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RESUMO 

O presente trabalho acadêmico tem por objetivo analisar a política de segurança 

pública implementada na cidade do Rio de Janeiro a partir do ano de 2008, com a 

introdução da chamada Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), bem como o 

posicionamento dos veículos midiáticos na ocasião, que foram peça-chave para a 

formação de opinião da população sobre o tema. O novo modelo de policiamento foi 

instalado nas comunidades dominadas pelo tráfico, teoricamente garantindo a 

proximidade do Estado com os cidadãos. A ideia era apresentar um método inovador 

de segurança pública, privilegiando a prevenção, o diálogo e a mediação, em 

contraposição ao paradigma “tradicional”, calcado em ações repressivas. É 

importante destacar que esta estratégia de segurança pública foi anunciada após o 

anúncio de que a cidade sediaria dois eventos internacionais: a Copa do Mundo, 

(2014), e os Jogos Olímpicos (2016). A revisão bibliográfica foi a metodologia de 

pesquisa utilizada nesse trabalho. 

 
 
PalavrasChave: Segurança Pública. Unidade de Polícia Pacificadora. Mídia.  



 

ABSTRACT 

This academic work is to analyze the public security policy implemented in the city of 

Rio de Janeiro from 2008, with the introduction of so-called Police Pacification Unit 

(UPP) and the positioning of media vehicles at the time, which were a key to the 

formation of opinion of the population on the subject. The new policing model was 

installed in communities dominated by traffic, theoretically ensuring the proximity of 

the state with citizens. The idea was to present an innovative approach to public 

safety, focusing on prevention, dialogue and mediation, as opposed to the 

"traditional" paradigm, based in repressive actions. It is important to note that this 

public security strategy was announced after the announcement that the city would 

host two international events: the World Cup (2014) and the Olympics (2016). The 

literature review was the research methodology used in this work. 

 

Keywords: Public Safety. Police Pacification Unit. media. 
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INTRODUÇÃO 

 Por que pesquisar sobre o novo modelo de segurança pública no Rio de 

Janeiro? Meu interesse surgiu assim que assisti pela televisão a grande cobertura da 

Rede Globo sobre a implementação da primeira Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP) na cidade em 2008. Naquele momento, percebi que o desencadear daquele 

trabalho poderia vir a gerar muita repercussão entre os moradores dos lugares onde 

as UPPs seriam implantadas e nos arredores dessas áreas, e entre todo o setor da 

Segurança Pública da cidade.  

 

A partir do discurso inicial das autoridades sobre o objetivo de se implementar 

essas unidades pacificadoras, podemos perceber que a realidade dessas 

comunidades e desses territórios sofreria modificações. A promessa, por parte dos 

governantes, era o fim da “matança em favelas”, porém, na época, ainda se tinha 

dúvidas quanto às intenções dessa promessa e de como seria mantida: 

 

O governador Sérgio Cabral afirmou que é uma "vergonha para o Rio 
essa onda de matança em favelas" e garantiu que isso vai acabar. 
"Precisamos reverter essa situação com a presença do estado e a 
colaboração da sociedade. Não podemos achar isso normal", disse 
ele, que teve a companhia da esposa, Adriana Anselmo. "Sei que 
tem muito vagabundo mandando recado, dizendo que isso é onda do 
governador e que tudo logo vai acabar. Mas não vai acabar não, 
vamos levar esse projeto para outras comunidades", garantiu 
Cabral.(FREIRE,2008) 

 

Essa afirmação reforça o discurso de imponência do Estado na esfera da 

segurança pública e sua ampla midiatização, 

 

(...) que não pode ser entendido como um reflexo espontâneo do 
êxito e visibilidade do programa, mas, antes, como peça-chave da 
sua própria montagem. Prova evidente disto, é que desde o início, 
logo após a ocupação da primeira favela, a grande imprensa já 
conferia à UPP uma enorme projeção, desproporcional ao seu 
alcance naquele momento. Esse fator se mostraria de 
fundamental importância para sedimentar, em curto espaço de 
tempo e, na verdade, com muito pouco debate entre os atores da 
vida organizada na cidade, um forte apoio da opinião pública, que 
vai encorajar as autoridades a tomarem a experiência pontual do 
Santa Marta como um novo programa de segurança pública. 
(BURGOS, 2011, pág 55).  
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 Até a data de implementação da primeira base da UPP, em 2008, a mídia 

vinha tratando o trabalho da Polícia Militar do Rio de Janeiro como uma “guerra ao 

tráfico” nas comunidades. Há, então, uma ruptura da visão transmitida pelo Governo 

do Estado através da mídia, de “guerra” para “pacificação”. Isso leva-nos a refletir 

sobre como esta brusca mudança de viés atingiria, principalmente, os moradores 

destes lugares, de que forma afetaria o modo de vida de uma camada da sociedade 

que até então estava habituada em seu dia a dia a conviver com tiroteios e o uso da 

força da polícia para combater esse tráfico. Estaríamos presenciando um ponto de 

inflexão na política de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro? O que 

significaria a mudança de discurso de “guerra contra o tráfico” para “pacificação”? 

Qual a influência e o papel da mídia nesse processo? 

Para buscar compreender a modificação desse discurso midiático serão 

analisadas questões sobre violência e criminalidade no período antes das UPPs e 

durante sua implementação, destacando as diferentes abordagens da imprensa e 

buscando dialogar com o fato de a cidade ter sido escolhida para sediar a Copa do 

Mundo e as Olimpíadas. Além disso, será abordado o conceito de “príncipe 

eletrônico”, de Octavio Ianni, que identifica a mídia como tendo tamanha importância 

na construção de um imaginário coletivo; e até onde a ética participa dessa 

construção, se é que participa. 
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CAPÍTULO I 

BREVE HISTÓRICO SOBRE A POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Durante o governo Marcelo Alencar (PSDB), que durou de 1995 até 1999, e 

cujo secretário de segurança pública era o general Nilton Cerqueira1, foi 

implementada a “Premiação Faroeste”. Esta política gratificava policiais militares 

que, aos olhos do comando da corporação, praticassem atos de “bravura”. 

Percebemos aqui um novo elemento que contribuiu para perpetuação de uma 

prática que não é nova dentro do quadro das forças de segurança pública, o 

acobertamento, bem como o fortalecimento de crimes cometidos por agentes do 

Estado (COIMBRA, 2001). Essa política teve continuidade nos governos seguintes. 

Especialistas em segurança pública apontam a gestão do 
governador Marcello Alencar (1995-1999) como o período 
em que a polícia começou a guinada para a brutalidade 
que permanece até hoje. Para coibir o crime, o 
governador implantou uma gratificação por “atos de 
bravura” (um eufemismo para matar) que se incorporava 
ao salário dos policiais. Apelidado de “premiação 
faroeste”, nessa premiação, o bônus foi o ponto de 
partida para a escalada da violência policial. Entre 2000 e 
2006, o índice de mortos pela polícia a cada 100 mil 
habitantes aumentou 134%. O número de civis 
assassinados para cada policial morto passou a ser 4 
vezes maior que a média mundial. E o total de prisões 
caiu 43%.(SEIJI, 2008) 

  

 Em 1999 o estado elege o governador Anthony Garotinho. Em seu governo 

foi criado, em julho de 2000, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio 

de Janeiro, o Grupamento de Policiamento em Áreas Específicas (Gpae), na 

comunidade do complexo Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, que tem uma população 

estimada entre 17 mil e 20 mil habitantes na área mais nobre da cidade do Rio de 
                                                
1.O general Cerqueira, em 1971, era chefe da 2ª Seção do Estado Maior da 6ª Região Militar que abrange  os 

Estados da Bahia e de Sergipe. Na época, Cerqueira chefiou a operação Pajussara, sendo apontado  pelos 

integrantes da comissão por perseguir e matar o excapitão do Exército, Lamarca e mais Zequinha  Barreto, 

Otoniel Barreto e Luiz Santa Bárbara, em Brotas de Macaúbas (BA). Na região do Araguaia, os militares 

comandados por Cerqueira, segundo a comissão, atacaram, em 1973, a Comissão Militar da Guerrilha no 

episódio que ficou conhecido como "Chafurdo de Natal", já que ocorreu no dia 25 de dezembro. A ação resultou 
na morte de Gilberto Olímpio Maria, Guilherme Gomes Lund, Líbero Giancarlo Castiglia, Maurício Grabois, 

Paulo Mendes Rodrigues e Paulo Roberto Pereira Marques. Após a ditadura, o general Nilton Cerqueira ocupou 

a secretaria de Segurança Pública do Rio durante o governo Marcelo Alencar (PSDB), entre os anos de 1995 e 

1998. 
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Janeiro, entre os bairros de Copacabana, Ipanema e Lagoa Rodrigo de Freitas. Para 

a implementação desse projeto, foram realizadas reuniões com representantes das 

comunidades, simultaneamente a um programa de estágio para os policiais, ambas 

as atividades com intuito de sensibilizar comunidade e policiais para os problemas 

relativos à violência ali enfrentados. Um dos desafios do Gpae foi o processo de 

revitalização de recursos humanos. Durante esse projeto foram afastados 50 

policiais por existirem fortes evidências de comprometimento da sua idoneidade 

moral, profissional e de suas ações policiais perpetradas contra cidadãos comuns, 

caracterizadas por maus tratos, violência arbitrária ou abuso do poder. 

Desde sua implantação, o Gpae alcançou um resultado que antes parecia 

inatingível: reduziu a zero o número de homicídios e ocorrências de bala perdida. Só 

no período de janeiro a setembro de 2000 haviam sido registrados 10 homicídios na 

localidade. No primeiro ano de atuação, o Grupamento atendeu mais de 260 

ocorrências, das quais 25% foram ocorrências policiais criminais, 49% de natureza 

não criminal, como condução de enfermos ao hospital e auxílio à parturiente. 

Outra experiência importante foi o Projeto Mutirão da Paz na favela 

conhecida como Pereirão, em Laranjeiras, entre 1999 e 2000. Nos primeiros dias do 

governo de Garotinho, os traficantes ainda impunham sua lei do silêncio ao Pereirão 

e à boa parte dos moradores de Laranjeiras estava enlutada pela morte do temido 

Cláudio Passos da Rocha, mais conhecido como Portuguesinho, no final de 1998, 

em confronto com a polícia. O caminho a seguir então foi uma parceria entre toda a 

Comunidade do Pereirão mais o novo governo carioca, a prefeitura, o movimento 

Viva Rio e vários outros agentes que foram se agregando à boa nova que todos 

chamavam de Mutirão pela Paz. O Pereirão foi aos poucos se transformando em 

exemplo, no cartão de visita de uma nova política de segurança imaginada pelo ex-

coordenador de segurança, justiça e cidadania Luiz Eduardo Soares. A mudança da 

realidade naquele lugar se refletiu inclusive na autoestima dos moradores com os 

programas que vinham sendo desenvolvidos.  

 Já em 2003, durante o governo de Benedita da Silva (PT), o então 

Secretário de Segurança Pública, Josias Quintal, implementou a “Operação Rio 

Seguro”. Esta, por sua vez, tinha por finalidade o combate intensivo. “Se tiver que 

morrer, que morra” foram as palavras do secretário ao jornal O Globo de 27 de 

fevereiro do mesmo ano. Isso foi como uma deflagração de uma guerra civil ao 
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tráfico. Veja-se que o clima já está tenso e a mídia, com papel fundamental, dispara 

as notícias enfatizando estas práticas como um falso ato de justiça. 

Em 2006, em pleno governo de Rosinha Garotinho (PR), em entrevista ao 

jornal O Globo, seu Secretário de Segurança Pública, Anthony Garotinho, comemora 

a morte de cem supostos bandidos em apenas quinze dias no cargo. Houve um 

bombardeio de comentários que fervilharam na mídia, que enfatizou o fato como um 

feito de bravura e coragem. Mais uma vez, a população é ludibriada pela imprensa e 

continua anestesiada pela gravidade dos fatos.  

Com a eleição do então governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), em 2007, 

José Mariano Beltrame, Secretário de Segurança Pública que, no momento, já 

enfrentava um verdadeiro combate onde os tiroteios em favelas invadiram a cidade, 

utiliza como veículo de segurança e amedrontamento o famoso “caveirão”, veículo 

militar de combate. Isso mostra o quanto a guerra estava fugindo ao controle do 

Estado. A mídia não descreve apenas o que chama de violência, ela também 

participa da sua construção, sendo um elo fundamental entre os agentes de 

segurança e a população dos territórios, atuando como protagonista desse drama 

social.  

Na análise do sociólogo Michel Misse (2006), “a guerra só é guerra quando 

existem inimigos opostos”. Segundo Misse, esse imaginário tem apelo comercial e 

alimenta a insegurança e a sensação de medo. A mídia não descreve apenas o que 

chama de violência, ela também participa da sua construção.  

As megaoperações policiais deram origem ao aumento significativo dos 

autos de resistência e vítimas em 2007. Os resultados foram devastadores, alguns 

dados ilustram essa questão. Ao longo de dez anos, os autos de resistência 

aumentaram mais de 440%, passaram de trezentas vítimas em 1997 para 1330 em 

2007, como mostram os dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Nessa trajetória, em 2007, Beltrame falou em entrevista: “É uma guerra e a 

solução é a guerra ao tráfico”. Com a guerra ganhando cada vez mais força, a partir 

de dezembro de 2008, o secretário de segurança muda a tática do confronto. Da 

“guerra às drogas” para a “busca à paz”, instalando a primeira Unidade de Polícia 
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Pacificadora (UPP) na favela do morro Santa Marta, em Botafogo, na zona Sul do 

Rio de Janeiro. 

Coincidência ou não, nesse período o Brasil ganha a sede da Copa do 

Mundo de Futebol e a cidade do Rio de Janeiro é eleita uma das cidades-sede. 

Nesse mesmo ano, a cidade vence a disputa para sediar também os Jogos 

Olímpicos de 2016. Foram arrecadadas várias frentes de iniciativas privadas e 

inúmeras demandas de segurança pública, aumentando a ilusão de que, com esses 

eventos, o povo ganharia mais paz. 

Vale aqui citar a crítica de Jock Young à “criminologia cosmética” e ao social 

como “coisa simples”. 

 A falácia cosmética concebe a criminalidade como um problema 
superficial da sociedade, tópico, que pode ser tratado com a 
aplicação do ungüento apropriado, e não como uma doença crônica 
da sociedade como um todo. Esta atitude engendra uma criminologia 
cosmética, que vê a criminalidade como uma mancha passível de ser 
removida com o tratamento apropriado do corpo, que, sem ela, é 
saudável e tem pouca necessidade de reconstrução. Esta 
criminologia (...) prefere soluções técnicas, segmentárias. Por isto ela 
inverte a causalidade: “a criminalidade causa problemas para a 
sociedade”, em vez de “a sociedade causa o problema da 

criminalidade” (YOUNG, 2003, pg. 191) 
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CAPÍTULO II 

O NOVO MODELO DE SEGURANÇA PÚBLICA NO RIO DE JANEIRO 

 

2.1 EXPECTATIVAS SOBRE AS UPPS 

 

O questionamento a seguir é relevante para que se entendam os reflexos 

deste novo modelo de segurança pública e as repercussões para a sociedade em 

geral, do Rio de Janeiro. 

 Esta intervenção militar em territórios historicamente renegados pelo poder 

público e pela sociedade, de repente, deixa de ser considerado um problema para 

se tornar uma solução, quando o que estava sendo considerado como o maior 

problema social da cidade, a violência urbana, é superada. Mas seria assim tão 

fácil? Seria tão rápido resolver problemas cultuados durante décadas? Seria talvez, 

como se em mágica, que os “favelados” passassem a serem vistos como cidadãos? 

Realmente, agora nesta análise, observa-se que por outro lado, aconteceram 

grandes mudanças com a criação das UPPs e permanência destas nas favelas, no 

próprio cotidiano das comunidades e sua relação com a polícia.  

Houve, também, a introdução de novas práticas relacionadas à criação de 

empregos, ao direito de ir e vir, à criação de escolas, ao empreendedorismo, etc. Do 

ponto de vista do governo, essa nova conjuntura trouxe uma redemocratização 

desses espaços, inclusive em relação à integração com a comunidade urbana nessa 

troca de experiências, principalmente, dos jovens. Desta perspectiva, a credibilidade 

das UPPs nesses territórios alcançou a sua plenitude, cumprindo assim o seu papel 

(idealizado inicialmente) de alimentar a esperança de que é possível o “direito ao 

exercício da plena cidadania e total respeito aos Direitos Humanos” prevaleçam 

nessas áreas.  

A reflexão paira sobre o pseudo-sucesso desta prática (UPPs) com a 

discriminação racial que cresce assustadoramente (exemplo: a morte de Amarildo2) 

impedindo o avanço da paz. De acordo com Oliveira (2006), nas grandes favelas 

cariocas, com exceção da Rocinha, o percentual de negros (pretos e pardos) supera 

                                                
2 Amarildo Dias de Souza (Rio de Janeiro, 1965/1966) é um ajudante de pedreiro e brasileiro que ficou 
conhecido nacionalmente por conta de seu desaparecimento, desde o dia 14 de julho de 2013, após ter sido 

detido por policiais militares e conduzido da porta de sua casa, na Favela da Rocinha, em direção a sede da 

Unidade de Polícia Pacificadora do bairro. Seu desaparecimento tornou-se símbolo de casos de abuso de 

autoridade e violência policial. Os principais suspeitos no desaparecimento de Amarildo são da própria polícia. 
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o percentual de brancos. O mesmo ocorre na comparação racial entre populações 

de oito regiões administrativas.  

 

Segundo o secretário de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, o 

senhor Ricardo Henriques declarou que as UPPs “irão trazer a república para 

territórios anárquicos”. Os discursos das instituições públicas nos fazem acreditar 

que não basta a mudança nos discursos do poder público, saindo de uma percepção 

autoritária para a democracia. O que se percebe é um dúbio sentimento com a 

criação das UPPs, ao mesmo tempo em que trouxe esperança para as favelas, 

trouxe, também, desconfiança. Esperança de uma mudança em relação ao descaso 

secular vivido pelos moradores de favela que convivem com o tráfico de drogas e 

dos grupos milicianos. E, por outro lado, desconfiança em relação às falhas das 

estratégias adotadas para retomada desses territórios e a comunicação nada 

amistosa entre as ações militares e a favela. O grande exemplo são as ações da 

política adotada no conjunto de favelas do Alemão e na favela da Coréia, em 2010. 

Milton Santos adverte que, para ter êxito esse tipo de intervenção territorial, 

é recomendado um processo de escuta e diálogo com os representantes locais:  

esse projeto supõe, a nosso ver, um enfoque novo quanto às tarefas 
de governo, segundo níveis de escala geográfica. Caberia em 
primeiro lugar, bem definir as entidades territoriais, segundo uma 
tipologia de serviços a prover e de ações a desenvolver. (...) A ação 
governamental daí resultante e frequentemente responsável pelas 
frustrações dos agentes econômicos e sociais, enquanto a população 
desatendida não tem a quem dirigir suas queixas. (...) Nessa 
situação, as populações locais devem ter direito à palavra, não 
apenas como parcela viva da nação ou de um Estado, mas como 
membros ativos de uma realidade regional que lhes diz diretamente 
respeito, e sobre a qual não dispõe de um recurso institucional para 
que a sua voz seja ouvida. (SANTOS, 1998, pg 118-119).  

 

A ocupação militar dessas áreas pela polícia seria a condição para o acesso 

dos moradores de favela às instituições e serviços públicos por meio do programa 

municipal UPP Social, que começou a ser implantado em agosto de 2010, junto às 

unidades de policiamento. A UPP Social tem por objetivo coordenar as intervenções 

dos vários órgãos da Prefeitura nas comunidades de UPPs e promover parcerias 

com os governos estadual e federal, o setor privado e a sociedade civil para a 

realização de projetos sociais. Assim, cumpriria o desafio de promover: 

o desenvolvimento social, incentivar o exercício da cidadania, 
derrubar fronteiras simbólicas  e tentar realizar a integração plena 
da cidade [através de] ações que consolidem os avanços trazidos 
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pela pacificação e revertam os legados da violência e da exclusão 
territorial: apoio às organizações e projetos locais; regularização 
urbana, de serviços e negócios; oportunidades para a juventude e 
iniciativas cidadãs, culturais, esportivas e de lazer que apaguem 
de uma vez por todas as fronteiras do passado.3 

 

Por que essa combinação de UPP militar com UPP Social não parece ser 

eficaz? Para Márcia Pereira Leite4, isso se deve à pouca efetividade da atuação da 

UPP Social que não estaria conseguindo promover a articulação entre as instituições 

estatais para proporcionar aos moradores os equipamentos e serviços públicos 

prometidos. Além disso, uma crítica reside nas tentativas do comando de certas 

UPPs de usurpar a representação de suas organizações de base e assim se 

converter em mediação política necessária entre moradores de favela e Estado. Não 

se trata apenas de carências e emergências dos moradores, mas antes, de criar as 

condições para o exercício de cidadania plena nesse território. Condição que se 

refere, sobretudo às possibilidades de viabilização de práticas sociais, condutas, 

formas de sociabilidade integradas à cultura e às normas dominantes.  

Ainda para Márcia Pereira Leite, é difícil dizer se esse projeto gerará frutos. 

Tudo depende dos contornos que for adquirindo daqui para frente e dos 

ajustamentos que o Estado lhe imprimirá no futuro. Por isso mesmo, é importante 

compreender o que dele esperam os moradores de favelas. A recomposição de suas 

rotinas e a redução dos homicídios praticados por traficantes de drogas e por 

policiais certamente não lhes bastam. Cobram a promessa de “integração das 

favelas à cidade”, não meramente por meio dos equipamentos e serviços públicos 

anunciados pela UPP Social (embora certamente não os dispensem, pois são vitais 

para a melhoria da qualidade de vida nessas localidades que tão pouco os 

receberam ao longo de sua história), mas a partir do reconhecimento efetivo de sua 

cidadania e com a execução de políticas públicas não verticalizadas nesses 

territórios. Podemos compreender este anseio como uma demanda para o Estado 

romper de fato com a metáfora da guerra, garantindo-lhes de forma permanente o 

mesmo tratamento a que têm direito como qualquer cidadão. Isto significa, 

certamente, o acesso a um mínimo de bem-estar social, e significa também o 

                                                
3 Fonte<:http://www.uppsocial.com.br/o-projeto>. Acesso em nov. 2011apud Leite (2012 pg 383). 
4
 Márcia Pereira Leite é socióloga, doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

professora associada do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e do Departamento de Ciências 

Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem desenvolvido pesquisas sobre os temas violência, 

sociabilidade e ação coletiva em favelas, segregação, políticas públicas e movimentos sociais no Rio de Janeiro.  

http://www.uppsocial.com.br/o-projeto
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respeito a seus direitos civis e à sua autonomia como sujeitos. Só ouvindo-os, pode-

se ter a esperança de uma integração efetiva em uma cidade segregada como o Rio 

de Janeiro. 

 

2.2  O QUE É UPP? 

 

 No site da Secretaria de Segurança Pública, UPP tem por objetivo a 

“retomada permanente de comunidades dominadas pelo tráfico, assim como a 

garantia da proximidade do Estado com a população”.5 Este objetivo supostamente 

seguiria os princípios do Policiamento Comunitário, ou seja, uma polícia de 

proximidade baseada na prevenção, diálogo e mediação. Isso vai em contraposição 

ao policiamento “tradicional”, calcado em políticas repressivas. As premissas das 

UPPs estão em um contexto caracterizado por uma perversa simbiose entre as 

forças policiais e as redes de criminalidade. A UPP é filha de uma história de 

experiências fracassadas por policiamento especializado para favelas. Cada vez que 

esses experimentos são interrompidos parecem acrescentar mais força ao 

argumento de que a única forma de se enfrentar o problema da territorialização do 

tráfico nas comunidades populares é através da metáfora da guerra, elegendo-o 

como inimigo a ser destruído. O resultado é, de um lado, a formação de um 

sentimento de profundo descrédito por parte da população, em especial a moradora 

de favela, quanto à capacidade das autoridades para oferecer uma alternativa 

consistente ao problema da criminalidade, e de outro, certa tendência à resignação 

quanto à inevitabilidade de se conviver com o crime organizado.  

 Nesse contexto de profunda degradação da confiança na autoridade pública 

e na polícia, se forma um novo tipo de comando local, conhecido como milícia, que 

em geral é composta por policiais, ex-policiais e militares do corpo de bombeiros. 

Essa milícia, inicialmente, tem como justificativa a manutenção do território imune às 

gangues de traficantes, posteriormente abandona sua pretensão de legitimidade em 

favor de uma ação mais ostensiva e truculenta, que mantém suas populações sob 

permanente ameaça e sentimento de medo (Burgos, 2002; Cano, 2009). 

 Entre os antecedentes da UPP pode-se reparar na progressiva degeneração 

da polícia e da emergência das milícias. Do ponto de vista institucional uma primeira 

                                                
5 Trecho retirado do site < http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp> em 20/06/2016. 
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característica importante da UPP refere-se ao fato de que ela rompe com a ideia de 

que a questão da crise de Segurança Pública seria solucionada com o fim das 

atividades comerciais mais comuns do tráfico de drogas. Ao colocar como seu 

principal objetivo não a pretensão de acabar com o tráfico, mas, sim, a de acabar 

com a circulação de armas nas mãos de gangues de traficantes, as UPPs obrigam o 

próprio discurso público a complexificar o debate em torno da segurança pública, 

dissociando o problema do combate ao tráfico do problema da territorialização da 

economia do tráfico.  

 Uma segunda característica importante da UPP frente às políticas que a 

antecedem, é a subordinação da agenda social à policial: a rotulação de UPP Social 

à agenda de ações elaborada para se seguir à ocupação policial é uma forte 

evidência disso. O acesso aos programas sociais e iniciativas de inclusão social, que 

tendem a se desenvolver nas áreas de UPP, fica assim subordinado a uma espécie 

de desconstrução da favela como locus por excelência da criminalidade. Assim é 

que a agenda de acesso a direitos de moradores de favelas passa a se confundir 

com o discurso da “pacificação” promovida pela policialização de territórios 

populares. 

 A terceira característica que singulariza a experiência da UPP tem sido o 

apoio da grande mídia, que não pode ser entendido como um reflexo “espontâneo” 

por êxito e visibilidade do programa, mas, antes, como peça-chave da sua própria 

montagem. Prova disto é que desde o início, logo após a ocupação da primeira 

favela, a grande imprensa já conferia à UPP uma enorme projeção, desproporcional 

ao seu alcance naquele momento. Esse fator se mostraria de fundamental 

importância para sedimentar, em curto espaço de tempo e, na verdade, com muito 

pouco debate entre os atores da vida organizada da cidade, um forte apoio da 

opinião pública que encoraja as autoridades a tomarem a experiência pontual da 

Santa Marta como um novo programa de segurança pública. 

 Uma quarta peculiaridade da UPP refere-se ao grande suporte que ela vem 

recebendo do empresariado e que, na verdade, também está relacionado com o 

apoio da grande mídia. O programa da UPP foi projetado e implantado em meio ao 

processo de mudança do Rio de Janeiro em palco de grandes eventos 

internacionais, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, e com 

isso o empresariado vem ganhando maior protagonismo da gestão da cidade. Nesse 

contexto, principalmente os setores do empresariado ligados à economia do 
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petróleo, ao capital imobiliário, e às indústrias do turismo, comunicações e serviços 

em geral começam, progressivamente, a aderir à UPP, enxergando nela uma 

adequação para aumentar o controle sobre território da cidade até então entregues à 

lei do mais forte. Nesse caso, as favelas localizadas no que convencionou chamar 

de cinturão olímpico, que inclui toda a Zona Sul e parte das Zonas Norte e Oeste da 

cidade, têm despertado interesse, seja por sua importância para a logística de 

eventos como a Copa e as Olimpíadas, seja por seu apelo para o mercado 

imobiliário(BURGOS, 2011) 

 Com isso, diversos tipos de apoio têm sido obtidos junto a iniciativa privada, 

incluindo aporte financeiro para manutenção e suporte logístico das UPPs; não 

menos importante tem sido o apoio que a Federação da Indústria do Estado do Rio 

de Janeiro (FIRJAN) vem dando às iniciativas da UPP Social. 

 O objetivo principal na expulsão dos grupos armados das favelas, a 

submissão da agenda social à lógica da ocupação policial, o imenso apoio midiático, 

e a mobilização do empresariado distinguem, portanto, a experiência da UPP das 

políticas implementadas antes dela. 

 Como o próprio nome da unidade indica, seu objetivo é de pacificar 

territórios que estariam em guerra, abstraindo-se que tudo isso seria resultado da 

ação da própria polícia, e da relação que a cidade estabeleceu com as favelas. 
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CAPÍTULO III 

A MÍDIA COMO PEÇA-CHAVE NA IMPLEMENTAÇÃO E PROJEÇÃO DAS UPPs  

A mídia, nesse momento, ao invés de funcionar como um aparelho reflexivo 

sobre a mudança dos discursos (antes, como “guerra ao tráfico”, e agora como 

“pacificação”), simplesmente passa a retransmitir esse novo discurso oficial. Isso nos 

leva a discutir detalhes do comportamento ético dos meios de comunicação que 

fogem a nossos objetivos. 

Logo em 2012, Beltrame muda o discurso e destaca que a solução seria “um 

conjunto de coisas” além da “pacificação”, ou seja, ocupação dos espaços pela 

polícia juntamente com ações sociais e desenvolvimento social. Nesse momento se 

destaca a união entre as comunidades no sentido de reconstruir os espaços 

pacificados, implementando pequenas empresas e hostels, para ganhar mais 

credibilidade. Mas a paz ainda estava longe de vir. 

  Busca-se aqui entender as formas pelas quais as ideias das classes 

dominantes mantêm essas relações de dominação. Kellner (2001) aponta que  

numa cultura da imagem dos meios de comunicação de 
massa, são as representações que ajudam a constituir a 
visão de mundo do indivíduo (...) consumando estilos e 
modos de vida, bem como pensamentos e ações 
sociopolíticas. A ideologia é, pois, tanto um processo de 
representação, figuração, imagem e retórica quanto um 
processo de discursos e ideias. Além disso, é por meio 
do estabelecimento de um conjunto de representações 
que se fixa uma ideologia política hegemônica 

(KELLNER, 2001, p. 82). 

 

A partir desta ideia, fica claro como o papel da mídia hegemônica ao longo 

do século XX foi retratado como as favelas e periferias do Rio de Janeiro ganharam 

destaque como territórios inimigos em uma guerra entre o bem e o mal e a cidade 

ficou dividida. A política de segurança era baseada no confronto. 

Com a implementação da primeira UPP é que este discurso de guerra é 

substituído pelo discurso da pacificação. Isso, a partir da influência decisiva da mídia 

hegemônica se dá através de “bios midiático”, segundo Muniz Sodré6, que explica 

                                                
6 Muniz Sodré de Araújo Cabral (São Gonçalo dos Campos, 12 de janeiro de 1942) é um jornalista, sociólogo e 

tradutor brasileiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação.  
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como esse novo bios faz com que o homem passe a usar a mídia para dar 

sustentação à cultura. “Uma prática linguística comum, por parte dos dirigentes, é 

trocar a palavra violência por força, quando se querem nomear atos de coerção 

socialmente legitimados” (SODRÉ, 2006b, p. 37). Por exemplo, a polícia usa a 

“força” contra manifestantes, enquanto manifestantes usam da “violência” contra a 

polícia: “De acordo com as circunstâncias, você vai atribuir significados negativos ou 

positivos” (SODRÉ, 2006b). 

Segundo Denis de Moraes7, o sistema midiático possui três características 

principais: 

1) a capacidade de fixar sentidos e ideologias, interferindo na 
formação da opinião pública e no imaginário social; 2) apropriação 
de diferentes léxicos para tentar colocar dentro de si todos os 
léxicos, a serviço de suas conveniências particulares e; 3) incute e 
celebra a vida para o mercado, a supremacia dos apelos 
consumistas, o individualismo e a competição, apresentando o 
mercado como capaz de traduzir os anseios da sociedade. Ou 
seja, sempre operam consensualmente para reproduzir a ordem 
do consumo e conservar hegemonias constituídas (MORAES, 

2013, p. 20).  

 

Para Moraes, o sistema midiático “não apenas legitima o ideário global, 

como também o transforma no discurso social hegemônico, propagando valores 

e modos de vida que transferem para o mercado a regulação das demandas 

coletivas” (idem, p. 46). 

 

3.1: O CONCEITO DE “PRÍNCIPE ELETRÔNICO” QUE A MÍDIA RECEBE  

 

 Nesta seção, serão abordados alguns conceitos relacionados à mídia. O 

primeiro conceito a ser apresentado é o de profissionalismo na atividade jornalística, 

a partir da crítica à noção de objetividade que costuma orientar e legitimar o 

exercício profissional. Esse paradigma em torno do “bom jornalismo'” está 

deslocado, girando em torno de questões técnicas que ocultam o caráter político da 

atividade.  

                                                
7 Dênis de Moraes é professor associado do Departamento de Estudos Culturais e Mídia e do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense e pósdoutor pelo Consejo Latinoamericano 

de Ciencias Sociales (CLACSO), sediado em Buenos Aires, Argentina. 
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 Para Sylvia Moretzsohn8, o debate acerca do que deva ser o “bom 

jornalismo” ainda é ambíguo: enquanto alguns argumentam com a “postura 

profissional” para mascarar o modo de produção da notícia, o processo de escolha 

que determina o que aparece ou não no jornal e os critérios de edição, outros 

procuram utilizar politicamente esse conceito, acreditando que é através da defesa 

do “profissionalismo” que se pode limitar o poder da empresa na manipulação da 

informação. Sob questionamento está também a propaganda governamental e 

midiática que apresentou as UPPs como uma política de segurança, com supostos 

impactos positivos para toda a população fluminense. Por exemplo, a própria 

atribuição da queda dos homicídios e dos autos de resistência no estado ao 

processo de “pacificação” vem sendo posta em xeque por indicações de que, se 

houve esse impacto, ele se restringiu ao âmbito da capital. Ademais, não só os 

homicídios comuns voltaram a subir como as mortes provocadas pela polícia vêm 

aumentando fortemente no estado desde 2012. Uma pesquisa realizada em 2010 e 

2012 pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) entrevistou 

policiais que trabalhavam nas UPPs. A conclusão dessa pesquisa diz que: 

 

 Com o sério agravante (não verificado na experiência dos Gpaes 
nem em outras similares) de as condições de trabalho em 
diversas UPPs serem simplesmente abomináveis, o que contribui 
sobremaneira para que parcela expressiva dos agentes de ponta 
não se sinta nem um pouco valorizada, apoiada e beneficiada pelo 
programa de “pacificação”. Não surpreende, assim, que muitos 
policiais ouvidos nos três surveys do CESeC o encarem como um 
“programa eleitoreiro” e como foco de exploração política e 
midiática, totalmente distanciada da realidade concreta que eles 
enfrentam no dia a dia( MUSUMECI, 2015, pg 33). 

 

 Nas duas primeiras rodadas do survey, em 2010 e 2012, 49,3% e 53,7% dos 

policiais, respectivamente, disseram que a mídia retratava as UPPs melhor do que 

elas eram na realidade. A pergunta foi suprimida do questionário de 20149. 

 Um momento importante dessa construção midiática ocorre em agosto de 

2009, quando o jornal O Globo publica uma série de reportagens especiais, ao longo 

de uma semana, intitulada “Democracia nas Favelas”. Essas matérias já 

                                                
8 Sylvia Debossan Moretzsohn é jornalista, professora da Universidade Federal Fluminense, autora de Repórter 
no volante. O papel dos motoristas de jornal na produção da notícia (Editora Três Estrelas, 2013) e Pensando 

contra os fatos. Jornalismo e cotidiano: do senso comum ao senso crítico (Editora Revan, 2007). 
9 Retirado do site< http://www.ucamcesec.com.br/wordpress/wp-content/files_mf/boletim19elesnosdetestam.pdf 

> acessado no dia 25/06/2016 

http://www.ucamcesec.com.br/wordpress/wp-content/files_mf/boletim19elesnosdetestam.pdf
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apresentavam a UPP como uma política vitoriosa, e davam destaque às previsões e 

projeções de quanto custaria e quais seriam os efeitos de sua generalização para 

todas as favelas da cidade. É notável, ainda, a mudança de enquadramento desta 

série – em que a cidadania dos moradores de favelas é valorizada como ângulo 

privilegiado para se analisar a UPP, em contraposição às imagens já consagradas 

das favelas como redutos do crime e de criminosos, reais ou potenciais. 

  No dia 14 de agosto de 2009, o jornal Extra publica uma matéria sobre a tal 

democracia que estaria acontecendo nas favelas após a chegada das UPPs e 

intitula a reportagem com: “Polícia para mil e uma utilidades: no Batam, PMs cuidam 

até de poda de árvores”. Entre inúmeras reportagens sobre UPP que saíram naquele 

mês, o jornal Extra expõe: “Colando os cacos da cidade partida: áreas pacificadas 

são procuradas agora por turistas e profissionais liberais.” (Rocha, C; Vasconcellos, 

F; Schmidt S; Araújo V., 2010) 

 É importante, também, observar que, em 01/12/2009, a Folha de S. Paulo 

anuncia que o então governador Sérgio Cabral Filho (PMDB), ampliou em R$ 25 

milhões a verba para propaganda, aumentando em 37,3% o montante de recursos 

autorizados para o setor. O limite para gastos em "serviço de comunicação e 

divulgação" da Subsecretaria de Comunicação Social foi ampliado de R$ 66,9 

milhões para R$ 91,7 milhões, o maior já registrado na sua gestão. 

As campanhas divulgadas naquela época focavam na divulgação das UPPs e na 

veiculação de melhorias supostamente obtidas pelo governo. 

 Para Sylvia Moretzsohn,  

A imagem do jornalista como um profissional comprometido com 
“a verdade dos fatos'', à parte o que tinha de ilusório e romântico, 
foi capaz de seduzir gerações que se lançavam à “aventura da 
reportagem'' (não por acaso, título de livro de um famoso repórter) 
e se orgulhavam do papel social que representavam, do desafio 
de descobrir segredos do poder (e dos micropoderes) e anunciá-
los ao público, acreditando que sua função se revestia de um 
sentido iluminista e mesmo revolucionário (MORETZSOHN, 2001) 

 

 Há uma necessidade de se retomar o tema em sua complexidade ideológica, 

que permita enxergar o exercício profissional como um campo de luta, no qual estão 

em jogo conflitos éticos que influem na representação da profissão de jornalista, na 

produção do sentido da informação e na própria definição do que é notícia. 

  No lugar de O Príncipe de Maquiavel e de O Moderno Príncipe de Gramsci, 

assim como de outros “príncipes” pensados e praticados no curso dos tempos pós-
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modernos, cria-se O Príncipe Eletrônico, que simultaneamente subordina, recria, 

absorve ou simplesmente ultrapassa os outros. 

 Para Maquiavel, o Príncipe é uma pessoa uma figura política real e física, 

capaz de mesclar sua atuação e liderança (virtù) com as condições do palco sócio-

político (fortuna) e já para Gramsci o príncipe moderno não é mais uma pessoa 

física, mas sim uma organização, como um partido político. 

 O Príncipe Eletrônico, no entanto, não é nem uma figura material que guia 

seu principado e nem um partido político, o príncipe eletrônico realiza e ultrapassa 

os descortinos e as atividades dessas duas figuras clássicas da política. Ele age em 

todos os palcos sócio-políticos, desde o municipal até o mundial, ele é o intelectual 

coletivo e orgânico das estruturas e blocos de poder presentes nesses palcos. 

 O príncipe eletrônico não é formado apenas por um ser pensante, mas por 

um grupo de intelectuais que diversificam, pluralizam, enriquecem e democratizam a 

mídia (seja ele o jornal ou a televisão, internet, revistas, livros e rádios que 

expressam inúmeras formas e visões alternativas do que acontece pelo mundo). 

 As relações da imprensa, rádio e televisão com o sistema político são 

governadas, em cada país, pela natureza do sistema político e das normas que 

caracterizam a sua cultura política. Portanto com essa vasta e complexa rede de 

articulações corporativas envolvendo mercados e democracias, mercadorias e 

ideias, lucratividade e cidadania, formam-se um sistema globalizado de mídia, que é 

influenciado pelos três processos no início desta síntese. 

 O príncipe eletrônico, assim como as mídias, afirmam diversos interesses 

comuns de todas as instituições que criam riquezas, sejam elas grandes e pequenas 

privadas e governamentais, nacionais e multinacionais. 

 Em síntese, precisamos afirmar o pluralismo e a diversidade da condição 

humana, um exemplo que é dado pela democracia tanto quanto pelo livre mercado 

de produtos e ideias. O capital internacional nunca deveria aparecer como um rival 

dominador, relativamente aos interesses locais, nacionais ou tribais., pois são muitos 

os caminhos, assim como as redes, que conduzem à política eletrônica, à 

democracia eletrônica, à tirania eletrônica ou ao príncipe eletrônico. Nesse mundo 

virtual, criado por meio da manipulação de tecnologias eletrônicas, informáticas e 

cibernéticas, forma-se a mais vasta multidão solitária, que se transformam em 

criações da mídia televisiva. 
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Para compreender a crescente importância das tecnologias eletrônicas, 

informáticas e cibernéticas, no mundo da mídia, o que é fundamental para 

compreendermos a crescente importância da mídia em todas as esferas da 

sociedade nacional e mundial, é importante começar pelo reconhecimento de que o 

século XX está profundamente impregnado, organizado e dinamizado por práticas 

sociais. São inúmeras as inovações tecnológicas que adquirem o significado de 

poderosas e influentes práticas sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mais do que levar paz às favelas, as UPPs devem garantir o acesso irrestrito 

à cidadania concreta (Santos,1998). E garantir cidadania concreta implica o 

reconhecimento do território das favelas como território constituído por cidadãos 

corporificados de direito. Sendo assim, práticas como as que vêm sendo observadas 

como a militarização do território e o controle social compulsório, vão na contramão 

do que se esperava de uma Política de Segurança de aproximação e do 

estabelecimento da favela enquanto parte indissociável da cidade. Só o fato da 

existência das UPPs nas favelas da cidade, deixa evidente a sua importância para o 

desenvolvimento da polis e a construção de uma cidade mais democrática e plural, 

que garanta a busca por uma igualdade substancial e não apenas a uma igualdade 

jurídica. 

A crise de confiança da população fluminense em relação à política de 

instalação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) nas favelas do Rio de Janeiro 

não é uma página virada. Ciente disso, o governo estadual começa a se movimentar 

para colocar em prática alguns planos de fortalecimento da Polícia Militar. O objetivo 

imediato é melhorar as condições de trabalho – muitas vezes vexatórias – dos 

policiais militares de um modo geral e, sobretudo, daqueles lotados nas áreas 

“pacificadas”. Em outra frente, a aprovação de uma lei federal que torna crime 

hediondo o assassinato de agentes públicos de segurança também é vista como 

importante instrumento para reduzir o número de ataques contra policiais no Rio. 

Em suas inspeções nas sedes das UPPs, muitas delas ainda hoje alojadas 

em contêineres, os procuradores se depararam com falta de água e luz, banheiros 

entupidos, camas quebradas e portas sem fechadura: “Muito se fala sobre o sucesso 

das UPPs, mas se esquece de observar se são decentes e seguras as condições de 

trabalho dos policiais”, diz a promotora Gláucia Santana. 

Fato aparentemente inquestionável, a vulnerabilidade de algumas UPPs foi 

desnudada de forma humilhante para a PM em uma noite do fim de junho de 2015 

no Morro do Fallet, conhecido ponto de distribuição de cocaína no Rio. Sete policiais 

que estavam no contêiner que serve de sede à UPP instalada na favela foram 

facilmente rendidos por traficantes fortemente armados e agredidos com tapas e 

chutes. Embora o comando da PM negue, alguns policiais tiveram suas armas 

roubadas, segundo relato de moradores que testemunharam a cena, inédita na 
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crônica policial carioca. A Corregedoria de Polícia Pacificadora (CPP) investiga os 

policiais, considerados suspeitos de negligência. 

O assassinato de policiais militares continua sendo uma prática 

relativamente comum no Rio de Janeiro. Segundo a Comissão de Apoio e 

Acompanhamento ao Policial Militar Ferido, entre janeiro e maio de 2015 foram 

mortos no estado doze policiais em serviço, sendo sete em confrontos ocorridos em 

favelas com UPPs. Para mudar essa realidade, além da melhoria das condições de 

segurança no trabalho dos policiais, muitos apostam no poder dissuasivo da Lei 

13.142, sancionada em 7 de julho pela presidenta Dilma Rousseff, que torna crime 

hediondo o assassinato de agentes de segurança e seus familiares (cônjuges e 

parentes consanguíneos até o terceiro grau), com penas entre doze e 30 anos de 

prisão. 

A nova lei vale para policiais federais, civis, militares e rodoviários, além de 

bombeiros, agentes penitenciários, agentes da Força Nacional de Segurança (FNS) 

e militares das Forças Armadas. Agora, quem cometer crimes contra esses agentes 

e seus parentes não responderá mais por crime comum e terá punições mais longas, 

menor possibilidade de recursos e progressão de regime mais difícil. Se 

condenados, os autores de crimes hediondos são obrigados a cumprir um mínimo de 

dois quintos da pena, se forem réus primários, ou três quintos, se reincidentes. 

Como justificativa para os novos investimentos no fortalecimento das 

condições de trabalho dos policiais, o governo estadual apresentou um balanço que 

registra, nas áreas com UPPs, uma redução de 85,3% no número de homicídios 

decorrentes da ação policial, os chamados “autos de resistência”. Elaborado pelo 

Instituto de Segurança Pública (ISP), a pesquisa analisou dados coletados desde 

2008, quando foi iniciada a política de expansão das unidades pacificadoras no Rio 

de Janeiro. Em toda a capital, somadas as áreas com e sem UPPs, a redução nesse 

tipo de homicídio foi de 60%. O bom resultado se repete em relação aos homicídios 

dolosos, que nos últimos sete anos e meio caíram 65,5% nas áreas com UPP e 

42,5% no cômputo geral da cidade.  

Voltamos, então, à nossa epígrafe e à nossa hipótese original: tudo aquilo 

que rompe o “ronron” dessa politologia flácida que serve de instrumento de 

apreensão da sociedade tem todas as chances de ser percebido como uma 
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agressão ou de simplesmente não ser percebido, mas romper o “ronron” não 

significa abrir espaço eventual para entrevistas com (ou artigos de) intelectuais 

críticos dessa politologia flácida. Esse espaço os jornais podem abrir, mesmo porque 

são o seu álibi contra críticas mais ligeiras a respeito de sua conduta editorial: afinal, 

tais entrevistas e artigos estariam ali para comprovar o respeito à diversidade de 

pensamento. Além disso, tal espaço importa para o sempre fundamental debate no 

campo das ideias, mas esse debate não é absorvido pela cobertura cotidiana dos 

fatos, a que influencia sistematicamente o que se configura como opinião pública, 

funcionando como um referendo ao senso comum. A questão é, portanto, 

redirecionar o enfoque da cobertura. Não se trata de sugerir que esta imprensa 

possa assumir tal tarefa: já se mencionou que esta imprensa é o que deseja ser, e 

justifica sua conduta exatamente com base no argumento do senso comum – 

precisa “servir a seu público”, precisa ser compreendida por ele e, como 

representante dele, dizer o que ele quer ouvir –, escondendo nesse processo a sua 

participação ativa na formulação desse mesmo senso comum. A crítica, portanto, 

deve partir do questionamento do sentido que assumiu esse “serviço público”, 

demonstrando – como julgamos haver feito aqui, no caso da questão criminal – o 

papel político do jornalismo na produção de sentido e, consequentemente, na 

formação do que se convencionou chamar de opinião pública (MORETZSOHN, 

2001). 
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