
FORUM E A QUESTÃO DA FAVELA COMO CIDADE 
 
O XXIV Fórum Nacional teve como tema básico: “pela competitividade, principalmente industrial. Brasil – 
“país de classe média”. E no V PAINEL o tema: “nova era: transformar as comunidades (favelas), em 
oportunidade para desenvolver o país”. Onde foi feito uma análise e proposta de um plano de desenvolvimento 
das favelas para sua inclusão social e econômica. Assim se faz o reconhecimento de que a favela é cidade 

No entanto, uma coisa ficou mais uma vez visível, lidamos com um problema que se arrasta há muito 
tempo, ao menos desde o século XIX. Com intervenções pontuais e descontinuadas. Os problemas apenas foram-
se agravando, e hoje se  faz necessária urgência na busca por solução por serem graves as implicações na vida da 
população. Na solução, são vários os atores e setores implicados: políticos, econômicos, sociais (saúde, 
habitação, transporte, etc). A Igreja aparece no diagnóstico como instituição que se fez presente no processo de 
reconhecimento das comunidades em seu potencial humano, social e político. Hoje, ela continua a participar do 
processo de discussão por estarem envolvidas questões de justiça, ao menos de justiça social. 

Se a cidade vive intensa atividade imobiliária com a conseqüente valorização do solo urbano, e isto até 
mesmo dentro das comunidades de favela, também é verdade que a relação do Estado com estas comunidades 
tem sido de há muito tempo, e ainda muitas vezes, uma política clientelista. Diante do primeiro problema, a velha 
solução: remover a favela. Porem, hoje, a favela já se apresenta como uma comunidade que com seu jeito próprio 
vai encontro soluções de interação no processo de desenvolvimento econômico se integrando, assim, na grande 
cidade. A questão é quebrar velhos padrões e encontrar saídas para um novo ordenamento de estruturas que 
deviam ser prioridade em qualquer planejamento urbano envolvendo todos os setores da sociedade organizada.  

As pessoas chegam à cidade, fruto das migrações em busca da realização do sonho de uma vida melhor e 
encontram uma realidade perversa em que são tratados ou como um mundo exótico ou folclórico ou caso de 
polícia.  

A cidade com todas as suas forças produtivas, em todos os sentidos, tem que se preparar para receber os 
que a ela chegam em busca de uma vida melhor. O reconhecimento de que a Igreja ajudou desde o inicio a 
pensar este problema é para nós uma grande alegria. Ver projetos como o de D. Helder e a Cruzada de São 
Sebastião como esforço de uma iniciativa de moradia popular num conjunto habitacional até a Pastoral das 
favelas, passando pelo Banco da Providência e demais Pastorais Sociais ser reconhecido e lembrado pelas 
pessoas das comunidades é a recompensa de um trabalho miudinho que foi sendo feito por nossas pastorais 
presentes em cada comunidade de periferia da cidade.  

Para a Igreja, questões como: onde morar ou como morar? Sempre vão fazer parte da discussão do direito 
de morar e do tipo de moradia necessária para as pessoas. 

O paradoxo da realidade habitacional continua. De um lado a necessidade de moradia e do outro a 
incapacidade do estado de gerar moradia na mesma rapidez.  

Mas, outro paradoxo vai surgindo. De um lado a potencialidade de geração de riqueza pelo trabalho das 
pessoas que vão constituindo associações e cooperativas produtivas e do outro a lentidão, quando não a 
incapacidade, do estado de acompanhar e fortalecer estes processos econômicos. 

Assim, criar um processo de escuta das realidades de cada comunidade e ajudar a encontrar saídas para o 
desenvolvimento de cada uma delas é talvez a grande solução. Neste contexto, a questão da segurança é 
fundamental. Mas, não é solução de mão única, passa pelo processo de que a segurança é apenas o elemento de 
facilitação para os outros processos de cidadania. 

A Igreja, mestra em humanidade, tem uma contribuição importantíssima a dar  neste processo de criar 
novas oportunidades para a realidade das favela. Creio que diante dos sonhos de todos nós, só podemos dizer: é 
necessário por mãos a obra! 
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