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À sua consideração, 

Colegiado do “Favela é Cidade” 
e parceiros. 

O Colegiado “Favela é Cidade” ou “Favela como 
Oportunidade” tem suas raízes em 2009. É fruto de uma 
articulação conduzida pelo INAE (Instituto Nacional de 
Altos Estudos), no âmbito do Fórum Nacional, presidido 
pelo ex-ministro João Paulo dos Reis Velloso. Este tem 
por protagonistas importantes lideranças comunitárias 
atuantes em favelas cariocas, além de representantes do 
próprio Fórum Nacional e demais parceiros.

Sobretudo a partir de meados/final de 2011, sob a 
batuta do Fórum, tal Colegiado reune-se de forma regular 
(em geral mensalmente) contando com a presença de 
sujeitos sociais dos Complexos de Favelas do Alemão, 
de Manguinhos, e do Jacarezinho; das favelas da 
Rocinha, Turano, Borel, Pavão-Pavãozinho, Cantagalo, 
Salgueiro, Formiga e do bairro de Cidade de Deus. 
Convidados pelo Fórum, integraram-se a este, desde o 
seu início, representantes do BNDES (Banco Nacional 
de Desenvolvimento), da Arquidiocese do Rio de Janeiro 
(via o Banco da Providência); do Programa de Aceleração 
do Crecimento, na sua vertente social (PAC Social, via a 
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro - 
Emop ); da Fundação Oswaldo Cruz; da FIRJAN (Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), do ITERJ 
(Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de 
Janeiro); da SEASDH (Secretaria Estadual de Assistência 
Social e Direitos Humanos); da FAFERJ (Federação das 
Associações de Favelas do Rio de Janeiro) e do IPP (Instituto 
Municipal Pereira Passos). Parceiros fundamentais.

Importante ressaltar que os integrantes do Colegiado 
em questão tem ciência de que os que atuam nas 
favelas não representam a totalidade dos sujeitos sociais 
presentes nestes territórios, bem como não se postulam 
como a vanguarda dos movimentos sociais. Da mesma 
forma, parceiros institucionais envolvidos se apresentam 
como ‘parte das’ organizações a que pertencem, 
conscientes dos limites institucionais e legais de sua 
atuação. 

Ainda assim, no contexto desse Colegiado, ideias que 
contribuem para o desenvolvimento endógeno de tais 
territórios são discutidas e colocadas em prática como 
numa espécie de laboratório, experimentadas diariamente, 
com o comprometimento de todos/as os/as envolvidos/as 
na sua realização. Tal iniciativa tem sido percebida como 

M a n i f e s t o “Favela é Cidade”

Reconhecimento de 
iniciativas em prol da 
melhoria da qualidade 
de vida aí realizadas, 
protagonizadas por 
moradores, grupos, 
organizações, prestando 
o devido apoio para sua 
consolidação/ampliação; 

2

Esclarecimentos 
objetivos e atualizados 
a moradores locais 
sobre a atuação do 
poder público em cada 
um dos territórios 
considerados, zelando 
pela transparência da 
informação divulgada, 
evitando a superposição 
de ações entre os 
diferentes entes 
públicos envolvidos e o 
descompasso entre estas; 

1

Continuidade de 
investimentos em 
infraestrutura urbana e 
social nessas localidades, 
via programas/projetos 
governamentais e outros 
que partam de interesses 
genuínos identificados 
pela comunidade, 
realizados com 
transparência e controle 
social, articulados entre 
si. Planejamento de 
tais investimentos a 
partir de um processo 
de escuta e respeito 
aos sujeitos sociais 
atuantes nos territórios 
de intervenção, 
participantes, em caráter 
deliberativo, do processo 
de concepção à avaliação 
destes;

3

Fortalecimento de 
ações de regularização 
fundiária nesses 
territórios sempre 
acompanhadas de 
processos de registro e 
valorização da memória 
local e de outras 
iniciativas contrárias 
à gentrificação. 
Reconhecimento, em 
caráter formal, não 
apenas do direito à 
moradia nestes espaços, 
como também da 
geração de trabalho, 
emprego e renda por 
parte daqueles que neles 
habitam;

4

Adequação de regras e 
mecanismos do BNDES 
para investimento 
nessas localidades, 
particularmente do 
seu Fundo Social, à 
realidade destas, revendo 
exigências pouco ou 
nada factíveis, como 
a existência de RGI 
(registro geral do imóvel) 
e outras, ressaltando 
tratar-se de contextos 
onde os “direitos difusos” 
historicamente foram 
consolidando-se; 

5

Transparência com 
relação ao gasto 
público em geral e 
especificamente no que 
diz respeito às favelas. 
Criação de uma rubrica 
própria para estas nos 
orçamentos da União e 
do Estado;

6

Apoio e fortalecimento 
de iniciativas realizadas 
por entes públicos, 
inclusive municipais, 
que vêm ao encontro 
das necessidades e 
interesses legítimos de 
moradores dos territórios 
em questão, amplamente 
reconhecidas neste 
sentido, a exemplo 
de alguns projetos 
inovadores.

7

um desafio tendo em vista limitações de todas as 
ordens, principalmente no que tange à burocracias 
institucionais para investimentos em territórios 
favelizados, distantes dos contextos destes e das 
suas potencialidades.

Nesse sentido, o Colegiado “Favela é Cidade”, 
através do documento ora apresentado, vem 
invocar o compromisso dos futuros governantes do 
País quanto à adoção de medidas que contribuirão 
para a continuidade e ampliação dos trabalhos 
realizados no âmbito do mesmo, visando ao 
desenvolvimento humano sustentável (social, 
econômico, cultural, tecnológico, educacional 
e ecologicamente responsável), nos contextos 
considerados. Tais compromissos são sintetizados 
a seguir:   
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