação ao turbilhão provocado pela 

crise que ocorre na economia dos países centrais ou se, de fato, significa um duradouro aumento de 

renda, isto é, uma efetiva mobilidade socioeconômica.  

Considerada como um bairro formalmente pela administração pública e, ao mesmo tempo, uma 

das maiores favelas da América Latina, a Rocinha é um oportuno objeto para essa discussão, pois se, 

por um lado, configura um local de difícil acessibilidade vertical e com problemas sérios de provisão 

infraestrutural, a sua crescente necessidade de acesso às NTIC – que além de proporcionar novas 

formas de sociabilidades, é decisivo em muitos postos de trabalho – faz com que o morador tenha que 

sacrificar parte significativa do orçamento familiar, optar por serviços clandestinos, ou até mesmo 

acessar lan houses ou equipamentos de seus locais de estudo ou trabalho. Por outro lado, na Rocinha, 

durante os últimos anos, vê-se de fato a população vir crescer sua renda e ter maior poder de consumo 

e escolaridade, mas sem o acompanhamento de bens mais intangíveis.  

No decorrer da pesquisa, deparamo-nos ainda com a chegada de uma Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP), política de segurança pública implantada no primeiro mandato do governador 

Sérgio Cabral. Na Rocinha, no entanto, a pacificação ocorreu apenas em 2011, já no segundo mandato 

do referido governador. Tal política trouxe uma série de modificações na comunidade, sobre as quais 

nos deteremos ao longo do trabalho, sendo a mais rapidamente evidenciada uma mudança na 

dinâmica de acesso de não moradores à comunidade: se antes a Rocinha já tinha significativa projeção 

internacional por conta do turismo em favela que é atividade há muitos anos nela realizada (Freire-

Medeiros, 2009), com a “pacificação”3 em tempos de megaeventos esportivos, o imaginário sobre as 

favelas cariocas vem se transformando mais uma vez. Hoje, tem sido cada vez mais frequente o 

acesso à comunidade por cariocas do “asfalto” (pessoas oriundas de bairros formais da cidade, 

                                                           
3 Cabe aqui diferenciar a “pacificação” da implantação da UPP. Ao referir-me à “pacificação” da Rocinha, volto-me para a 
chegada da polícia militar juntamente com exército e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), ocorrente num primeiro 
momento de “retomada” do território favela pelo poder público, em novembro de 2011. Ao falar em implantação da UPP, 
refiro-me ao já estabelecimento de uma base física, uma sede da polícia militar na Rocinha, tendo essa sido inaugurada 
apenas em setembro de 2012, duas semanas antes das eleições municipais, onde o prefeito Eduardo Paes conseguiu 
reeleger-se. 
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sobretudo da prestigiosa Zona Sul carioca), por conta de investimentos em atividades de lazer e 

serviços que os querem atrair como consumidores do produto favela. Em contrapartida, assistimos a 

uma inclusão precária e a uma cidadania deficitária de quem é morador. 

Iniciada a presente pesquisa4 em 2011, meses após a pacificação da Rocinha, realizaram-se 

sete entrevistas qualitativas de média duração, semiestruturadas, com jovens moradores da referida 

comunidade, no intuito de se perceber os usos que estes faziam das NTIC e o potencial percebido por 

eles no uso de tais ferramentas para a busca por direitos. Ao mesmo tempo, pediu-se que avaliassem a 

qualidade de serviços básicos para o bem estar humano na comunidade. Além disso, foram realizados 

trabalhos de campo, levantamento bibliográfico sobre os temas a serem abordados, além de fotografias 

no local de estudo. 

O paradigma das novas mobilidades 

É inegável que vivenciamos, atualmente, uma fase da chamada globalização que apresenta 

especificidades que dizem respeito tanto às formas de comunicação quanto aos fluxos de informações, 

e interferindo não só nas dinâmicas econômicas, mas também nas sociais, políticas e culturais. Apesar 

de alguns autores considerarem que tal processo remonta à gênese do sistema-mundo moderno-

colonial (Lander, org, 2005; Porto Gonçalves, 2011), ou seja, que teve início muito antes do momento 

em que se constituiu o que Milton Santos (2002) denominou “meio técnico-científico-informacional”, há 

algumas décadas assistimos aos discursos que pregam que a globalização contemporânea seria capaz 

de viabilizar transformações na sociedade que culminariam num mundo homogeneizado e único, com 

os mesmos costumes e oportunidades. Tratar-se-ia de um mundo, discursivamente mais bem 

delineado na década de 1990, onde a utilização de técnicas cada vez mais avançadas e as 

consequentes diluições de fronteiras entre territórios e ampliações das mobilidades, faria possível a 

eliminação de desigualdades entre os povos, ou ao menos possibilitaria uma igualdade de 

oportunidades. 

Em paralelo a essa perspectiva, deparamo-nos com cientistas sociais – dentre eles Anthony 

Elliott e John Urry –, que defendem a existência de uma nova forma de configuração das relações 

interpessoais, mediadas pelas NTIC, cada vez mais incorporadas ao cotidiano e possibilitando a 

homens e mulheres entrar constantemente em contato com outras pessoas e receber e transmitir 

informações de um lugar a outro. Diferentemente de outras tecnologias como o telefone ou o 

                                                           
4  A pesquisa que originou este artigo é um desdobramento do projeto “Favela.com: juventudes, mídias audiovisuais, tecnologia e 

internet”; sob orientação do professor Leonardo Name, a quem sou grata pela constante ajuda e apoio no desenvolvimento do 
trabalho, e que possui apoio financeiro da Fundação Carlos Chaga Filho de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ).  
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computador desktop pessoal, o contexto das redes de computador sem fio e dos objetos técnicos 

móveis (celulares, tablets, notebooks) não os/as restringem mais à condição de usuário/a fixo/a e em 

frente a um computador (Name, 2012). 

Estaríamos então diante de um novo momento em que pessoas, mercadorias, textos, imagens 

e sons estão crescentemente em movimento, sendo tudo – absolutamente tudo! – passível de se 

converter em objeto tecnicamente reprodutível, indo e vindo instantaneamente por toda parte. 

Conforme apontado por Netto (2011), práticas antes realizadas no meio físico da interação presencial 

podem se dar à distância e/ou online; e signos, antes materializados por técnicas como as de 

impressão, agora se realizam na interface técnica com meios eletrônicos. Estariam hoje se 

constituindo, por um lado, vidas mais digitais e informacionais; e, por outro lado, a rede mundial de 

computadores não seria tão somente um meio de comunicação e informação, mas também aparato 

cotidiano pelo qual se podem manifestam sentimentos, afetos, lembranças, desejos, sonhos e 

ansiedades. Na cultura atual, o exercício de uma vida digital seria possível, então, através do que Elliot 

e Urry (op. cit.) nomeiam como miniaturized mobilities – os telefones celulares, notebooks, 

computadores, mensagens de texto (SMS), e-mail, conexões wireless – que proporcionariam 

mobilidades cada vez mais avançadas: a física, por permitirem que tarefas antes realizadas de forma 

fixa possam se dar em movimento; e a virtual, no fluxo do dito ciberespaço. 

No entanto, é sabido que a globalização e todo seu potencial transformador não ocorreu tal 

como prometeram, não sendo causadora apenas de progressos técnicos e aspectos positivos, como os 

discursos das forças hegemônicas querem nos fazer crer. O sentimento de euforia diante das infinitas 

oportunidades de se minimizar as disparidades socioeconômicas entre diferentes populações do globo 

vem sendo substituído pelo desencanto par e passo a tais promessas cada vez mais se comprovarem 

fábulas à medida que a fragmentação e a desigualdade persistem naqueles países que se inserem de 

forma precária no capitalismo (Santos, 2008; Safatle, 2012). No bojo dessas constatações, não seria 

leviano que a teoria do Paradigma das Novas Mobilidades talvez funcione muito bem em países 

desenvolvidos, mas que no contexto brasileiro, mesmo que vivamos um momento onde muitos 

destacam a ascendência de uma nova classe média, careça de discussão mais aprofundada que leve 

em consideração nossas particularidades. Apesar de já ser possível reconhecer potencialidades do uso 

das NTIC na conquista por direitos e na organização de movimentos sociais de grupos deixados à 

margem das decisões de poder (Escobar, 1999; Santos, 2008; Aciole e Mendonça, 2013; Name e 

Zanetti, 2013; Name et al, 2013), deve-se ter claro que tratar o tema das mobilidades no Brasil exige 

que também levantemos questões referentes às imobilidades pré-existentes e persistentes: favelas 

como a Rocinha são casos claros de imobilidade constituídas no processo de urbanização das cidades 

brasileiras, pelo qual as pessoas mais pobres moram em áreas juridicamente vetadas à ocupação, com 
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elevado déficit infraestrutural e na qual muitas vezes se está sujeito a riscos (de inundações e 

deslizamentos de terra, por exemplo), simplesmente por não haver investimentos mais robustos e 

socialmente sensíveis à habitação para estratos mais baixos renda (Maricato, 2003). 

 

A nova classe média brasileira 

O debate sobre a nova classe média brasileira vem ganhando cada vez mais destaque no 

cenário acadêmico, além de ter nos meios de comunicação e seus discursos uma forma de propagar a 

ideia de que camadas mais pobres da população brasileira estão, finalmente, ascendendo. No entanto, 

autores como Pochmann (2012) criticam as análises feitas sobre esse fenômeno, que priorizam 

“rudimentar tratamento estatístico de dados da realidade, definidos por mera percepção subjetiva.” (p. 

7) Para ele, não ocorre a emergência de uma nova classe média, mas sim “uma orientação alienante 

sem fim, orquestrada para o sequestro do debate sobre a natureza e a dinâmica das mudanças 

econômicas e sociais, incapaz de permitir a politização classista do fenômeno de transformação da 

estrutura social (...).” (p. 8) 

É evidente que há uma melhora quantitativa, um aumento da renda, de bens de consumo 

(inclusive internet), mas ainda existem deficiências a serem mitigadas. O acesso à cidadania ainda é 

deficitário, pois bens intangíveis como saúde, educação, saneamento, direito à cidade, ainda não são 

alcançados em sua plenitude. É evidente para nós que nessa lógica de nova classe média, o indivíduo 

é percebido meramente como consumidor, não como cidadão. Que nova classe C seria essa, então, 

que tem internet e TV a cabo, mas não tem saneamento básico, por exemplo? 

É perceptível a confusão em se definir o que de fato é a classe média, não havendo definição 

consensual. Alguns utilizam critérios referentes à renda, ao nível educacional, ou à identidade de 

classe. Aqui não nos cabe tentar definir no que consiste essa classe emergente brasileira, mas 

interessa o fato de que se olharmos a Rocinha sob esses aspectos, através dos quais se define a 

classe média, veremos que grande parte de sua população estaria inserida nessa situação. O poder de 

consumo vem aumentando, e, percebendo isso, há cada vez mais a exploração desse potencial 

consumidor por serviços privados que chegam à favela. A própria política de segurança pública 

denominada UPP vem preparar território para o capital comercial, que já percebe o aporte de lucros 

que podem ser obtidos agora que se goza de segurança patrimonial e jurídica que antes não ocorria 

nessas localidades. 

A relação desse poder de consumo com a chegada da Unidade de Polícia Pacificadora na 

Rocinha é objeto de discussão do próximo tópico. 

 

A favela da Rocinha e a chegada da Unidade de Polícia Pacificadora 
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Localizada na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, entre os bairros de São Conrado e da 

Gávea, a Rocinha se apresenta como uma das maiores favelas da América Latina. Possuindo 

localização estratégica – em uma das principais vias que ligam a Zona Sul à Barra da Tijuca, bairro da 

Zona Oeste carioca – é cercada por dois bairros de alto Índice de Desenvolvimento Humano, enquanto 

apresenta o quarto pior índice da cidade (Freire-Medeiros, 2012). A oferta de serviços5 existentes na 

comunidade sempre foi um aspecto destacado e valorizado pelos moradores, que costumam dizer que 

“não é preciso sair da Rocinha para nada.” Freire-Medeiros (op. cit.) destaca ainda que a distribuição 

desses serviços não é homogênea, existindo grande disparidade entre diferentes localidades da favela 

no que tange a acesso, segurança contra riscos ambientais como deslizamentos, transporte, 

saneamento básico e abastecimento de água. Assim como o restante da cidade, a Rocinha também 

exibe suas desigualdades. 

Apesar de já ter sofrido intervenções de programas governamentais como o Favela-Bairro e o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo Lula e ser classificada pelo poder público 

como um bairro, considero a Rocinha aqui como uma favela, – até mesmo pela minha experiência de 

moradora –, visto que os serviços mais básicos ao bem estar da população ainda são precários. 

Apresentando todas essas características anteriormente mencionadas (localização, tamanho, 

densidade populacional), não desperta surpresa o fato de a Rocinha ter sido uma das favelas da 

cidade destinadas a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). De acordo com o site6 da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro: 

 

“A Unidade de Policiamento Pacificadora é um novo modelo de Segurança Pública e de policiamento que 
promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao fortalecimento de políticas sociais nas 
comunidades. Ao recuperar territórios ocupados há décadas por traficantes e, recentemente, por milicianos, 
as UPPs levam a paz às comunidades do Morro Santa Marta (Botafogo – Zona Sul); Cidade de Deus 
(Jacarepaguá – Zona Oeste), Jardim Batam (Realengo – Zona Oeste) e Morro da Babilônia e Chapéu 
Mangueira (Leme – Zona Sul). (…) [Atualmente, as favelas dos Tabajaras e dos Cabritos, em Laranjeiras, do 
Pavão-Pavãozinho e do Cantagalo, em Copacabana, além da favela da Providência, no Centro, já foram 
contempladas com UPPs]. Criadas pela atual gestão da secretaria de Estado de Segurança, as UPPs 
trabalham com os princípios da Polícia Comunitária. A Polícia Comunitária é um conceito e uma estratégia 
fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área de segurança pública. 

 

Tendo como projeto-piloto a favela Santa Marta, localizada no bairro de Botafogo, também 

Zona Sul da cidade, a primeira UPP foi implantada nessa comunidade, em dezembro de 2008. O 

                                                           
5 Incluindo-se aqui bancos, salões de beleza, mercados, casas lotéricas, lanchonetes, restaurantes, clínicas médicas e 
odontológicas, imobiliárias, academias, curso de idiomas, agências de viagem, lojas de vestuário, e os mais diversos 
estabelecimentos comerciais. Além disso, conta com a presença de escolas e creches públicas e particulares, com postos 
de saúde e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), implantada com as obras do Programa de Aceleração do 
Crescimento. A favela conta ainda com a presença de quatro linhas de ônibus, duas linhas de van e com serviço de 
mototáxi, essencial para a chegada de moradores até locais de difícil acesso através de outros meios de transporte. 
6 http://upprj.com/wp/?page_id=20 
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governador Sérgio Cabral, reeleito em 2009, fez questão de, ao longo do desenvolvimento da política 

de segurança pública, frisar a inédita parceria entre prefeitura (na gestão do prefeito Eduardo Paes, 

eleito em 2008 e reeleito em 2012), governo do estado e governo federal (no mandato do presidente 

Lula que governou até 2009, tendo como sucessora Dilma Rousseff, a partir de 2010) no combate à 

territorialização do tráfico de drogas nas favelas cariocas, que durante décadas perdurou no cenário da 

cidade. A mídia também teve papel relevante visto que participou fortemente na divulgação e apoio do 

apontado “sucesso” das UPPs. 

Cada favela “pacificada”, termo adotado para referir-se às localidades ocupadas 

permanentemente pela polícia e não mais por traficantes, passaria a contar não apenas com a 

presença de contingente policial 24h por dia, mas também com uma série de serviços públicos outrora 

ausentes ou deficientes nas comunidades, o que foi denominado pelo poder público de “UPP Social”. O 

site7 da UPP Social a define como uma: 

estratégia da Prefeitura do Rio de Janeiro para a promoção da integração urbana, social e econômica das 
áreas da cidade beneficiadas por unidades de polícia pacificadora (UPPs). A UPP Social tem como missão 
mobilizar e articular políticas e serviços municipais nesses territórios e para isso coordena esforços dos 
vários órgãos da Prefeitura do Rio e promove ações integradas com os governos estadual e federal, a 
sociedade civil e a iniciativa privada, sempre em favor do desenvolvimento e da qualidade de vida nas 
comunidades em áreas de UPP. Com isso, busca a consolidação e o aprofundamento dos avanços trazidos 
pela pacificação, com o objetivo de reverter o legado da violência e da exclusão territorial nesses espaços. 

 

Na Rocinha, no entanto, a “pacificação” só aconteceu em novembro de 2011, pois, devido o 

tamanho da favela, havia a necessidade de grande contingente policial a ser destinado para a 

ocupação definitiva. Como a Polícia Militar não possuía a necessária quantidade de policiais e ainda 

necessitava ocupar favelas menores já pacificadas, além de cuidar da segurança de outras áreas da 

cidade, houve a necessidade de se formar novos policiais. Inclusive, a estratégia da Secretaria de 

Segurança, sob gestão do secretário José Mariano Beltrame, era de que novos policiais, jovens e não 

envolvidos com corrupção fossem destinados para as áreas de Unidades de Polícia Pacificadora. 

Se nos voltarmos ainda para a espacialização das UPPs, verificaremos que sua localização se 

dá, em sua maioria, na Zona Sul carioca, no entorno do Maracanã, e próximo à Linha Vermelha, 

principal via de chegada na cidade. A escolha por esses locais tem relevância visto que o Rio de 

Janeiro será palco de importantes competições esportivas nos próximos anos, já que o Brasil sediará a 

próxima Copa do Mundo, em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016. 

                                                           
7 http://uppsocial.org/programa/ 
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Assim como nas outras favelas que receberam a UPP, a Rocinha também sofreu algumas 

mudanças nos meses que sucederam a chegada de tal política de segurança8. As mais perceptíveis 

são a valorização de imóveis não só no interior da favela, como também nos bairros em seu entorno, e 

a entrada maciça de serviços da iniciativa privada, tais como TV por assinatura, internet banda larga e 

entrada de lojas de grande porte, que vendem móveis, eletrodomésticos e eletrônicos. Nas primeiras 

semanas de ocupação, a quantidade de funcionários de algumas empresas de TV por assinatura 

presentes em uma das principais vias de acesso da Rocinha, abordando moradores para oferecer 

pacotes de canais, era assombrosa. Larissa conta que: “no caminho para casa, todos os dias, vários 

vendedores abordavam oferecendo Embratel TV, Oi TV, Sky, mas a gente nunca quis. Usamos o sinal 

da TV digital.” Anteriormente, a maioria dos moradores utilizava TV a cabo clandestina, que com a 

chegada da polícia, não pôde mais funcionar. A contratação desse serviço pós ocupação foi tão 

intensa, que foi capaz de modificar a paisagem da favela, onde antes, nas lajes, quase não se percebia 

a presença de antenas (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1: A quase inexistência de antenas de TV a cabo meses antes da chegada da Pacificação; julho de 2011. Foto: 
acervo pessoal. 

                                                           
8 Apesar de não ser este o foco do presente artigo, vale mencionar que problemas de conflitos entre moradores e policias 
por conta de autoritarismos dos últimos, aumento no índice de roubos e furtos, e brigas que culminam em assassinatos 
também ocorreram na Rocinha pós UPP.  
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Figura 2: A paisagem da favela modificada pela intensa chegada das antenas de TV por assinatura nove meses após a 
chegada da Pacificação; agosto de 2012. Foto: acervo pessoal. 

 

Ao mesmo tempo em que assistimos a essa chegada de serviços privados na Rocinha, chama-

nos atenção o fato de que serviços os quais cabe à responsabilidade do poder público, como 

saneamento básico e coleta de lixo, ainda são deficitários, como relata-nos Beatriz: “o acesso às TVs a 

cabo melhorou bastante, pois eu assinei a Claro TV e até agora não tive nenhum problema. Obras de 

revitalização, melhoras no saneamento básico, coleta de lixo e até mesmo fornecimento de água entre outros 

serviços, tudo isso ainda deixa a desejar.” 

Grande parte das instalações elétricas existentes na Rocinha ainda são irregulares (Figura 3) 

e, flagrar esgotos a céu aberto não é tarefa difícil (Figura 4). Além disso, apesar de haver coleta de lixo, 

ao se andar pela comunidade é visível a ineficiência do serviço (Figura 5). Estudo realizado pelo PAC 

em 2010 mostra que, em comparação com o Brasil, com o estado do Rio de Janeiro como um todo e 

com sua Região Metropolitana, mais de 80% do lixo residencial na Rocinha é coletado indiretamente 

(Figura 6), de forma inversa ao que ocorre nas áreas comparadas. É evidente que preparar o terreno 

para a iniciativa privada não basta, pois não garante aquilo que é essencial para que a população do 

local tenha qualidade de vida. 

 



10 
 

 

Figura 5: Ponto de "coleta de lixo". A maioria dos moradores dispõe seu lixo em pontos como esse, espalhados pela 
Rocinha, no meio da rua. Foto: acervo pessoal. 

Figura 3: Poste com "gatos", instalações ilegais de energia 
elétrica. Foto: acervo pessoal. 

Figura 4: Esgoto a céu aberto. Foto: acervo pessoal. 
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Figura 6: Fonte: Troina, M.; PAC Rocinha, 2010 

 

Considerações Finais 

Diante de um mundo que se supõe globalizado, vemos o surgimento de teorias tais como a do 

Paradigma das Novas Mobilidades, que acredita numa nova forma de comunicação entre pessoas que, 

de posse de objetos técnicos (miniaturized mobilities) são capazes de manter-se em contato constante 

com o mundo. Ainda que no Brasil vivamos um polêmico surgimento de uma chamada nova classe 

média, que, agora, com maior poder de consumo, tem acesso a essas tecnologias móveis que 

possuem grandes potencialidades para a construção de movimentos que trabalhem pela exigência de 

direitos, essa dinâmica não se realiza, visto que ainda é grande a parcela da população brasileira que, 

para inserir-se nessa lógica, necessita sacrificar parte considerável de seu orçamento. Aqueles que 

ainda conseguem se inserir, não necessariamente lutam por direitos sociais que deveriam ser desde 

muito tempo garantidos em nosso país. 

Na Rocinha, uma das maiores favelas da América Latina, esse quadro se mostra de forma 

muito clara. Assistimos a população com um poder de consumo cada vez maior, mas ainda 

despolitizada, satisfeita com uma política de segurança pública (UPP) que ainda deixa muito a desejar 

no que tange a aspectos tais como saúde, educação, saneamento básico, lazer. 

Questionamos então a quem favorecem as apontadas oportunidades trazidas pela Unidade de 

Polícia Pacificadora, uma vez que o capital apropriou-se imediatamente de um espaço onde não 

enxergava segurança para estabelecer-se em sua plenitude, mas a garantia de bens intangíveis para o 

bem estar dos principais afetados por tal política não ocorreu até o presente momento. Assistimos 

então, cada vez mais, à chegada de novos estabelecimentos, à variedade de novos serviços e 

negócios, mas a dimensão espacial nos revela quão precária é essa noção de nova classe média, 

ainda mais quando falamos em um contexto Rocinha. Que o morador ali, agora, possui um maior poder 

aquisitivo que lhe confere uma maior possibilidade de consumo, é inegável. Mas ter acesso a novas 
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ferramentas técnicas que lhe possibilitam uma maior organização e exigência de direitos não é garantia 

de que essa população esteja, de fato, voltando-se para tais questões sociais, que afetam diretamente 

sua vida e seu cotidiano. 

Uma questão a ficar em aberto é se ter acesso a uma internet ajudará, futuramente, numa 

mobilização de baixo para cima. Um maior acesso a produção de informação poderá, a longo prazo, 

melhorar a vida dos moradores? Infelizmente, até o presente momento, isso não se verifica na 

Rocinha. Ser classe média moradora de favela ainda necessita de uma maior conscientização a 

respeito do que é essencial para se adquirir não apenas maior padrão de consumo, mas também 

qualidade de vida. 
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