
 
1 

 
 

                  

HABITAÇÃO POPULAR: o caso do PAC Rio Anil 

 

Maysa Mayara Costa de Oliveira1 
 
 

RESUMO 
 
O objetivo do artigo é trazer a discussão de como a política 
pública do “PAC Rio Anil” foi idealizada e implementada e quais 
são os resultados que previamente podem ser apontados 
depois de sua implementação.Com base nas análises sobre o 
objetivo do Programa, junto com a obtenção de dados 
terceiros, como notícias e dados etnográficos de entrevistas 
relizadas com moradores do local em Janeiro e Fevereiro de 
2015, foi possível trazer alguns pontos para análise de como 
esta política pública foi pensada e como de fato, após seis 
anos de mudança dos seus beneficiários, existem dimensões 
esquecidas por seus implementadores.  
 
Palavras-chave: Habitação. Políticas públicas. PAC. Rio Anil. 
 
ABSTRACT 
 
The paper aims to bring the discussion of how the public policy 
of the "PAC Rio Anil" was designed and implemented and what 
are the results that can be previously appointed after his 
implementation. Based in the analysis on the objective of the 
program, along with the obtaining third data such as news and 
ethnographic data realized interviews with local residents in 
January and February 2015, it was possible to bring some 
points for analysis as this public policy is designed and how in 
fact, after six years of changing their beneficiaries, there are 
dimensions forgotten by their implementers. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Lançado no dia 22 de janeiro de 2007, o Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), tem como finalidade um conjunto de medidas que visam contribuir com o 

crescimento econômico do país, por meio do aumento de investimentos em infraestrutura, 

no estímulo ao financiamento e ao crédito, ao aperfeiçoamento do sistema tributário e da 

adoção de medidas fiscais.  De acordo com a nota técnica do DIEESE2, o PAC não deve ser 

confundido com um programa de governo, pois trata-se de um conjunto articulado de 

medidas na área econômica, cujo o governo estabeleceu metas de 5% de crescimento por 

ano. Nesse sentido, as medidas a serem tomadas pelo programa se centram em enfrentar 

os pontos nos quais foram identificados como objeção para o crescimento do país. Assim, o 

DIEESE destaca o PAC como uma ação governamental planejada que tem como objetivo a 

capacidade de retomada do Estado na questão do crescimento econômico do país.  

O programa tem medidas de longo, médio e curto prazo, e dialoga entre os níveis 

dos governos federal, estadual e municipal. Seus principais eixos são: investimento em 

infraestrutura; crédito e finaciamento e questões relativas aos trabalhadores. Cada eixo do 

programa possui “sub-eixos”. No caso da habitação popular, pode-se destacar que este item 

está contemplado tanto no eixo de investimento em infraestruturas como no eixo de 

financiamento, uma vez que, os investimentos em infraestrutura destinam-se por um lado a 

investir em saneamento básico, habitação popular e infraestrutura urbana. E o eixo de 

crédito e financiamento, destina-se a subsidiar concessão de crédito através da Caixa 

Econômica Federal, nas áreas habitacionais e de infraestrutura.   

No que se refere a definição de uma polítca pública, de acordo com Souza (2006) 

não existe uma única e melhor definição para o conceito, já que há diversas linhas de 

pensamento e modelos de formulação e análise de políticas públicas. Porém, podemos 

considerar alguns elementos para a definição do PAC como uma política pública.  

Primeiramente, o programa consiste em uma ação governamental que tem como 

foco de atenção determinados setores da sociedade. No caso aqui analisado, a construção 

de habitações populares para as classes mais subalternas. Ou seja, inclui decisões e tem 

um público alvo. Em seguida, o Programa consiste em um conjunto de medidas que vão 

contribuir para o desenvolvimento econômico. Os investimentos nas habitações populares 

nesse sentido, aloca-se a outras medidas que fazem parte de um quadro de metas e 

obejtivos. 

                                                           
2 Departamento Intesindical de Estatística e Estudos. Principais aspectos do Programa de Aceleração 

do Crescimento Nota Técnica, nº 41, Janeiro de 2007. 
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Deste modo, alguns dos aspectos mencionado acima, caracterizam uma política 

pública, apesar de que não há uma única definição para o conceito, assim como um único 

modelo, como também, não cabe somente ao Estado  a função de responder e delimitar as 

demandas das políticas públicas, pois, compreende-se cada vez mais a importância da 

construção de políticas de acordo com a perspectiva de diversos grupos envolvidos nas 

tomadas de decisões, sendo eles entre indivíduos, grupos e instituições afetados por estas 

políticas. Algo ainda que precisa ser sempre questionado e que está em seu processo de 

constituição. 

 

2 SOBRE O PAC-RIO ANIL  

 

O PAC-Rio Anil, lançado em 2007 na cidade de São Luís, tem como objetivos 

principais: remoção de famílias que habitam em palafitas ou em condições insalubres; 

regularização fundiária; construção de apartamentos; construção de áreas de equipamentos 

urbanos; construção de habitações populares juntamente com melhoramentos 

infraestuturais, como pode ser observado abaixo: 

 
O PROJETO PAC RIO ANIL OBJETIVO: 
 

 A remoção de famílias que habitam palafitas à margem esquerda do Rio Anil localizadas 
nos bairros da Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Alemanha. 

 Construção de 2.720 apartamentos de 42m² 
 Construção de 07 áreas de Equipamentos Urbanos e Recuperação Ambiental 
 Avenida com 3,8 km de extensão margeando o Rio Anil 
 Melhorias habitacionais nos bairros da Câmboa, Liberdade, Fé em Deus, Irmãos 

Coragem, Alemanha. 
 Reforma do Teatro Padre Haroldo no bairro da Liberdade 
 Regularização Fundiária de aproximadamente 8 mil imóveis. 
 Compõem o escopo do projeto desapropriação/indenização de benfeitorias e a realização 

de trabalho técnico-social em toda área de intervenção. 

Fonte:  SECID3  
 

Os bairros alocados no projeto são: Camboa, Liberdade, Fé em Deus, Irmãos 

Coragem e Alemanha. Porém, segundo Burnett (2014) de acordo com os resultados do “9º 

balanço de “Minha Casa e Minha vida e urbanização de assentamentos precários” 2011-

2013, era previsto a urbanização à margem do Rio Anil aos bairros da Camboa, Liberdade, 

Fé em Deus, Irmãos Coragem, Apeadouro, Alemanha, Caratatíua, Vila Palmeira, Barreto, 

Radional, Santa Cruz e Vila Sésamo, com remanejamento de habitações precárias e 

                                                           
3 Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento, disponível em: www.secid.ma.gov.br/pac/ 

http://www.secid.ma.gov.br/pac/
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melhorias habitacionais. Entretanto, Burnett destaca que apenas os bairros Camboa, Fé em 

Deus, Liberdade e Alemanha são contemplados no Projeto.  

A área aqui analisada no projeto PAC Rio Anil, corresponde aos bairros da Camboa 

e Liberdade. As habitações das famílias contempladas no projeto são em sua grande 

maioria moradias inadequadas construídas nas áreas de mangue. De acordo com Burnett 

(2014) a ocupação irregular destes espaços é historicamente marcada pela inauguração de 

um matadouro em 1918, implantação de indústrias como Companhia Brasilieira de Óleos, e 

a Companhia Brasileira de Óleos. Na consolidação da área, há casos dos sucessivos 

aterros populares e na década de 70, o aumento do contingente populacional causado por 

um intenso fluxo de êxodo rural. Nesse sentido, tais fatores foram determinanteas à 

transformarem as áreas da Camboa e Liberdade em locais de ocupação de áreas 

degradadas. 

A primeira tentativa de implantação de projetos voltados à habitação popoular no 

bairro da Liberdade, deu-se na década de 80 com as iniciativas do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), através do projeto intitulado PROMORAR, uma iniciativa que de acordo 

com Burnett (2014), alimentou as mobilizações dos bairros, resultando em uma constante 

formação de lideranças populares, o que pode ser contrastado no caso da implatação do 

projeto PAC Rio Anil4. Ainda, na década de 80,  a inauguração da ponte Bandeira Tribuzzi, 

permitiu que à paisagem do local fosse visulizada, sendo assim possível avistar de cima a 

imensa concentração de palatifas que margeavam o lado esquerdo do Rio Anil, o que 

deixava ainda mais exposto os problemas em relação às habitações inadequadas do local, 

entre outros problemas.Somente em 2008, com os projetos voltados para a habitação do 

PAC é que foi retomada as iniciativas por parte do Governo Federal de “solucionar” os 

problemas habitacionais das regiões periféricas de São Luís. 

Estas iniciativas, podem ser pontuadas de acordo com o Relatório do Projeto PAC 

Rio Anil5 em 10 metas, as quais se detalham em: 

 
META 1- Produção de Habitação; 
META 2- Recupereação e Melhorias Habitacionais; 
META 3- Sitema Viário; 
META 4- Equipamentos Comunitários; 
META 5- Recuperação Ambiental; 
META 6- Regularização Fundiária; 
META 7- Idenização de Benfeitorias; 
META 8- Trabalho Social; 

                                                           
4 Ver dissertação de Silvio Sergio Ferreira Pinheiro: Palafitas serão apartamentos. Concepções, 
mecanismos e limites da participação popular no PAC Rio Anil, no Bairro da Liberdade, São Luís, 
Maranhão. Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica, São 
Paulo, 2013. 
5 Relatório da Secretaria de Estado das Cidades do Estado do Maranhão, de 16 de Julho de 2013. 
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META 9- Equipamento Cultural; 
META 10- Alojamento Provisório/Despesa com Aluguel. 

 

Tais metas traduzem as etapas de uma política pública e que são avaliadas de 

acordo com a execução e conclusão destas. Segundo Souza (2006) a política pública pode 

ser resumida como um campo de conhecimento que ao mesmo tempo busca colocar o 

governo em ação e ao mesmo tempo analisar essa ação. Assim, a avaliação de uma política 

pública na maioria dos casos decorre de como esta foi implementada e se suas metas foram 

concluídas. Apesar das diversas definições e modelos existentes sobre uma política pública, 

(SOUZA, 2006, p.17-18), destaca seus elementos principais: 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 
que, de fato, faz; 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 
materializada através dos governos, e não necessáriamente se restringe a 
participantes formais, já que os informais são também importantes; 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras; 

 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados; 

 A política pública, embora tenham impactos no curto prazo, é uma política de 
longo prazo; 

 A política pública envolve processos subsequentes após uma decisão e 
proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação.  

 

Nesse sentido, uma política pública envolve as ações que o governo pretende ou 

não fazer, decisões que envolvem vários níveis de participação, objetivos a serem 

alcançados seguido das etapas de implementação, execução e avaliação desse processo. 

Porém, na aplicação de uma política pública voltada para a mudança social de um grupo 

específico, é importante pontuar que tem-se de ter sensibilidade para compreender que os 

impatos podem ser imprevisíveis, pois, deve-se levar em consideração ( alguns tipos de 

conceitos e modelos de políticas públicas já o fazem), que as escolhas individuais ou o 

modo como os grupos lidam com tais políticas pode estar atrelado com suas relações, ou 

seja, é importante notar que seus beneficiários são agentes desse processos, tomam 

deciões de acordo com seus interesse, são sujeitos ativos. Os beneficiários de uma política 

pública não podem ser considerados como passivos.  

Assim, os estudos sociológicos e antropológicos no campo das políticas públicas 

são importantes para compreender como seus sujeitos se relacionam com tais medidas, 

como ressignificam tais escolhas. A dimensão social, e nisso as relações nestas 

estabelecidas é um dos aspectos mais relevantes para a compreensão de como uma 

política pública vai repercutir em determinada realidade. Nesse aspecto, o projeto PAC Rio 

Anil é aqui analisado em dois momentos. Primeiramente no que diz respeito a sua 

implementação, quais metas foram concluidas de acordo com o projeto. Em seguida, no 
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âmbito das relações de seus beneficiários, o que de fato o projeto causou em termos de 

mudanças qualitativas em suas vidas, como também mudanças negativas. Quais os fatores 

daquela realidade não foram apreendidos pela política pública, e quais as ressignificações 

dos moradores quanto aos seus problemas enfrentados naquela realidade. 

 

3 SEIS ANOS NOS APARTAMENTOS, O QUE MUDOU? 

 

Desde a data da mudança dos primeiros moradores do PAC RIO Anil, localizado na 

avenida Camboa, para os apartamentos do programa, passaram-se seis anos6. Em termos 

da implementação do projeto, pode-se destacar que desde 2007 (data em que o projeto 

entrou em vigor), as metas determinadas ainda encontram-se em fase de conclusão ou 

iniciação. Segundo o Relatório de 2013 do Projeto PAC Rio Anil da SECID, destaca-se 

sobre o que foi executado: 

META 1- Produção de Habitação:  dos 2.720 apartamentos previstos no projeto, apenas 832 
unidades foram executadas e 1.888 foram migradas para o Programa Minha Casa e Minha 
Vida. 
META 2 – Recuperação e Melhorais Habitacionais: foram previstas 6.000 melhoriais 
habitacionais, onde apenas 2.768 foram concluídas e pagas, 177 estavam em execusão e 
3.055 ainda faltavam ser licitadas e executadas. 
META 3 – Sistema Viário: Construção da Avenida IV Centenário de extensão de 3,8 km,  
margeando o lado esquerdo do Rio Anil ligando a Avenida dos Franceses (Alemanha) à 
Bandeira Tribuzzi (Camboa). A avenida inaugurada dia 05 de Dezembro de 20147 teve dois 
anos de atrasos em suas obras. 
META 4 – Equipamentos Comunitários: Esta meta consiste na execução de equipamentos 
urbanos, que são espaços de lazer e cultura, creches, postos policiais, postos de saúde, 
escolas, ou qualquer outro indentificado como necessidade da comunidade. Segundo o 
relatório de 2013, a empresa URBE está fazendo o trabalho de diagnóstico e levantamentos 
das necessidades de equipamentos urbanos nos bairros envolvidos no Projeto.  
META 5 – Recuperação Ambiental: Consiste em obras de recuperação de quatro canais 
existentes ao longo da Avenida IV Centenário, a construção de ancoradouros para 
pescadores e a execução da barreira de proteção em pedra granítica. Segundo o relátorio a 
obra estava em fase de levamentamento e execução. 
META 6 - Regularização Fundiária: Consiste na regularização fundiária de toda a poligonal 
do projeto, cujo o produto final é a entrega de títulos aos moradores dos bairros.  
META 7 – Idenização de Benfeitorias: idenização/desapropriação de imóveis que interferem 
diretamente na execução do projeto. 

                                                           
6 No ano de 2009 foram realizadas as primeiras mudanças para os apartamerntos, através da 
Secretaria de Estado das Cidades, por meio da ação da chamada “Mudança Solidária”. Disponível 
em: http://imirante.globo.com/sao-luis/noticias/2009/12/03/etapa-da-mudanca-solidaria-ocorre-nesta-
quinta-feira.shtml. Acesso 24/02/15  às 22:30. 
7 Notícia sobre a Inauguração da Avenida IV Centenário, disnponível em: 
http://www.tvguara.com/noticias/destaquesportal/item/8810-estado-entrega-avenida-iv-centenario-
com-seis-anos-de-atraso. Acesso 25/02/15 às 14:32. 

http://imirante.globo.com/sao-luis/noticias/2009/12/03/etapa-da-mudanca-solidaria-ocorre-nesta-quinta-feira.shtml
http://imirante.globo.com/sao-luis/noticias/2009/12/03/etapa-da-mudanca-solidaria-ocorre-nesta-quinta-feira.shtml
http://www.tvguara.com/noticias/destaquesportal/item/8810-estado-entrega-avenida-iv-centenario-com-seis-anos-de-atraso
http://www.tvguara.com/noticias/destaquesportal/item/8810-estado-entrega-avenida-iv-centenario-com-seis-anos-de-atraso
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META 8 – Trabalho Social: Acompanhamento das famílias beneficiadas, tendo como 
principais ações: remoção e ressentamento de famílias da áreas de intervenção, geração de 
emprego e renda; ouvidorias e qualificação profissional. 
META 9 – Equipamento Cultural: Reforma das instalações físicas e aquisição de 
equipamentos e mobiliários do teatro Padre Haroldo no bairro da Liberdade. Obra concluída. 
META 10 – Alojamento Provisório/Despesa com Aluguel: Custeamento de moradia 
provisória das famílias removidas para abertura de obras ou que sofreram danos em função 
dos serviços.  
 

Diante do quadro de metas acima destacado juntamente com o que foi executado 

desde o período de 2007, observa-se que o projeto PAC Rio Anil consiste em um projeto 

cheio de problemas, tanto administrativamente quanto na sua elaboração. Isto pode ser 

observado de acordo com o número de metas não cumpridas desde a data em que o projeto 

entrou em vigor, passado as primeiras mudanças para os apartamentos em 2009 até os dias 

atuais, como pode ser observado em notícia, no dia 23/02 de 2015 sobre o Programa: 

O Ministério Público Federal (MPF/MA) propôs ação civil pública, com pedido de 
liminar, contra a União, o Estado do Maranhão e a Caixa Econômica Federal (CEF), 
para garantir o cumprimento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Rio 
Anil de acordo com o recomendado no Contrato de Repasse e Plano de Trabalho do 
projeto. O MPF descobriu que o governo Roseana Sarney fez transferências de 
imóveis do PAC p“ara pessoas que não preenchiam  requisitos para serem 
beneficiadas do programa. 
As moradias deveriam ter sido entregues a famílias que vivem em áreas 
inadequadas ou em situação de risco às margens do Rio Anil, mas o governo 
Roseana “Termos de Autorização de Uso” para terceiros. Segundo o MPF a 
distribuição dos termos é irregular. 
O PAC Rio Anil objetiva a garantia do direito à moradia das famílias que vivem em 
áreas extremamente inadequadas ou em situação de risco à margem esquerda do 
Rio Anil.  
Outra irregularidade foi o excessivo atraso no cronograma. Agora o MPF solicita ao 
atual governo, através da Secretaria Estadual de Cidades  apresente, no prazo de 
60 dias, cronograma final das etapas e obras restantes, lista completa dos 
beneficiados pelo PAC Rio Anil e cumpra as diretrizes do projeto, e que a União e a 
Caixa Econômica promovam a fiscalização de todos os andamentos e ações 
relativas ao projeto.” (Site: www.maranhaodagente.com.br Publicado em:  23/02/15 
às 10h53)  

 

De acordo com a notícia, além dos problemas referentes ao atraso no cronograma 

do projeto e consequentemente nas estapas das obras, um outro problema pode ser 

destacado, que é a distribuição de imóveis para famílias que não preenchem os requisitos 

do programa. O fato foi denunciado desde 2011, pelo presidente da associação de 

moradores do PAC Rio Anil/ Monte Castelo:  

O presidente da Associação de Moradores do residencial PAC Rio 
Anil/Monte Castelo, Rosinaldo dos Santos Entrega, denunciou ontem (8), em 
audiência ocorrida na Câmara Municipal, que a entrega das unidades habitacionais 
do programa PAC Rio Anil (projeto de urbanização de áreas de palafitas) foram 
feitas de forma irregular. Segundo ele, a maioria dos apartamentos nas áreas dos 
bairros da Camboa e Liberdade foram destinadas à parentes de integrantes da 
Comissão de Acompanhamento de Obra (CAO).  

O presidente da Associação de Moradores informou que já formalizou 
denúncia ao Ministério Público Federal (MPF) e a outros órgãos competentes quanto 

http://www.maranhaodagente.com.br/
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as irregularidades. “Após denunciarmos, a Secretaria das Cidades (Secid) retirou 
algumas pessoas dos apartamentos, no entanto grande parte dos parentes das 
pessoas que fazem parte do CAO continuou”, disse.(...) 

A primeira etapa do programa prevê a construção de 11 condomínios em 
um total de 3.500 unidades habitacionais de 42 metros quadrados que darão abrigo 
digno para 12.060 famílias de São Luís que hoje habitam nas palafitas. As obras que 
deveriam ser executadas no prazo de 36 meses, foram paralisadas e sofreram 
atraso desde a posse da governadora Roseana Sarney. 

“As palafitas ainda existentes estão todas dentro da maré. As moradias 
provisórias (casinha preta) feitas pela Secid estão todas alagando. Muitos 
moradores deixaram os abrigos e passaram a morar em casas alugadas pelo 
governo. Mas o valor de 200 reais que a Secid dava era muito pouco”, contou 
Rosinaldo, ao informar que 320 unidades habitacionais estão sendo construídas, 
sem previsão de entrega, no Porto de Roma (Fé em Deus).  

O presidente disse ainda que a comunidade está pedindo o afastamento 
dos integrantes do CAO. “O pedido já foi feito ao Ministério Público. Vamos aguardar 
quais providências serão tomadas”, assinalou. (Fonte: blog.jornalpequeno.com.br 
Publicado em 09/08/2011 às 13:46 ) 
 

Além disso, há também problemas em relação a locação e venda dos imóveis por 

parte de seus proprietários.Também foram apontados8 problemas no Residencial Fé em 

Deus, entregue em 2013, onde moram 320 famílias. Os problemas identificados pelos 

moradores são decorrente da falta de serviços urbanos básicos, como saneamento, 

segurança, lazer e principalmente quanto à falta de água. 

Os inúmeros problemas nos residenciais do Projeto do Programa PAC Rio Anil, 

assim como a não conclusão de muitas obras, são considerados por Burnett (2014) 

decorrentes do pouco conhecimento científico e da capacidade técnica na compreensão da 

realidade,  por parte daqueles que estavam a frente das execuções e planejamentos das 

ações do projeto.  

O lixo acumula-se na porta do Residencial Camboa para a coleta, assim como nas 

margens do Rio Anil, que é constantemente visitado pelas crianças da região que banham e 

divertem-se neste local, como também por pescadores e moradores locais, na obtenção de 

mariscos para suas refeições. Observou-se também, a presença ainda de palafitas no local 

como também a falta de equipamentos comunitários aos moradores do Residencial da 

Camboa, uma das metas empreendidas no projeto. 

Além das metas do projeto de fato ainda não estarem concretizadas, como ficou 

claro no relatório da SECID, das notícias com os casos de irregualaridades e atrasos nas 

obras, a perspectivas que os moradores, principais “impactados” com o projeto  elatam, são 

também sumariamente importantes, pois, somentes estes que de fato vivenciam os 

resultados das políticas públicas. 

 

                                                           
8 Em Publicação na Revista Portal da Ciência da UFMA, matéria: Da beira do mangue para o asfalto. 
Ano IV, Número IV, Setembro/Outubro de 2014. ISSN 2178-9090.  
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3.1 Das perspectivas dos moradores 

 

Os relatos sobre os problemas nos apartamentos do PAC são inúmeros. Além do 

que pode ser destacado como os problemas decorrentes do não cumprimento dos prazos 

estabelecidos ocasionando em obras atrasadas, pode ser observado em visitas e conversas 

com os moradores dos apartamentos da Camboa a existência de outros problemas 

destacados pelos mesmos, como os conflitos em relação ao não pagamento de condomínio, 

o tráfico de drogas, a violência e a insegurança do local, além das relações de vizinhança. A 

reclamação dos moradores em relação a violência é um sentimento comum, e o que faz 

com que  muitos moradores desejem sair dos apartamentos.  

A comparação com suas antigas moradias por parte de  alguns, retoma o sentimento 

de tranquilidade que antes (mesmo em condições insalubres), tinham com suas antigas 

moradias, como foi relatado por uma moradora dos apartamentos da Camboa: 

 
“ a gente queria até volta de novo pra maré, sabia? ... 
A senhora queria voltar? 
Queria... 
Por quê? 
Porque lá eu tinha sossego...tinha paz...Quem não quer viver na paz? Né? Por mais que 
você “esteje” pobre, você não tem...Mas você tem uma roupinha rasgada, limpinha, 
cherozinha,tudo bom... Né gostoso? Né? Isso não é verdade? 
Por quê? 
Porque não se sentiu bem...Com as pessoas...Porque misturou as pessoas... 
Você era de onde?Era daqui de baixo? 
Era...Eu morava aqui na rua dos Veleiros na Camboa. Ao lado né, dos barcos né..?Eu 
dormia de porta aberta...Hoje em dia eu não posso dormir...Eu até que não tenho nada em 
casa...Mas hoje em dia eu não posso...Eu posso sentar aqui, a qualquer momento eu posso 
“responder” uma bala e taria morta, certo?E lá eu ficava de porta aberta, eu brincava, eu 
dançava, eu passava meu natal era três dias bebendo...sábado, domingo, 
segunda..Brincando, sorrindo...entrava na porta da casa do outro, um entrava e trazia uma 
comida, outra vinha e trazia...Era aquela alegria, aquele abraço (...) 
O banheiro era na maré? 
Era na maré...tinha só o sifon que tinha, né?Mas você ia,  botava água e caia na maré... 
Mas você se sentia um ar puro...E agora aqui não...Você um ar... Assim... Um olhar, um 
sorriso diferente...Magoado..Certo..? 
Dos vizinhos? 
Dos vizinhos, das pessoas...Dos moradores... 
E os vizinhos de antes, que vieram pra cá? 
Não...Ficaram todos descontrolados...Então o caso é esse...Esse documento daqui nunca 
sai.. 
Das casas? 
Daqui.. 
E tu queria que saisse? 
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Queria! Eu quero vender aqui...Eu tô até querendo entregar pra Cecília9, entendeu? Porque 
eu tô me sentido ameaçada do lado né... 
Ameaçada por quê? 
Sim.. Pelas vizinhas, a gente não se dá bem... 
Mas por quê? O que aconteceu? 
Não se damo bem..Sabe quando tem uma pessoa que você se sente lezada...Né? Tem uma 
amizade, quando você vê quando você tá conversando...Mas tem hora que você pressente 
que aquela amizade não é bem pra você...E você corta, aí descontrola né..? 
É do mesmo lado? 
Não, é do outro lado né...Então eu não me sinto bem. Tô querendo entregar pra 
“Cecília”,né...Ir lá e fazer um acordo, entendeu? Entregar pra ela me dá uma casa pra mim, 
alugar uma casa e ficar pagando, em outro local... 
 

A locação e venda dos imóveis, pode ser destacado como o modo de como os 

moradores agem de acordo com seus interesses, opção que encontraram para uma renda 

extra ou sair dos imóveis devido o alto índice de violência. Mesmo sendo um ato ilegal no 

projeto, a venda ou o aluguel dos imóveis por parte dos moradores, pode ser compreendida 

pela dimensão subjetiva das ações destes, e dos obstáculo e consquistas decorrente de 

uma política pública. No caso dos apartamentos do PAC Rio Anil da Camboa, a falta de 

sensibilidade por parte dos responsáveis da execução do projeto em não levar em 

consideração as particularidades das relações dos envolvidos, como por exemplo, suas 

relações com o espaço, as proximidades com os vizinhos e o próprio ambiente, o mangue, 

foram suficientes para que muitos moradores queiram sair do local. 

Os moradores ainda não receberam os documentos definitivos dos imóveis, estes 

tem apenas uma declaração de ocupação, que mesmo assim, não é empecilho para o 

aluguel e a venda dos imóveis.  

Outra moradora do local, uma das primeiras a mudar, também deseja sair do 

apartamento que mora com a mãe, uma das beneficiadas,e declara que “nem que seja por 

conta própria” vai sair dos apartamentos. Esta, espera ser chamada para outro imóvel, pois, 

foi contemplada no programa Minha Casa e Minha Vida. Em relação ao documento de 

posse dos apartamentos, ela declara que os moradores pressionam pelo documento na 

SECID e que o prazo para sair o documento é apenas no mês de julho de 2015.  

O que pode ser destacado em relação  a implementação do projeto do PAC é que o 

projeto apesar de ainda está em processo de conclusão, pois, alguma obras ainda serão 

realizadas de acordo com as metas do projeto, pode-se de início destacar alguns destes 

problemas, relacionados aos tipos de políticas públicas que geralmente se dão de forma 

hierárquica. Essa centralização nas tomadas de decisões, são prejudiciais, na medida em 

que não levam em conta a participação da comunidade, algo já destacado. 
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CONSIDERAÇÕES 

 

A falta de uma participação efetiva dos beneficiários na elaboração e 

acompanhamentos do projeto e de suas ações, resulta em uma incompatibilidade na 

concepção do mesmo. O estilo de moradia, os apartamentos, por exemplo, são a 

demonstração da incompatibilidade no modo de como as habitações foram planejadas e que 

nada correspondem ao estilo de vida da população beneficiada. 

Burnett (2014) destaca que a problemática do projeto PAC Rio Anil, decorre de que 

as tomadas de decisões na concepção e elaboração dos projetos foram social e 

tecnicamente equivocados, tendo em vista que, mesmo o projeto passando por dois 

mandatos de governo e na administração de cinco secretários, os erros se fizeram 

presentes. Já Pinheiro (2013) ressalta que a participação dos moradores do bairro da 

Liberdade desde a década de 90 foram importantes para que anos depois houvesse a 

implementação do projeto PAC Rio Anil. Este último, coloca ainda que, com a mudança de 

governo, com a cassação do então governador Jackson Lago em 2009, houve totalmente 

uma mudança na agenda e na concepção do projeto, o que restringia ainda mais a 

participação dos beneficiários. 

O projeto do PAC é muito próximo aos tipos de políticas top-down, visto que as 

tomadas de decisões tanto de elaboração quanto de implementação do projeto, obedecem a 

uma hierarquia, com a pouca ou quase nenhuma participação de seus beneficiários. Como 

foi destacado, a própria concepção das moradias foram alteradas pela empresa responsável 

por construí-las. A participação dos beneficiários, ou, o “estudo social” que consta na 

concepção do projeto, é destacado por Pinheiro (2013) como um mecanismo totalmente 

institucionalizado, cabendo as empresas, a responsabilidade de “demandar” uma 

participação coletiva, que supõe-se que funcione de acordo com as determinações da 

própria empresa. Sendo assim, o cumprimento das metas no programa, independente dos 

problemas já existentes tanto no atraso das obras, quanto nos conflitos sociais nos 

apartamentos, demonstram a não flexibilidade de seus emplementadores para a retomada 

de questões que envolvem os conflitos e os problemas que seus beneficiários enfrentam 

diariamente. 
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