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RESUMO 

Essa dissertação sistematiza os problemas gerais de execução da política de segurança 

pública das Unidades de Polícia Pacificadora e do programa Rio Mais Social a partir de 

informações selecionadas e fornecidas por pesquisas acadêmicas, documentos oficiais e 

outras fontes secundárias que diagnosticam o processo de implementação e execução 

das respectivas ações governamentais. Destacamos a importância do estudo, pois se 

trata de eventos políticos relativamente recentes, com grau de representatividade 

paradigmática da materialização organizacional neoliberal de políticas públicas. Como 

“caminho” para compreensão totalizante dos movimentos de contradição e correlação 

de forças entre os atores envolvidos, preferiu-se a união de dois autores clássicos, 

frequentemente utilizados no meio acadêmico em análises objetivadas a revelar as 

causas do subdesenvolvimento brasileiro: Weber e Marx. A escolha pelo método da 

Sociologia Compreensiva e do Materialismo Histórico Dialético se dá na oportunidade 

de conquistar uma inteligência sistêmica sobre o assunto, onde é possível respeitar as 

especificidades históricas e contextuais do desenvolvimento do neoliberalismo e 

políticas públicas no Brasil, ao passo que os percebemos como elementos constituintes 

da materialização do Estado, da Sociedade e das Organizações no sistema capitalista 

hegemônico. O trajeto da pesquisa, contudo, evidencia de que maneira o Estado 

Servidor ou Estado Instrumento tem se configurado no contexto específico de 

implementação e execução da política de segurança pública das UPPs e do programa 

Rio Mais Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This essay systematizes the major problems in the implementation process of public 

security policies called Unidades de Política Pacificadora (UPP) and Rio Mais Social 

program from select information supplied by academic researchers, official documents 

and secondary sources that diagnose the execution and the realization of the respective 

government actions. We stress the importance of the study, because the political events 

are recent, with significant degree to paradigmatic representation in the materialization 

of a neoliberal organizational of public policies. As a "course" to acquire a totalizing 

understanding of contradiction movement and balance of forces between the actors 

involved, we preferred to unite two classical authors, often used in academia in 

objectified analysis to reveal the causes of Brazilian underdevelopment: Weber and 

Marx. The choice by the method of Comprehensive Sociology and Dialectical 

Materialism History takes the opportunity to gain a systemic intelligence on the subject, 

where it is possible to respect the historical and contextual specificities of the 

development of neoliberalism and public policy in Brazil, at the same time is possible to 

perceive them as constituent elements of the materialization of the State, the society and 

organizations in the hegemonic capitalist system. The path of research, however, shows 

how the Server State or the Instrument State has been set in the specific context of 

implementation and enforcement of public safety policy of the UPP and Rio Mais 

Social program. 
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INTRODUÇÃO 

Políticas públicas e os objetos de estudos  

Através da revisão teórica sobre o Estado e seu desenvolvimento, observa-se 

uma trajetória histórica e notável de crises econômicas, políticas e, claro, as Guerras 

Mundiais, como fatos que provocaram a necessidade de uma revisão geral de suas 

responsabilidades, assim como as do Mercado e da Sociedade  – e a relação entre ambos 

-, atores principais do capitalismo. 

Mas, a partir dos anos de 1980, as compreensões teóricas sobre Estado e os 

modelos de organização da administração pública vêm se reconfigurando conforme a 

intensidade “da interação entre indivíduos, empresas e outras organizações nacionais e 

internacionais, bem como entre Estados (...) como conseqüência da globalização das 

finanças e do comércio, facilitada pela evolução das comunicações e da informática” 

(SARAVIA e FERRAREZI, p. 24).  

 As reformas administrativas estatais do século XX ocorreram justificadas nas 

experiências de atuação do modelo de Estado Keynesiano-fordista e de Bem Estar 

Social. A percepção de que seja necessário haver um “planejamento estratégico” que 

possibilite adaptações situacionais e contextuais para cada atividade idealizada por uma 

organização, leva em consideração a imprevisibilidade relativa à especulação da vida 

social financeirizada na realidade neoliberal. 

 Dessa forma, a materialização de políticas públicas, muitas vezes, é 

caracterizada por um “fluxo de decisões” personalizadas pelo Estado, de impacto 

significativo na vida social dos indivíduos comuns (Idem, p.28). A política pública, 

portanto, é um fluxo de decisões que tem a intenção de solucionar um problema 

público. E como Secchi (2012, p.13) complementa, elas tratam do “conteúdo concreto e 

do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção e atuação 

dessas decisões”.     

É a partir da percepção dos fatores históricos que modificaram os modelos de 

atuação do Estado, a organização das ações políticas e do desenvolvimento das políticas 

públicas, que essa pesquisa categoriza a implementação das Unidades de Política 

Pacificadora (UPPs) e sua associação com o programa Rio Mais Social em uma política 

pública. 
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 Criada com o objetivo de reduzir o índice de violência urbana, a política 

estadual de segurança pública de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) foi 

implementada a partir do ano de 2008. A primeira unidade foi implantada na Favela 

Santa Marta, no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. 

A ideia inovadora dessa política de segurança no Brasil tem como referência 

experiências que se embasam no conceito de “polícia de proximidade”, já desenvolvido 

em países como os Estados Unidos da América do Norte, Inglaterra, Holanda e França 

(LISBOA, 2008). 

A formulação do projeto político das UPPs, porém, foi impulsionado pelo 

sucesso da política de segurança cidadã, realizada a partir de 2003 na Colômbia, 

inicialmente na cidade de Bogotá e replicada na cidade de Medelin (MARTIN e 

CEBALLOS, 2004).  

Aprofundando-se sobre o que envolve o processo de resignificação da política 

de segurança pública e a formação da polícia de proximidade, percebe-se que há o 

cuidado prioritário com a questão cultural, na medida em que estudos sobre a sociologia 

do crime indicam a necessidade de uma mudança mental e organizacional para 

atribuição de sua eficácia e eficiência. (LISBOA, 2008).   

 No caso da Colômbia, por exemplo, a implementação da política de segurança 

cidadã faz parte de um planejamento urbano integrado com o objetivo de reconquistar o 

uso do espaço público e da cidade, a partir do índice de redução da criminalidade 

(MARTIN e CEBALLOS, 2004, p. 139-169). 

Essa política de segurança corresponde, sobretudo, a um projeto que se preocupa 

em construir a educação cidadã e a compreensão generalizada de que todos devem 

assumir uma postura de convivência a favor do sentimento de segurança.  A adoção do 

novo caráter de polícia tem como processo a sua reconstrução organizacional e cultural, 

priorizando a promoção da participação social para isso, estimulada desde 1995, ou seja, 

oito anos antes de o efetivo policial renovado estar nas ruas (MARTIN e CEBALLOS, 

2004, p.385-387).  

 Mesmo com esse planejamento, isso não quer dizer que os resultados dessa 

política na Colômbia são integralmente exemplares. Mas que o grau de consistência de 

uma política pública depende do diálogo frequente entre as instituições e a sociedade, 
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para realização de avaliações constantes e readaptações necessárias a ampliação de seus 

possíveis impactos positivos. 

No caso do Rio de Janeiro, a formulação da política de segurança pública das 

UPPs corresponde a um contexto específico de emancipação da cidade. De acordo com 

pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR/RJ), a propensão de a capital carioca 

conquistar as eleições para sede da Copa 2014 e Olimpíadas 2016 deu motivos políticos 

suficientes para sua implementação desde 2008 (SÁNCHEZ, BIENENSTEIN, 

MASCARENHAS e OLIVEIRA, 2012). 

 Ao que consta, os motivos e, principalmente, o tempo em que se formulou e se 

implementou a política de segurança cidadã em Bogotá e Medelin e a polícia de 

proximidade  ou “pacificadora” 1  da política de segurança do Rio de Janeiro têm  

diferenças relevantes. Na maioria das pesquisas relativas aos impactos gerados pela 

política das UPPs, o contexto político dos megaeventos e a falta de planejamento 

exposto pelo atropelamento temporal dos decretos que a regem, dificultam, 

significativamente, o amadurecimento cultural organizacional que deveria sustentar, do 

ponto de vista ético e funcional, a manutenção de sua execução (SÁNCHEZ, 

BIENENSTEIN, MASCARENHAS e OLIVEIRA, 2012; FRANCO, 2014; VALENTE, 

2014).  

Até agora são 38 Unidades instaladas com o objetivo de “combater facções 

criminosas e devolver à população a paz e a segurança” 2, sendo o resultado mais 

                                                            

1 Termo utilizado pela corporação da polícia militar como forma de diferenciar o contingente policial 

envolvido na política de segurança das UPPs dos demais policiais que não participam dessa ação 

específica. Assim como a política das UPPs é criticada por diversos pesquisadores devido à 

incongruência entre sua proposta de ação e sua postura de atuação na realidade, o termo “pacificado” 

também é criticado a partir da identificação da manutenção da postura militarizada da polícia que deveria 

agir de maneira diferenciada, como se propõe. Há pesquisadores que afirmam que a utilização do termo 

tem objetivo de provocar efeito político-ideológico, como instrumento de facilitação para aceitação da 

implementação dessa política de segurança. Ver mais sobre em: OLIVEIRA, João Pacheco. Pacificação e 

tutela militar na gestão de populações e territórios. MANA 20(1), 2014, p. 125-161.  

2 Declaração do Governador Sérgio Cabral. Disponível em <http://www.upprj.com/index.php/as_upps>. 

Acessado em 06 de Agosto de 2013. 
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importante a “transformação da vida dos moradores dessas comunidades, com a 

recuperação da cidadania” 3.  

Ao contrário do GPAE (Grupo de Policiamento em Áreas Especiais) 4  por 

exemplo, as Unidades de Polícia Pacificadora são implementadas através de um plano  

de ação que envolve a participação do Exército e do BOPE (Batalhão de Operações 

Especiais) para a retomada física e domínio militar de todo o perímetro urbano 

considerado favela (Etapa Tática de acordo com o Decreto-Lei 42.787/11, RIO DE 

JANEIRO, 2011). 

Após a conquista do status compreendido pelas forças armadas envolvidas de que a 

área está segura, ou seja, de que não há a presença ostensiva do tráfico armado e de 

drogas, a polícia militar se faz permanente na favela usufruindo de uma unidade física 

central e postos secundários espalhados pelo território. A central deve ser ocupada entre 

salas administrativas, sala do capitão e salas de aula para projetos que contemplam 

atividades esportivas, educacionais e culturais (LOPES e FIGUEIRA, 2014; PFEIFER e 

RIOS, 2013).  

Apesar de contar com oito anos entre implementações e manutenção da sua 

execução, há mais ou menos tempo em cada uma das favelas receptoras – já que cada 

uma tem seu ano de inauguração 5- a política de Unidades de Polícia Pacificadora 

apresenta graves problemas de execução no panorama atual, de acordo com diversas 

pesquisas acadêmicas, artigos e análises governamentais e não governamentais 6. 

                                                            

3  Declaração do Coordenador de Polícia Pacificadora, Coronel Paulo Henrique Azevedo. Disponível 

em <http://www.upprj.com/index.php/as_upps>. Acessado em 08 de Agosto  de 2013. 

4 “A Unidade de Polícia Pacificadora – UPP, sucedeu o Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais 

– GPAE, após o surgimento, no contexto do Rio de Janeiro, das primeiras práticas de policiamento 

denominadas de “comunitário”.”. Ver mais sobre o GPAE em LOPES e FIGUEIRA, 2014. Disponível 

em <http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=98710a10740ffcf0>. Acessado em 27 de Março de 2016.  

5  Catálogo de inaugurações pelo Instituto de segurança Pública (ISP). Disponível em 

<http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=62>. Acessado em 30 de Março de /2016. 

6 Algumas das fontes de dados acessados para a pesquisa: Revista Brasileira de Segurança Pública, 2008; 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e Laboratório da Violência da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (LAV/UERJ), 2012; PFEIFER e RIOS, 2013; RODRIGUES e MOTTA, 2013; BRITO e 

OLIVEIRA, 2013; FLEURY e OST, 2013; SÁNCHEZ, BIENENSTEIN, MASCARENHAS e 

 

http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=98710a10740ffcf0
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Esses documentos destacam, de modo geral, os impactos relativos ao tipo de 

cidadania estimulada (OST e FLEURY, 2013), aos aspectos substanciais - presentes nas 

etapas de formulação e implementação, relativos ao contexto político e econômico -, ao 

seu modelo de atuação que inclui a participação do segmento rígido das forças armadas 

(O Exército e o BOPE) (BRITO e OLIVEIRA, 2013, FRANCO, 2014), ao caráter 

autoritário com que se desempenham as funções e o reflexo disso em relação aos papéis 

atribuídos ao Estado em país de regime declarado democrático (SÁNCHEZ, 

BIENENSTEIN, MASCARENHAS e OLIVEIRA, 2012; FRANCO, 2014; OLIVEIRA, 

2014) e à falta generalizada de compromisso e incapacidade de renovação da cultura 

organizacional militar da polícia (BRITO e OLIVEIRA, 2013; FRANCO, 2014; 

MACHADO DA SILVA, 2015; OLIVEIRA, 2014; RODRIGUES e MOTTA, 2013; 

SOUZA, 2010).  

Parte desses estudos procura, contudo, destacar a importância de se levar em 

consideração as dimensões social e urbana na análise dessa política, normalmente 

representadas pelos paradoxos entre cidadão x favelado e cidade x favela (OST e 

FLEURY, 2013; RODRIGUES e MOTTA, 2013; SÁNCHEZ, BIENENSTEIN, 

MASCARENHAS e OLIVEIRA, 2012; SOUZA, 2010). 

Ainda segundo essas pesquisas, o problema está na forma pela qual o Estado, 

através da polícia, procura construir a produção do sentimento de segurança, uma vez 

que é identificado um processo sociológico de sentimento rival e preconceituoso entre 

policiais e moradores de favela, historicamente (RODRIGUES e SIQUEIRA, 2012; 

BRITO E OLIVEIRA, 2013; VALENTE, 2014; FRANCO, 2014). 

Percebendo isso como situação de emergência para a sustentabilidade da política 

de segurança das UPPs, as autoridades públicas entenderam como necessária a ação em 

outros campos da responsabilidade do Estado. O próprio Secretário de Segurança 

Pública, Mariano Beltrame, refletindo isto declararia, em entrevista ao jornal O Globo, 

em Maio de 2011: 

                                                                                                                                                                              

OLIVEIRA, 2012; LOPES e FIGUEIRA, 2014; VALENTE, 2014; FRANCO, 2014; Instituto de 

Segurança Pública, 2015. 
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“Nada sobrevive só com segurança. Não será um policial com um 

fuzil na entrada de uma favela que vai segurar se lá dentro das 

comunidades as coisas não funcionarem. É hora de investimentos 

sociais”. (BELTRAME, O Globo, 2011) 7. 

Foi com essa perspectiva de corresponder melhor aos objetivos finais 

anunciados pela coordenadoria da política de Unidades de Polícia Pacificadora, que o 

programa UPP Social foi formulado (HENRIQUES e RAMOS, 2011). Inicialmente 

realizado pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) 

no ano de 2010, foi, no entanto, realocado no âmbito municipal, com a transferência do 

ex-secretário Ricardo Henriques – autor do projeto do programa -, para o Instituto 

Pereira Passos (IPP) em 2011. 

O programa se apresenta durante os anos de 2011 a 2013 com o nome de UPP 

Social. Sua principal tarefa, enquanto programa de apoio à política estadual de 

segurança pública das UPPs, é integrar a favela à cidade através do “Acesso a bens e 

serviços públicos com cobertura e qualidade compatíveis com os oferecidos na cidade 

como um todo” 8.  

Estabelecido através de um convênio com a Organização das Nações Unidas 

Habitat (ONU Habitat), seu modelo de atuação gira em torno da qualificação de 

informações locais sobre as favelas e seus moradores, para que esses dados, 

encaminhados à Prefeitura como demandas específicas de cada favela, sejam 

correspondidos através das possibilidades de atuação em diversos serviços públicos 

(PRESTES, 2013). 

  Porém, em agosto de 2012, Ricardo Henriques, elaborador do programa e 

presidente do Instituto Pereira Passos (IPP) na época, se despede do cargo, assumido, 

por sua vez, por Eduarda de La Roque, economista e Ex-Secretária da Fazenda do 

governo municipal durante os anos de 2009 a 2012 (Idem). 

                                                            

7 Leia mais sobre esse assunto em <http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-quer-pressa-em-investimentos-

sociais-pos-upps-nada-sobrevive-so-com-seguranca-2764060#ixzz43mdtQ2TL>. Acessado em 02 de 

Maio de 2013.  

8Trecho retirado da definição de Missão do Programa a partir dos slides da sua apresentação pública 

entre os meses de Novembro 2011 a Fevereiro 2013. 
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Passado o período de revisão das ações do programa pela nova coordenação, seu 

nome é convertido para Rio Mais Social. A questão da mudança de nome se deu a partir 

da necessidade de modificar seu modelo de atuação. De acordo com o Coordenador 

Geral do programa, a principal mudança é que, em vez de acolher demandas sociais de 

cada uma das favelas receptoras da política de segurança das UPPs, faz-se o caminho 

inverso, em que a Prefeitura e as secretarias responsáveis pela execução do serviço 

público, enviam informações de atuação na favela aos integrantes do programa, e/ou 

fazem a requisição para a produção de informações específicas requeridas pelos setores 

executivos municipais 9.   

Mesmo com a mudança operacional descrita acima, o programa indica não 

corresponder ao resultado final (o qual foi mantido), compartilhado, sobretudo, com o 

objetivo final da política de segurança das UPPs. Essa crítica se fundamenta em alguns 

argumentos: o primeiro deles é de que a política das UPPs e a execução do programa 

criam uma desigualdade entre a atenção estatal dada a favelas com e sem determinadas 

iniciativas governamentais, desfavorecendo, inclusive, a teorização de que a instalação 

de UPPs seja uma política pública, além de fragilizar a noção objetivada de integração 

da favela à cidade (FRANCO, 2014). 

Em segundo lugar, os resultados do programa se materializam, sobretudo, em 

uma lista de demandas sociais estruturais identificadas (saneamento básico e coleta de 

lixo, por exemplo), majoritariamente negligenciadas pela Prefeitura, e, na verdade, a 

política das UPPs e o programa têm priorizado articulações que facilitam o acesso e o 

contato dos moradores dessas favelas com organizações do setor privado e ações de 

regularização do mercado informal (OST e FLEURY, 2013; PRESTES, 2013). 

Por último, a iniciativa de perfil social coordenada pelo IPP, de acordo com a 

literatura de políticas públicas, se enquadra, no melhor dos casos, no conceito de “não-

decisão” (DYE, 1972) ao não ser observado efeito de integração entre demandas sociais 

e políticas públicas especificamente direcionadas à cada uma das favelas receptoras da 

política de segurança das UPPs e do programa Rio Mais Social (PRESTES, 2013). 

                                                            

9 Entrevista realizada em 01 de Set. de 2014. 



19 

 

Após extensa descrição das percepções gerais sobre a política estadual de 

segurança das UPPs e do programa municipal Rio Mais Social, a situação de impasse 

entre os objetivos almejados e o acúmulo de percepções em contrário, de críticas graves 

sobre sua execução, traz o desafio de sistematizar as diferentes visões sobre 

determinados problemas, levando-se em consideração as metodologias utilizadas em 

tais pesquisas. Esta é a motivação disso que chamamos de meta-avaliação, sem a 

pretenciosidade que a expressão pode insinuar. Enfrentar o problema da fragmentação 

das leituras e constatações sobre a experiência em curso da política pública de 

segurança da cidade do Rio de Janeiro. 

Cabe dizer ainda que a relação complementar entre essas duas iniciativas 

governamentais fez a pesquisadora tratar delas como um “bloco” de ações integradas 

entre governo do Estado e Município, já que a origem de seus problemas de gestão 

também é compartilhada.  

Objetivo Geral, objetivos secundários e metodologia da pesquisa 

O objetivo principal dessa dissertação não é o de avaliar, mas sim realizar uma 

meta-avaliação desse “bloco” de ações que se anuncia como política pública de 

integração urbana e social dessas favelas,  de forma que a identificação e sistematização 

dos problemas gerais de execução, apontados nas pesquisas e documentos selecionados, 

demonstre de que forma tem se materializado a atuação do Estado no contexto 

neoliberal específico. 

Os objetivos secundários da pesquisa são: conceituar política pública; descrever 

os respectivos contextos de formulação da política das UPPs e do programa UPP 

Social/Rio Mais Social; evidenciar de que forma a relação de complementaridade entre 

a política de segurança e o programa se apresenta; e relatar os impactos da execução das 

UPPs e do programa Rio mais Social de acordo com as pesquisas acessadas, de forma a 

identificar seu cenário atual.  

A sistematização das informações sobre a execução da política de segurança das 

UPPs e do programa UPP Social e sua transformação em Rio Mais Social foi realizada a 

partir de pesquisas acadêmicas das áreas de ciência política, sociologia, sociologia do 

crime, sociologia das organizações e do trabalho, administração pública, teoria 
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organizacional, política social, políticas públicas, antropologia urbana e urbanismo 

acessadas durante a experiência profissional da pesquisadora no programa UPP Social 

durante os anos de 2011 a 2013; e teoria específica assimilada durante o mestrado em 

Administração na Universidade Federal Fluminense entre os anos de 2014 e 2016. 

A seleção das informações retiradas de documentos oficiais, de pesquisas 

governamentais, não governamentais e acadêmicas a respeito da política de segurança 

das UPPs e do programa Rio Mais Social seguiu o critério da contradição entre as 

informações oficiais (institucionais), de formalização e definição metodológica, 

conceitual e organizacional de tais ações em foco, com as das pesquisas realizadas por 

meio da observação participante e entrevistas semi-estruturadas com policiais, 

consultores do programa e moradores locais dessas favelas. Dessa maneira, a meta- 

avaliação é realizada por meio do debate teórico crítico entre essas informações e a 

bibliografia acessada sobre a relação entre Estado, políticas públicas e sociedade.  

Destaca-se a preferência por informações de caráter qualitativo, coletadas a 

partir da metodologia de observação participante e de entrevistas semi-estruturas, pois 

há a compreensão de que apenas os moradores locais, policiais e gestores públicos são 

capazes de expressar com maior precisão os efeitos da implementação e manutenção 

das UPPs e do programa Rio Mais Social em tais favelas. As informações também 

foram enriquecidas pela oportunidade de a pesquisadora ter sido integrante do programa 

UPP Social entre os anos de 2011 e 2013, período em que o registro da pesquisa 

também foi realizado através das principais metodologias das ciências sociais aplicadas, 

já mencionadas. Essas informações tem o objetivo de evidenciar a relação entre os 

relatos e as conclusões realizadas pelas respectivas pesquisas sistematizadas. 

 Dito isso, afirma-se que foram acessados relatos que se encontram em treze 

pesquisas realizadas e publicadas entre os anos de 2010 e 2013 que abrangem 

percepções das favelas Santa Marta (UPP 2008), Cidade de Deus (UPP 2009), Batam 

(UPP 2009), Chapéu-Mangueira/Babilônia (UPP 2009), Pavão-Pavãozinho (UPP 2009), 

Cantagalo (UPP 2009), Tabajaras/Cabritos (UPP 2010), Providência (UPP 2010), Borel 

(UPP 2010), Formiga (UPP 2010), Salgueiro (UPP 2010), Turano (UPP 2010), 

Macacos (UPP 2010), Matriz/Quieto (UPP 2011), Fallet/Fogueteiro/Coroa (UPP 2011), 

Prazeres/Escondidinho (UPP 2011) e Mangueira (UPP 2011). 
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 A fim de complementar o trabalho com declarações coletadas recentemente, 

destacamos a pesquisa realizada por Patrick Aschcroft, publicada no site Rio On Watch 

(Rio Olympics Neighborhood Watch = Comunidades do Rio de Olho nas 

Olimpíadas)10, durante o ano de 2015. Como fonte secundária de acesso a relatos de 

moradores locais, justificamos essa escolha pelo intuito de ampliar a representatividade 

e a amostra da pesquisa para outras favelas que não foram contempladas pelas pesquisas 

acadêmicas já mencionadas. 

 

Como forma de conduzir uma percepção totalizante sobre os problemas gerais 

de execução da política das UPPs e do programa Rio Mais Social, realiza-se um 

alinhamento epistemológico entre dois pensadores clássicos, Karl Marx e Max Weber, 

para a compreensão dos obstáculos que impedem o desenvolvimento linear, ou mesmo, 

planejado de ambas as ações políticas. Assim como Luiz Werneck Vianna (1997) e 

Jessé de Souza (1998) concordamos que esse alinhamento é oportuno na medida em que 

esses dois teóricos paradigmáticos são enfaticamente utilizados nas ciências sociais para 

compreensão da realidade brasileira a fundo: 

 

“Concordo com a tese de Werneck Vianna de que Weber foi 
usado para explicar o atraso da sociedade brasileira. O mesmo poderia 

ser dito, certamente, de Karl Marx. Nesse sentido, estes dois autores 

foram utilizados para ajudar a identificar os obstáculos que nos 

impedem de ser modernos. Dado o viés desenvolvimentista e 

modernizador das nossas ciências sociais, compreende-se a influência 

avassaladora destes autores clássicos entre nós.” (SOUZA, 1998, p. 

1). 

A Sociologia Weberiana dá oportunidade à visualização das características que 

constituem a realidade neoliberal local, no que diz respeito à atuação do Estado por 

meio de políticas públicas para segmentos sociais pobres. Percebe-se de que maneira o 

“subdesenvolvimento brasileiro” contribui para manutenção da ordem hegemônica 

capitalista.  

                                                            

10 “Projeto da organização Comunidades Catalisadoras (ComCat) para dar atenção local e global para os 

pontos de vista oriundos das favelas do Rio de Janeiro até as Olimpíadas de 2016. É o único site de 

notícias em inglês que publica as perspectivas de líderes comunitários, moradores de favela, e 

observadores internacionais, em relação as rápidas transformações urbanas que atualmente caracterizam 

Rio.” Saber mais sobre em <http://rioonwatch.org.br/?page_id=2>. Acessado 05 de Maio de 2016. 
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A partir da percepção dos elementos contextuais que estimularam e atribuíram 

condição para a materialização dos decretos-lei e normas relativas de forma 

desarticulada, o Método do Materialismo Histórico Dialético, ao ampliar a análise para 

as dimensões do sentido político, econômico e social dos objetos de estudos, garante a 

obtenção de uma compreensão sistêmica e totalizante sobre os objetos e objetivo da 

pesquisa. A intenção é oferecer uma visualização integral das relações de poder que 

compõem o processo sociológico da política das UPPs e do programa Rio Mais Social, 

nas dimensões histórico-mundial e local. 
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1. CONSIDERAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE AS METODOLOGIAS 

UTILIZADAS NA PESQUISA  

Essa dissertação é uma pesquisa do tipo explicativa, pois tem o objetivo de 

sistematizar os fatores - reconhecidos por pesquisas acadêmicas e entidades diversas 

que tratam sobre o assunto abordado - que constituem o percurso sociológico de 

determinada política pública, UPP e Rio Mais Social. 

O esquema teórico-metodológico proposto tem a intenção de promover diálogo 

entre os fundamentos da Sociologia Compreensiva Weberiana e do Materialismo 

Histórico Dialético a fim de adquirir uma visão crítica do ciclo da política das Unidades 

de Polícia Pacificadora e do programa municipal Rio Mais Social.  

O alinhamento epistemológico parte da compreensão de que os valores morais e 

éticos que norteiam as ações sociais de qualquer indivíduo em sociedade decorrem do 

processo dialético entre as condições materiais de sua existência na sociedade (modo de 

produção e divisão do trabalho), das possibilidades de interpretação e produção de 

ideias (ideologia) sobre e para essa realidade, condicionadas, por sua vez, à sua classe 

social. 

Como explicam Engels e Marx em A ideologia Alemã (1998), inicia-se da 

percepção empírica da realidade, que decorre da compreensão do processo histórico 

sociológico de sua condição material atual, para a identificação dos pressupostos 

absorvidos ideologicamente pelos indivíduos sobre a realidade vivida e a materialização 

dessa concepção na práxis. Nesse caso, no ato da decisão em políticas públicas realizada 

pelas autoridades responsáveis por ambas as políticas.  

Isto significa que não se parte daquilo que os 
homens dizem, imaginam e pensam nem daquilo que são nas palavras, 

no pensamento na imaginação e na representação de outrem para 

chegar aos homens em carne e osso; parte-se dos homens, da sua 

atividade real. É a partir do seu processo de vida real que se representa 

o desenvolvimento dos reflexos e das repercussões ideológicas deste 

processo vital.  

(...)  

Não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que 

determina a consciência.  

(...) 
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É onde termina a especulação, isto é, na vida real, que começa a 

ciência real, positiva, a expressão da atividade prática, do processo de 

desenvolvimento prático dos homens. É nesse ponto que termina o 

fraseado oco sobre a consciência e o saber real passa a ocupar o seu 

lugar. Ao expor a realidade, a filosofia deixa de ter um meio onde 

possa existir de forma autônoma. Em vez dela, poder-se-á considerar, 

quando muito, uma síntese dos resultados mais gerais que é possível 

abstrair do estudo do desenvolvimento histórico dos homens. Estas 

abstrações, tomadas em si, destacadas da história real não têm 

qualquer valor. Podem quando muito servir para classificar mais 

facilmente a matéria, para indicar a sucessão das suas estratificações 

particulares. Mas não dão de forma alguma como a filosofia, uma 

receita, um esquema segundo o qual se possam acomodar as épocas 

históricas. Pelo contrário, a dificuldade começa precisamente quando 

se inicia o estudo e a classificação desta matéria, quer se trate de uma 

época passada ou do tempo presente. . (MARX e ENGELS, 1998, 

p.19-21). 

 

Sem o intuito de procurar estabelecer índice de freqüência e desenvolver uma 

análise comparativa entre fenômenos sociais, essa pesquisa se utiliza da metodologia 

sociológica weberiana com a finalidade de evidenciar a conjuntura em que se localiza a 

“ação social” das autoridades políticas envolvidas. O sentido é esclarecer o contexto no 

qual o governo do estado e município do Rio de Janeiro formularam, implementaram e 

executam a política das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) e o programa 

(desdobramento da política de UPPs) Rio Mais Social, respectivamente. 

Segundo Werneck Vianna (1999, p. 33), Marx Weber é utilizado nas 

interpretações sobre o processo de modernização brasileira e percepção da sociologia do 

subdesenvolvimento nacional, basicamente por duas vertentes analíticas no meio 

acadêmico: os analistas das patologias da modernidade, dominadas pelo tema do 

patrimonialismo de Estado (Raymundo Faoro e Simon Schwartzman); e os analistas das 

formas patológicas de acesso a modernidade, vinculada à temática do patrimonialismo 

da sociedade civil (Florestan Fernandes e Maria Sylvia de Carvalho Fonseca).   

Atribui-se, para a aproximação epistemológica proposta nessa pesquisa, entre os 

autores clássicos, a segunda versão analítica, pois assim como justifica Vianna (1999): 

 “Pelo ângulo do Oriente, isto é, considerando o 

patrimonialismo como um fenômeno de Estado, essa versão 

weberiana sobre a interpretação do Brasil, mais do que identificar o 

atraso como próprio à instância do político, tenderá a ocultar as 

relações patrimoniais que instituem o tecido da sociabilidade, 

perdendo de vista, na linguagem da controvérsia do pensamento social 

brasileiro, o “país real”, especialmente o mundo agrário, as relações 
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de dependência pessoal que aí se estabelecem e de como o seu 

paradigma paulista, longe de representar uma linha de oposição entre 

atraso e moderno, representação e cooptação, ordem racional-legal e 

patrimonialismo, aponta na verdade para uma composição ambígua 

dessas polaridades, imprimindo à matriz do interesse a marca de uma 

privatista antípoda à formação da cultura cívica. 

Na outra ponta da percepção de Weber, transita-se da 

perspectiva das instituições políticas para a da sociologia, com 

centralidade na questão agrária e no patrimonialismo de base societal, 

e, principalmente, do Oriente para o Ocidente, de cuja história e 

processo de desenvolvimento o Brasil seria uma resultado e parte 

integrante, embora incluído nele como um caso retardatário e 

ambíguo, uma vez que combinaria em si a forma moderna do Estado 

de arquitetura liberal com o instituto da escravidão e com a 

organização social do tipo patrimonial. Weber nessa chave, deixa de 

ser mobilizado como referência que se contraponha a Marx na questão 

da autonomia do Estado e do político em geral, recolhendo-se dele a 

marcação teórica para a análise da sociedade “senhorial escravocrata” 

e a sua organização estamental, enquanto em Marx se vão procurar os 

conceitos que permitem explicar a incrição do país no sistema do 

capitalismo mundial e a transição para uma “ordem social 

competitiva” fundada em uma estrutura de classes moderna.” 

(VIANNA, 1999, p. 38, grifos nossos). 

 

Portanto, a perspectiva sociológica, de absorção dos valores éticos e morais 

liberais na formação da sociedade civil no Brasil, é por meio da qual se dará o 

alinhamento epistemológico entre Marx e Weber, de forma que seja percebido, através 

das informações expostas nessa pesquisa, que a política das UPPs e o programa UPP 

Social/Rio Mais Social, são “produtos-espelhos” do capitalismo subdesenvolvido 

brasileiro.  

Contudo, admitindo-se a natureza humana de toda pesquisa científica, sobretudo 

as que se dedicam aos objetos das ciências sociais, essa pesquisa não ignora os limites 

inerentes ao processo de interpretação em que se situa qualquer estudo de critério 

científico.  

  “Ao contrário, muitas vezes, não conseguimos compreender, com 

plena evidência “fins” últimos e “valores” pelos quais podem orientar-

se, segundo experiência, as ações de uma pessoa; eventualmente 

conseguimos apreendê-los intelectualmente, mas, por outro lado, 

quanto mais divergem de nossos próprios valores últimos, tanto mais 

dificuldade encontramos em torná-los compreensíveis por uma 

revivência mediante a imaginação intuitiva. Nessas condições, temos 

de contentar-nos, conforme o caso, com sua interpretação 

exclusivamente intelectual, ou eventualmente, quando até esta 

tentativa falha, aceitá-los simplesmente como dados. Trata-se, neste 

caso, de tornar inteligível para nós o desenrolar da ação por eles 
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motivadas, a partir dos pontos de orientação interpretados 

intelectualmente na medida do possível, ou intuitivamente revividos, 

na maior aproximação possível.” (WEBER, 2004, p. 4). 

 

Para a compreensão do efeito geral causado por um fenômeno social, tal como 

será tratado o percurso do desenvolvimento da política de segurança pública de UPPs e 

do programa Rio Mais Social, Weber aponta para a necessidade desse processo de 

compreensão se embasar a partir de um “tipo ideal”. De um modelo do qual partirá toda 

a análise compreensiva de qualquer elemento social em foco. 

Sem o intuito de realizar uma análise comparativa, como já dissemos, entre 

fenômenos, especificamente, será compreendido como “tipo ideal” de política de 

segurança pública de UPPs e de programa UPP Social/Rio Mais Social, as normas 

legais e documentos oficiais que estabelecem o modelo de atuação adotado pelas ações 

governamentais respectivas. 

 Esses modelos de atuação serão objetivamente esclarecidos durante a pesquisa. 

Desse modo, é possível demonstrar como se deu o grau de contradição existente entre a 

“construção hipotética” e a “realidade concreta” (WEBER, 2004).  

Percorre-se, assim, o passo a passo do processo sociológico da formulação e 

implementação dessas ações governamentais, esclarecendo os atores envolvidos (a 

relação de forças), a conjuntura local que proporcionou condição para suas deliberações 

e a metodologia organizacional de suas respectivas implementações. 

Após a descrição desse percurso, a etapa de observação dos fatos sobre a 

execução dessas ações políticas tem o objetivo de delinear os impactos que ambas têm 

gerado no âmbito social e urbano à cidade do Rio de Janeiro.  
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2. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO DIALÉTICO: FORMAÇÃO 

DIALÉTICA DA SOCIEDADE E DO ESTADO  

Para que o leitor acompanhe o processo de identificação dos problemas gerais de 

execução da política de segurança das UPPs e do programa Rio Mais Social, é 

necessário esclarecer alguns observações da análise marxista a respeito do 

desenvolvimento das sociedades: 

A. Marx e Engels vêem no processo de formação dos indivíduos em família para 

indivíduos em sociedade elementos que permanecem e organizam as relações 

sociais desde os primórdios, como a divisão do trabalho e a propriedade privada: 

“(...) a propriedade, cuja  primeira forma, o seu germe, reside na 

família onde a mulher e os filhos são escravos do homem. A 

escravidão, certamente ainda muito rudimentar, e latente na família, é 

a primeira propriedade (...)  ela é a livre disposição da força do 

trabalho de outrem. Assim, divisão do trabalho e propriedade privada 

são expressões idênticas – na primeira se enuncia em relação à 

atividade, aquilo que na segunda é anunciado em relação ao produto 

dessa atividade.”(MARX e ENGELS, 1998 p.27). 
 

  A natureza dialética das relações em sociedade é promovida pela divisão do 

trabalho, pois ela “implica também a contradição entre o interesse do individuo isolado 

ou da família isolada e o interesse coletivo de todos os indivíduos que mantem relações 

entre si;” (Idem, p. 28).      

 

Mas, no caso das sociedades pré-capitalistas e capitalistas a divisão do trabalho 

ocorreu de forma imposta pelo seu modo de produção ser fundamentado na exploração 

da força do trabalho assalariado, rompendo com o  que os autores chamam de 

“sociedade natural”, onde não havia a cissão entre o interesse particular e o interesse 

comum, e as atividades eram distribuídas naturalmente (Ibidem). 

B. A intensificação das relações de troca no sistema feudal e monárquico, ampliada 

pelas expedições comerciais à África, India e China e, ainda pela descoberta das 

Américas, associado ao movimento de apropriação acumulativa dos meios de 

produção por parte dos primeiros comerciantes, deu condições materiais para 

transição da burguesia manufatureira à industrial. Ao centralizar a oferta de 

trabalho em suas mãos devido à apropriação dos meios de produção, aguçou a 
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desigualdade das condições materiais produtivas entre os indivíduos e dessa 

situação assimétrica, a criação do Estado se fez urgente para a proteção da 

propriedade privada dos acumuladores. 

“A burguesia suprime cada vez mais a dispersão dos meios de 

produção, da propriedade e da população. Aglomerou as populações,  

centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade privada 

em poucas mãos. A consequência necessária dessas tranformações foi 

a centralização política.” (MARX e ENGELS, 1999, p. 14-15). 

 

“Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia era companhada de 

um progresso político correspondente. (...) pedra angular das grandes 

monarquias, a burguesia , desde o estabelecimento da grande indústria 

e do mercado mundial , conquistou, finalmente, a soberania política 

exclusiva no Estado representativo moderno. O governo moderno não 

é senão um comitê para gerir os negócos comuns a toda classe 

burguesa.” (Idem, p. 10).   

 

Esse organismo – o Estado – foi criado, do ponto de vista marxista, a partir da 

ascensão política da burguesia, com a função exclusiva, ainda que por meios 

aparentemente generosos, de proteger e legitimar as formas (ou forças) de acúmulo de 

capital, ordenados pelos donos dos meios de produção para obtenção de lucro através da 

exploração do trabalho. 

 Portanto, sua origem é fruto da relação da luta de classes entre os burgueses 

(donos dos meios de produção, acumuladores de capital) e os proletários (donos da 

força do trabalho). É resultado do desenvolvimento sociológico da economia (relações 

de troca) das sociedades, as quais, diante da situação de apropriação dos meios de 

produção por alguns (os burgueses), gerou grau relevante de desigualdade entre os 

indivíduos (MARX e ENGELS, 1998; 1999).   

Do ponto de vista histórico, a transformação do sistema feudal e monárquico e a 

configuração do Estado Moderno, baseado na teoria contratualista hobbesiana, a 

Revolução Gloriosa (1688) e a Revolução Industrial (1750), marcam o processo de 

legitimação da burguesia na esfera política. 

Portanto, esse é o Estado de que tratamos ao analisarmos suas políticas públicas, em 

particular a política de segurança pública em tela. 
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2.1 ESPECIFICIDADES DA FORMAÇÃO DO ESTADO NO BRASIL  

Na ausência do histórico de constituição do sistema feudal e relações servis, a 

sociedade brasileira se forma, concomitantemente, por meio do processo de extermínio 

dos povos indígenas e exportação de portugueses (donos das capitanias hereditárias e 

senhores de engenho) e africanos (mão de obra escrava) para estabilização da relação de 

exploração colonial com Portugal.   

Portanto, sem substrato histórico para formação de uma burguesia revolucionária 

local, o Estado brasileiro é objeto de condução obrigatório para manutenção das 

relações de exploração dos donos de propriedade, impulsionado pela situação de o país  

ter ficado “órfão” de sua metrópole, após o retorno da família Real à Portugal.  

 Nesse processo de transferência da sociedade escravocrata para liberal-

competitiva, de ‘remanejamento’ dos senhores donos do engenho para o status político 

e/ou burocrático na constituição do Estado moderno, a tentativa de corresponder aos 

princípios da ordem racional-legal, gerou, segundo Luiz Werneck Vianna (1999), uma 

combinação, uma “fórmula bifronte”: 

“(...) combinando ambiguamente a dominação racional-legal com a 

tradicional, e àquela um morfismo que lhe teria impedido de conhecer, 

quando da passagem para o trabalho livre, uma estrutura de classes do 

tipo capitalista, o poder pessoal interditando ao seu objeto – o 

“homem pobre” – a percepção de si como detentor de direitos e 

interesses próprios e ao seu sujeito – os grupos dominantes – a 

identificação dos seus objetivos econômicos comuns a fim de agir em 

unidade.” (VIANNA, p.42). 

“(...) o atraso e o moderno não se achavam, em virtude da forma de 

desenvolvimento desigual do capitalismo brasileiro, em contraposição 

agonística, mas combinados, levando à acomodação princípios 

antiéticos que se fundiram de modo heteróclito no Estado (...).” (Idem, 

p. 43). 

 

  Dessa maneira, ao contrário do que se propôs, a Revolução de 1930 nada mais 

foi do que ato político de o Estado se associar a classe burguesa cafeeira paulista que 

emergiu após a Independência, e não o contrário como no caso europeu. Portanto, mais 

do que local de resistência da relação patrimonial, o Estado foi objeto para manutenção 

do status quo das elites agrárias. 
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Na Era Vargas, contexto do capitalismo industrial brasileiro, a concepção 

desenvolvimentista do Estado se materializou na organização da estrutura sindical e 

sistema previdenciário, na “incorporação dos trabalhadores do mercado formal urbano 

às instituições e à ideologia de Estado” num perfil de relação impositiva para sua 

legitimidade, não representando conquistas oriundas da luta de classes. E sim, mais uma 

estratégia de se apresentar como “Estado Tutelar, [que] não passaria de uma simples 

aparência a dissimular a sua natureza efetiva de Estado Instrumento” (Idem, p. 41). 

Evidentemente, que cabe entender a ausência de luta de classes afirmada pelo 

autor como uma ênfase, dado que não podemos ignorar o acúmulo histórico da velha 

república, onde anarquistas, comunistas e rebeldes de variados matizes foram 

protagonistas de greves, conflitos armados e movimentos revolucionários. 

O Estado, aqui no Brasil é projeção objetiva para manutenção dos interesses da 

esfera privada, sendo essa associação o princípio que rege a administração das ações do 

Estado. Não houve, no país, uma fase de defesa ampla à autonomia do mercado. O 

mercado está submisso ao desenvolvimento do Estado, que se mantêm como estrutura 

que garante a preservação da classe agrário-burguesa, dos latifundiários no âmbito 

político-administrativo. Contudo, devemos sempre entender a separação Estado e 

Mercado como diferentes dialeticamente existentes em unidade de propósito. 

 

No contexto neoliberal contemporâneo, no caso da administração de políticas 

públicas - de caráter universal para o acesso à direitos sociais em regimes democráticos, 

como é o caso atual do Brasil - parcerias público-privadas, terceirização de públicos e 

contratos temporários são realizados para processos de planejamento, 

operacionalização, monitoramento e avaliação de ações governamentais. 

As possibilidades de ascensão da consciência da classe operária são 

ideologicamente controladas, para além das “amarras” materiais (do modo de produção 

capitalista). As políticas orientadas para segmentos populares da sociedade são 

elaboradas e avaliadas sob a ótica de valores de mercado, já que a classe burguesa é 

também burocrata, política e, claro, empresarial.  

“Sob o império do interesse, uma década depois de promulgada a mais 

democrática carta constitucional que o país já conheceu, pode-se 

constatar, (...), que a ordem racional-legal não se faz acompanhar 
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necessariamente de mais justiça (...), assim como a estrutura de 

classes sociologicamente “limpa” não erige automaticamente sobre si 

uma representação política que favoreça as maiorias. O moderno, 

pois, não veio a encontrar o mundo dos brasileiros, pondo-os em um 

faroeste idílico propício à livre iniciativa e à realização de trajetórias 

individuais venturosas, mas a radicalizar a sua vida a partir de valores 

de mercado (...).” (Idem, p.45-46). 

 

É a partir dessas considerações históricas e materiais sobre o Estado e as 

especificidades sociológicas brasileiras que procuraremos aprofundar e complexar a 

percepção crítica sobre a política de segurança das UPPs e o programa Rio Mais Social 

no Rio de Janeiro. 

Em seguida, trataremos de dar foco ao processo material, do ponto de vista 

conceitual, sociológico e histórico, que constitui a política das UPPs e o programa UPP 

Social/Rio Mais Social.  
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS,UPPS E UPP SOCIAL/RIO MAIS SOCIAL 

 Para que possamos descrever os processos de formulação, o desenho de sua 

implementação e o quadro da execução da política de segurança pública e do programa 

em questão, antes de tudo é necessário identificá-los enquanto tal. 

O conceito de políticas públicas não tem significado único. Reconhecido como 

objeto de análise de caráter holístico, reúne pesquisas de diversas áreas de 

conhecimento (ciências políticas, economia, ciências sociais, administração, etc.), pois 

comporta uma variada gama de possibilidades de compreensão para análises científicas 

(SOUZA, 2006). 

 Após extensa revisão literária do termo (MELLO, 1999; RUA, 1998; SARAVIA 

e FERRAREZI, 2006; SECCHI, 2012; SOUZA, 2006), nota-se que o conceito de 

políticas públicas tem diferentes perspectivas durante o tempo do seu desenvolvimento 

epistemológico.    

Ponto de encontro das áreas da administração (pública) e, atualmente com mais 

rigor, da ciência política, distinguem-se duas abordagens antagônicas para 

caracterização de modelos de atuação em políticas públicas: top-down – perspectiva em 

que a decisão política é autoritária, em nível central e a botton-up – abordagem que leva 

em consideração a complexidade do processo de implementação (NAJAN, 1995 apud 

CARVALHO; BARBOSA; SOARES, 2010, p. 5).  

De acordo com Saravia e Ferrarezi (2006, p.25), a partir dos anos de 1980, o 

expressivo processo de transformações tecnológicas amplificou a internacionalização e 

globalização do fluxo de informações entre países, organizações e pessoas. O que, por 

sua vez, trouxe mudanças relevantes no que diz respeito às relações entre instituições e 

no âmbito organizacional das mesmas.  

No âmbito empresarial, o planejamento racional desenvolvido por Fayol 

(dividido rigidamente em etapas, com metas e objetivos específicos) é superado, sendo 

resignificado para uma concepção “estratégica” de planejamento que envolve a 

percepção de fatores externos à organização. A finalidade de flexibilizar e dinamizar a 

possibilidade de respostas a consumidores que se constituíam na nova conjuntura das 

relações sociais foi uma das consequências que o novo tempo da circulação de 
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informações, através dos elementos tecnológicos como o celular, o computador e a 

internet, proporcionou. 

A partir dessa percepção de mudança paradigmática organizacional empresarial, 

afirma-se que na década de 1980 a ação governamental baseada na ideia de 

planejamento, deslocou-se para políticas públicas, trazendo uma nova dinâmica na 

materialização de respostas estatais às demandas sociais em voga. O processo de 

democratização do sistema político, impulsionado pela possibilidade de participação 

social e de diálogo entre Estado e Sociedade por meio de instrumentos tecnológicos, 

aumentou a pressão das demandas sociais ao governo, que por sua vez, teve que dar 

respostas mais rápidas aos problemas sociais reclamados publicamente.  

Com a finalidade social de aprimorar e analisar as ações governamentais, a 

disciplina de política pública começa a se desenvolver no meio acadêmico, inicialmente 

compreendida por fases, focando-se no controle de cada uma, sendo elas basicamente 

definidas por planejamento/formulação, implementação, monitoramento e avaliação· A 

vertente tradicionalista em políticas públicas, caracterizada por uma perspectiva top-

down das iniciativas governamentais, quando se trata do policy cycle11 adequado para o 

alcance de metas e objetivos de programas, consta a percepção de um procedimento 

linear onde não se consideram elementos da constituição histórica das cidades e suas 

particularidades. 

A perspectiva botton-up, por sua vez, considera a dimensão política das decisões 

no processo de elaboração e gestão de políticas púbicas, sobre a qual, autores como Rua 

(1998), Melo (1998-2000), Silva (2000), Garcia (2001), Arretche (2003) e Souza (2006) 

percebem que o teor político na fase de implementação de uma política pública, volta a 

se destacar por se caracterizar como o encontro entre a decisão e a prática (a realidade 

de aplicação). Destacam o fato de que quando se executa algo que foi expansivamente 

planejado, surgem fatores inerentes à prática da iniciativa e, geralmente, não previstas 

pelos formuladores de políticas públicas.  

                                                            

11 Nome que se dá ao conjunto de fases de execução de uma política pública. 
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Preocupados com os fatores políticos da gestão de uma iniciativa de governo, 

cientistas como Rua (1998) fazem questão de destacar uma etapa original da ação 

política a ser planejada e/ou formulada. O estabelecimento da agenda política, momento 

esse no qual se define quê “problema social” será interpretado como questão social a ser 

tratada e atendida por uma política pública. Rua (1998) percebe que questão social, ou 

problema social é uma definição de propriedade circunstancial devido ao seu apelo 

político. 

Esse momento merece destaque, pois é onde se observa, de fato, que política 

pública não é uma receita ou apenas uma questão de cumprir fases de execução por 

determinados procedimentos do ponto de vista gerencial e administrativo, mas também 

é necessário levar-se em consideração aspectos da conjuntura política, econômica e 

social.  

Dessa forma, as políticas públicas são ações políticas em resposta às questões 

sociais processuais priorizadas circunstancialmente. 

Segundo Rua, os critérios condicionantes à construção da agenda política são 

determinantes para a compreensão do processo de “seleção” dos problemas sociais. Que 

o modo de vida nas favelas não apresenta condições ideais para promoção da qualidade 

de vida, isso já se sabe, mas o importante é observar os fatores que contribuíram e que 

contribuem (até) hoje para a manutenção delas na agenda governamental carioca, com 

mais ou menos intensidade: 

“Uma situação pode existir por muito tempo, incomodando grupos de 

pessoas e gerando insatisfações sem, entretanto, chegar a mobilizar as 

autoridades governamentais. Neste caso, trata-se de um “estado de 

coisas” – algo que incomoda, prejudica, gera insatisfação para muitos 

indivíduos, mas não chega a constituir um item da agenda 

governamental, ou seja, não se encontra entre as prioridades dos 

tomadores de decisão. Quando o estado de coisas passa a preocupar as 

autoridades e se torna uma prioridade na agenda governamental, então 

tornou-se um ‘problema político’(...) 

Um estado de coisas geralmente se torna um problema político 

quando mobiliza ação política. 

 Para que um situação ou estado de coisas se torne um problema 

político e passe a figurar como item prioritário da agenda 

governamental é necessária pelo menos uma das seguintes 
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características: Mobilização política: ação coletiva - pequenos grupos 

dotados de fortes recursos de poder seja ação de atores individuais 

estrategicamente situados; Situação de crise o ônus de não resolver o 

problema é maior que o ônus de resolvê-lo; Situação de oportunidade: 

vantagens antevistas por um ator relevante.” (RUA, 1998, p.5-6). 

Do ponto de vista institucional estatal, “O processo de política pública mostra-se 

como forma moderna de lidar com as incertezas decorrentes das rápidas mudanças do 

contexto.” (SARAVIA e FERRAREZI, 2006, p. 28). Fruto dessa mudança 

paradigmática das relações sociais, institucionais e organizacionais, à análise do Estado 

e da administração pública deve-se incorporar uma visão sistêmica  

“da dinâmica, da fisiologia e do funcionamento estatal.  

(...)  

sem se esquecer da preocupação por obter maior conhecimento a 

respeito das características mais gerais dos sistemas políticos e das 

relações que se estabelecem entre políticas públicas e política, de um 

lado, e entre governo e sociedade, de outro.” (SARAIVA e 

FERRAREZI, 2006, p. 26-27).  

 

  3.1 HISTÓRICO DA AGENDA POLÍTICA URBANA PARA REALIZAÇÃO 

DA COPA 2014 E OLIMPÍADAS 2016 

Em consulta à disciplina de Planejamento Urbano, existem dois modelos 

desenvolvidos para a gestão das cidades: o Plano Diretor e o Plano Estratégico. O Plano 

Diretor está vinculado à um ideário desenvolvimentista atualizado por elementos da 

reforma urbana a partir de análises e consultas do poder público à sociedade civil, 

havendo preferência por uma gestão de desenvolvimento configurado do ponto de vista 

do interesse coletivo. Enquanto que “sobre o Plano Estratégico (...) podemos afirmar 

que seus termos são vinculados à última modernidade na cena internacional/.../ proposto 

para o país, vinculado ao aumento da competitividade e à globalização, e os destinos 

identificados para que a cidade acentue a sua excepcionalidade e a capacidade 

competitiva.” (RIBEIRO, 1999 apud, SANCHEZ; BIENENSTEIN; MASCARENHAS; 

OLIVEIRA, 2012, p.242).  

A preferência por uma desses modelos de gestão determina, assim, as formas de 

relações entre a sociedade civil e o Estado, a partir da configuração do poder público em 

relação à gestão dos espaços urbanos. 
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O Rio de Janeiro, inicialmente, teve preferência ao Plano Diretor, lançado em 4 

de junho de 1992 como Lei Complementar nº 1612. No entanto, em 1993/1994, durante 

o primeiro mandato do ex-prefeito César Maia (Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro - PMDB), a equipe de coordenação e planejamento urbano é reconfigurada e 

o Plano Estratégico é adotado como diretriz e formato de gestão carioca. 

A opção por desmontar a equipe de coordenação do Plano Diretor, seguido do 

estabelecimento do Plano Estratégico, não significa coibir a organização de conselhos 

municipais e outras instâncias de participação, mas significa escolher não dar peso a sua 

finalidade, geralmente consultiva, de representação da sociedade civil local em 

determinados processos de decisão política. Isso ocorre como reafirmado pelo 

Observatório das Metrópoles, devido princípio de abordagem da intervenção estatal 

quando gerido por Plano Estratégico, que tem como prioridade criar mecanismo de 

fomento ao mercado e facilitação para investimento do setor privado. A diretriz geral é 

estabelecer acordos em nome do interesse público, baseado na perspectiva 

macroeconômica de globalização e aumento da competitividade.  

A importância dessa medida para o trabalho é a de, através da caracterização da 

política social de segurança das UPPs e programa UPP Social-Rio Mais Social,  

percebê-los, como instrumentos de controle social da parte do Estado, financiado a 

partir dos interesses particulares de seus respectivos financiadores.   

  3.2 A CORRIDA PELA CONQUISTA DO TÍTULO DE CIDADE OLÍMPICA  

A conquista por uma estabilidade no mercado econômico internacional a partir 

do governo federal coordenado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) desde 200313 deu 

grau de importância ao país e consequentemente a sua inclusão na discussão de agendas 

internacionais importantes. A proximidade e diálogo com os países ricos deu 

                                                            

12  Consulta à Legislação Municipal do Rio de Janeiro disponível em 

http://www0.rio.rj.gov.br/patrimonio/pastas/legislacao/plano_diretor_edicao_reduzida_comentada.pdf. 

Acessado na data de 03/06/2013. 

13  SILVA, Walter Franco Lopes da. Governo Lula e a consolidação da estabilidade econômica; 

Panorama do desempenho econômico de 2007 e perspectivas. In: Economia Brasileira Contemporânea. 

1º ed. Curitiba. IESDE Brasil S.A., 2009, p 76-93.  



37 

 

oportunidade de maior influência política e uma dessas agendas simbólicas de grande 

prestígio é poder disputar entre as principais nações julgadas internacionalmente 

apropriadas para receber megaeventos esportivos midiáticos e espetaculares. No caso do 

Brasil, na lista das cidades que poderiam agregar valores admirados pelo estrangeiro e a 

diversidade da identidade brasileira, o Rio de Janeiro foi eleito para concorrência. 

No que tange as configurações do quadro político e econômico, recepcionar 

eventos internacionais significa receber recursos financeiros públicos e privados, 

objetivamente vinculados à oportunidade de desenvolvimento, assim como a formação 

de grupos políticos e de uma rede de apoio que permita a deliberação das ações 

governamentais planejadas. 

A campanha nacional e internacional sobre a maturidade econômica do país e, 

portanto, de nação ideal para designação da responsabilidade de ser sede de eventos 

desse porte, identificou como necessária a desconstrução de percepções negativas que 

se tinha da cidade do Rio de Janeiro, ampliadas à imagem do país. Pois, assim como o 

Rio de Janeiro é conhecido como “Cidade Maravilhosa”, também é famoso pelos 

assaltos a turistas e sua constituição por muitas favelas14. 

É possível, também, relacionar o lançamento da cidade do Rio de Janeiro no 

mercado de megaeventos e a adoção do Plano Estratégico a uma das fontes originais do 

ideário aspirado para a cidade: o modelo Barcelona. Segundo pesquisadores do 

Observatório das Metrópoles, “Foi inspirado no ‘êxito’ da experiência urbana de 

Barcelona entrelaçada à realização dos Jogos Olímpicos de 1992 que César Maia, por 

intermédio de seu secretário de urbanismo Luiz Paulo Conde, buscaria trazer essa 

‘expertise’ catalã para nortear a elaboração do primeiro Plano Estratégico da Cidade do 

Rio de Janeiro (PECRJ).” (SANCHEZ; BIENENSTEIN; MASCARENHAS; 

OLIVEIRA. 2012 p ·. 244). 

Iniciando sua trajetória no mercado mundial de megaeventos esportivos na 

eleição (perdida) para sediar as Olimpíadas 2004 e 2012, o Rio de Janeiro seguiu 

                                                            

14 Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/11/rocinha-e-considerada-maior-favela-

da-america-latina.html. Acessado em 03/06/2013. 
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estimulando os ecos de sua imagem como cidade acolhedora e deslumbrante, garantindo 

ao fim, entre as eleições de uma e outra, a realização dos Jogos Pan Americanos 2007. 

Mesmo levando em consideração as críticas feitas aos legados relativos ao Pan 

americano 200715, a ideia de que a cidade carioca emergia como importante global 

player na disputa por megaeventos, era cada vez mais estabelecida. Nesse contexto, as 

vitoriosas candidaturas para sediar a Copa 2014 e Olimpíadas 2016 coroaram a 

afirmação da cidade maravilhosa nessa disputa. 

Como “cartão de visita” para recepcionar eventos internacionais, a campanha da 

cidade do Rio de Janeiro foi caracterizada por uma linguagem de marketing trabalhada 

com o objetivo principal de estimular um sentimento nacionalista, fazendo uma 

analogia entre a diversidade da identidade nacional e a do Rio de Janeiro. A tentativa de 

garantir a eleição do Rio de Janeiro como Cidade Olímpica 2016, foi baseada numa 

publicidade extensiva que procurava espetacularizar a cidade, a população e a sua 

cultura:  

“As imagens das peças publicitárias descortinam um cardápio de 

vibrante vida pública, praias, torcidas entusiastas e rica tradição de 

cultura popular. 

Essas representações podem ser interpretadas como peças de 

afirmação da hegemonia local, pelas quais o poder e classe das elites é 

legitimado e oferecido ao consumo do estrangeiro, aonde a cultura 

popular ressurge pacificada, as misturas sociais são toleradas e as 

diferenças domesticadas, para valorizá-las como traços da urbanidade 

carioca.” (SANCHEZ; BIENENSTEIN; MASCARENHAS; 

OLIVEIRA. 2012, p.238)  

Assim, a tolerância à mistura social e a desigualdade foram positivamente 

interpretadas, incentivando-se ações governamentais de “domesticação” dos elementos 

que poderiam estar relacionados com questões “fora da ordem”. Essa estratégia de 

publicidade significou uma maneira de procurar gerar a expectativa sobre a garantia do 

                                                            

15  SANCHEZ, Fernanda; BIENENSTEIN, Glauco; MASCARENHAS, Gilmar; OLIVEIRA, Alberto. 

Megaeventos e Metrópoles. Insumos do Pan 2007 e as perspectivas para Olimpíadas 2016. In: Grandes 

Projetos Metropolitanos, Rio de janeiro e Belo Horizonte. Org.: OLIVEIRA, Fabrício Leal; CARDOSO, 

Adauto Lúcio; COSTA, Heloisa Soares de Moura; VAINER, Carlos Bernardo. Letra Capital, Rio de 

Janeiro, 2012, p. 232-264. 
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grau de civilidade e modernidade exigido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e 

esperado pelo público turista.  

As favelas cariocas, portanto, a partir daí foram identificadas como desafios 

políticos que deveriam “estar em ordem”. No entanto não é somente sob a justificativa 

de integração que o discurso de Cidade Olímpica se impõe. A discussão da inclusão e 

priorização das favelas na agenda política vai além.  

De acordo com as informações da pesquisa realizada pelo IPPUR/UFRJ 

(Instituto de Pesquisa de Planejamento Urbano da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro) a busca pela “correção” de percepções negativas de audiência nacional e 

internacional marcam as principais operações do governo carioca atual, sendo algumas 

favelas priorizadas no plano estatal de política de segurança pública, de instalação das 

chamadas Unidades de Polícia Pacificadora:  

“(...) as contradições sociais da cidade (tais como violência, invasões, 

comércio de rua e mendicância), passam a ser vistos como óbices à 

“democratização” do espaço urbano, contribuindo, conforme o 

discurso oficial na época, para a privatização da vida cotidiana! 

Dentre as ações sugeridas para o resgate desses espaços constava a 

utilização da força/repressão policial, que retorna com toda a força à 

pauta dos instrumentos/ações da administração municipal”. 

(SANCHEZ; BIENENSTEIN; MASCARENHAS; OLIVEIRA, 2012, 

p. 243). 

 

3.3 A POLÍTICA SOCIAL DE SEGURANÇA E INTEGRAÇÃO DE 

FAVELAS CARIOCAS: IDENTIFICAÇÃO DAS ETAPAS DO CICLO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

A política de segurança pública das Unidades de Polícia Pacificadora tem como 

referência o processo de desenvolvimento da segurança cidadã, princípio no qual, já 

dissemos,  se baseiam a reforma da política de segurança pública na Colômbia e o caso 

de Medelin implementado desde 1999 e executado partir do ano de 2003. Simultâneo ao 

movimento de revisão da política pública na Colômbia, o Brasil criou o Plano Nacional 
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de Segurança Pública no ano de 2000 e se estendeu em 2007 com o  Pronasci (Programa 

de  Segurança Pública com Cidadania)16.  

Para viabilização da política nacional de segurança pública,  recursos financeiros 

foram  encaminhados para sua implementação, hoje administrados pelo SINCOV 

(Portal dos Convênios do Governo Federal). Portanto sua execução depende da 

realização de “acordos, (...) que tenham como partícipe, de um lado, órgão ou entidade 

da administração pública federal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem 

fins lucrativos, (...) envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de 

bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação"17. 

A emancipação da política de estabelecimento das Unidades de Polícia 

Pacificadora surge no ano de 2008, como produto de uma rede de fatores políticos e 

econômicos favoráveis e estratégicos para a consignação do apoio popular a tal política 

de segurança pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Através da linguagem de marketing, durante a campanha de cidade-sede da 

Olimpíada 2016, percebemos o peso de uma campanha política unificada (entre as 

instâncias federal, estadual, municipal e atores do setor privado) em que o título de 

cidade olímpica surge como justificativa, ao mesmo tempo em que contribuiu para a 

dimensão de um plano interventor de governo. Assim como as UPPs, a adoção de 

práticas de ordem pública é um padrão dessa fase de “pré-produção” para receptividade 

dos megaeventos em questão18. 

 Conforme Decreto Nº 42.786 DE 06 DE JANEIRO DE 2011:  

                                                            

16 Saber mais sobre a experiência de Bogotá e o caso de Medellin em Martin, G. e Ceballon, M.. Bogotá: 

Anatomía de uma Transformación - Políticas de Seguridad Ciudadana 1995 – 2003. Javeriana, 2004.  

Disponível em http://www.corteidh.or.cr/tablas/23044.pdf. Acessado em 17/12/2015. 

17  Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007. Esclarecimento disponibilizado no site 

https://idp.convenios.gov.br/idp/. Acessado em 17/12/2015. 

18  Segundo o Plano Municipal de Ordem Pública 2010 da Secretaria Municipal de Ordem Pública: 

“Como principal elemento, foi elaborada a frase representativa da Visão da Ordem Pública no Rio de 

Janeiro. A frase foi definida pelo grupo de gestores e estruturada em poucas palavras, capazes de 

comunicar a situação a ser atingida em 2016: RIO EM ORDEM.” Plano Municipal de Ordem Pública, 

Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), Prefeitura do Rio de Janeiro, 2010, p.31. Disponível em 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/478382/DLFE-191707.pdf/pmop.pdf. Acessado em 03/06/2013. 

https://idp.convenios.gov.br/idp/


41 

 

“São objetivos das UPP: a. consolidar o controle estatal sobre 

comunidades sob forte influência da criminalidade ostensivamente 

armada; b. devolver à população local a paz e a tranquilidade públicas 

necessárias ao exercício da cidadania plena que garanta o 

desenvolvimento tanto social quanto econômico. Art. 2º - O programa 

de pacificação, por meio da implantação de UPP, deverá ser realizado 

nessas comunidades em quatro etapas:  

I - INTERVENÇÃO TÁTICA - Primeira etapa, em que são 

deflagradas ações táticas, preferencialmente pelo Batalhão de 

Operações Policiais Especiais (BOPE), pelo Batalhão de Polícia de 

Choque (BP Choque) e por efetivos deslocados dos CPA, com o 

objetivo de recuperarem o controle estatal sobre áreas ilegalmente 

subjugadas por grupos criminosos ostensivamente armados. 

 II - ESTABILIZAÇÃO - Momento em que são intercaladas ações de 

intervenção tática e ações de cerco da área delimitada, antecedendo o 

momento de implementação da futura UPP.  

III - IMPLANTAÇÃO DA UPP - Ocorre quando policiais militares 

especialmente capacitados para o exercício da polícia de proximidade 

chegam definitivamente à comunidade contemplada pelo programa de 

pacificação, preparando-a para a chegada de outros serviços públicos 

e privados que possibilitem sua reintegração à sociedade democrática. 

Para tanto, a UPP contará com efetivo e condições de trabalho 

necessários ao adequado cumprimento de sua missão. 

 IV - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO - Nesse momento, tanto 

as ações de polícia pacificadora, quanto as de outros atores 

prestadores de serviços públicos e privados nas comunidades 

contempladas com UPP passam a ser avaliados sistematicamente com 

foco nos objetivos, sempre no intuito do aprimoramento do 

programa.” (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Decreto Nº 42.786 DE 06 DE JANEIRO DE 2011). 

De acordo com as informações da pesquisa de Pfeifer e Rios (2013) 19 sobre as 

UPPs das comunidades de Santa Marta e Babilônia/Chapéu Mangueira, o modelo de 

implementação dessa política de segurança pública tem uma etapa a mais, anterior às 

previstas no decreto: 

“1 – Fase Preliminar ou Fase de Planejamento: Momento de 

planejamento de como será a entrada na comunidade, e como será a 

implantação da UPP física. Há reunião com a presença do Governador 

do RJ, do Secretário de Segurança Pública, do Comandante Geral e 

                                                            

19 Designada e autorizada pela PMERJ - Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e pela SESEG - 

Secretaria de Estado de Segurança 
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outras autoridades estatais. Vale notar que não existe a presença de 

qualquer autoridade da comunidade a ser pacificada, a exemplo do 

presidente da Associação de Moradores.” (PFEIFER e RIOS, 2013, 

p.7). 

 

Ainda segundo essa pesquisa, realizada por meio de entrevistas e da observação 

participante com policiais e moradores locais:  

As UPPs contam com o suporte financeiro do Estado do Rio de 

Janeiro, e também do aporte de capital da iniciativa privada, a 

exemplo do empresário Eike Batista, que destina um fundo de R$ 20 

milhões para serem investidos exclusivamente nas áreas de logística e 

infraestrutura das UPPs (Idem, p.9). 

 A presença de entidades privadas para a viabilização financeira da política das 

UPPs também é identificada nas duas citações destacadas abaixo.  A primeira delas é do 

Secretário Estadual de Segurança, José Mariano Beltrame; a segunda são informações 

do Blog da Pacificação. Ambas as falas foram retiradas do livro “Até o último homem” 

organizado por Brito e Oliveira (2013), que tem foco na análise da ocupação do 

Complexo do Alemão e da conjuntura política da segurança pública das UPPs como um 

todo: 

“Não podemos ficar restritos a determinados impedimentos que a 

legislação [impõe], principalmente a lei de licitação. Esse fundo vai 

suprir esse problema.” (BRITO, 2013, p. 105 apud José Mariano 

Beltrame, O Estado de São Paulo, 24 ago., 2010). 

“A Bradesco Seguros, a Coca-Cola e a Souza Cruz, comprometeram-

se, respectivamente , com R$ 2 milhões, R$ 900 mil e R$ 400 mil.” 

(Idem, p. 106 apud Jaime Filho, Blog da Pacificação, 28 ago., 2010).   

A gestão da política estadual de segurança das UPPs está atrelada à 

Coordenadoria de Polícia Pacificadora (parte da Secretaria de Estado de Segurança), 

que conta com uma Coordenadoria Geral dividida em quatro setores: Coordenadoria 

Administrativa, Coordenadoria Operacional, Coordenadoria de Informação e 

Coordenadoria de Ensino e Pesquisa: 

A Coordenadoria Administrativa objetiva gerenciar as demandas 

administrativas da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, oferecer 

suporte técnico ao setor de pessoal, finanças, logística e engenharia, 

com o fim de “assessorar o Coordenador Geral na tomada de decisões 

referentes à implantação, modificação e modernização das estruturas 

físicas das Unidades de Polícia Pacificadora” (RIO DE JANEIRO, 

2011). Os princípios desta gestão, conforme constam no referido 



43 

 

Decreto, são: qualidade total, otimização de pessoal e de recursos 

materiais. A Coordenadoria Operacional tem como meta coletar, tratar 

e analisar os dados relativos às fases de implantação, avaliação e 

monitoramento das UPPs, por meio das seções de planejamento 

operacional, de análise de dados e monitoramento e de apoio, 

assessorando o Coordenador Geral de Polícia Pacificadora no 

processo de tomada de decisão. Para esta meta, serão utilizados os 

recursos tecnológicos e humanos de excelência, alocados no 

“Observatório das UPPs” previsto no Decreto que rege a CPP. Porém, 

até a presente data, ela inexiste.  
(...) 
A Coordenadoria de Informação visa implantar um suporte 

tecnológico para o fluxo de informações, produzir conhecimentos e 

avaliar as condutas profissionais dos policiais, produzindo 

informações “seguras, oportunas e fidedignas” (RIO DE JANEIRO, 

2011). Por fim, a Coordenadoria de Ensino e Pesquisa tem como meta 

a capacitação e difusão dos policiais que atuam nas UPPs e o 

desenvolvimento de parcerias com outras instituições, a fim de 

padronizar as ações destes policiais. Desta forma, ela visa garantir a 

qualificação dos profissionais para assegurar a qualidade dos serviços 

por eles prestados. (FRANCO, 2014, p. 52-53). 

 

Conforme sistematizado por Franco (2014), a política pública de segurança das 

Unidades de Polícia Pacificadora é formatada pelos seguintes decretos-lei: 

21 de Janeiro de 2009 – Decreto-lei nº 
41.650 publicado no D.O. de 22 de 
janeiro de 2009. 

Dispõe sobre a criação da UPP dentro da 
PMERJ 

22 de Janeiro de 2009 – Decreto-lei nº 
41.653 publicado no D.O. 

Determina a gratificação de R$ 500,00 
mensais para os policiais lotados em UPP 

05 de Fevereiro de 2009 – Nota nº 202 
Boletim da Polícia Militar 

Prevê a desvinculação com o batalhão da 
área, vislumbrando maior autonomia 
operativa 

05 de março de 2010 – Ato comandante 
Geral PMERJ Portaria 0337 

Aprova o Regimento Interno do Comando 
de Polícia Pacificadora (RI-20) 

06 de Janeiro de 2011 – Decreto-Lei nº 
42.787 publicado no D.O. de 07 de 
janeiro de 2011 

Dispõe sobre: Objetivos, implantação, 
estrutura, organização e funcionamento. 

02 de Abril de 2013 – Nota nº 059 
Boletim da Polícia Militar 

Diretriz geral de Polícia de Proximidade – 
Gestão estratégica 
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26 de Abril de 2013 – Decreto-lei nº 
44.177 publicado no D.O. de 29 de abril 
de 2013. 

Dá nova redação ao Dec. 42.787. Altera 
estrutura, organização e funcionamento 
das UPPs. 

Fonte: FRANCO, 2014, p. 50 (Dissertação de Mestrado, UFF, 2014). 

Uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em 

cooperação com o Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro (LAV/UERJ, 2012), e financiada pela Corporação Andina de Fomento 

(CAF), observa que o fato de as UPPs serem processualmente instaladas sem esse 

arcabouço administrativo regulatório completo indica que:  

Na prática, isto quer dizer que o projeto das UPPs avançou de forma 

experimental e pragmática, sem responder a um plano previamente 

desenhado. Dois anos depois do seu nascimento no Santa Marta, os 

gestores sentiram a necessidade de um mínimo grau de formalização. 

De qualquer forma, ainda hoje poder-se-ia concluir que o grau de 

institucionalização do programa é bastante baixo (FBSP e 

LAV/UERJ, 2012, p.18). 

Trinta e uma UPPs, das trinta e oito instaladas até 2014, não se estruturavam do 

ponto de vista regulatório. O retardamento desse processo regulatório administrativo 

também foi identificado por pesquisas acadêmicas que compararam o modelo de 

implementação das UPPs e do GPAE. Conforme relatório realizado pela ONG Viva 

Rio, também financiado pela CAF, intitulado de “Relatório de experiência da violência 

de enfrentamento em perspectiva comparada: os casos do Rio de Janeiro, Salvador, 

Curitiba e Cidade do Panamá”: 

“Tal fato também se expressa na estrutura administrativa dos GPAEs. 

Somente em 2006, seis anos depois do início das atividades, é 

instituído o Comando de Policiamento de Áreas Especiais (CPAE). 

“[Tal recurso de coordenação] pretendia unificar e organizar a 

atuação do GPAE, facilitando a comunicação entre eles e a ação em 

conjunto nas comunidades atendidas” (LOPES RIBEIRO; 

MONTADON, op. cit., p. 250). A demora na unificação de 

procedimentos e orientações teria provocado uma gestão 

demasiadamente autônoma, dificultando que as rotinas que se 

tornaram exitosas nas primeiras experiências do projeto viessem a ser 

replicadas em outras regiões. Assim, poderíamos dizer que as UPPs, e 

não foi identificável em nossa sondagem com que grau de 

intencionalidade, perfaz um caminho bastante similar ao do GPAE 

(...).” (ONG Viva Rio, 2014, p.13-14). 
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A fragilidade institucional das UPPs expõe a falta de planejamento e 

sustentabilidade na formulação, implementação e execução dessa política pública. 

Assim como já destacado, essa ‘falta de planejamento’ é percebida como característica 

das políticas públicas no contexto neoliberal, que assumem a forma de “fluxo de 

decisões” e, portanto, não correspondem a uma composição linear de etapas (SARAVIA 

e FERRAREZI, 2006, p.28).  

Contudo, percebe-se que as análises estruturais, anatômicas, do Estado e da 

administração pública, são importantes para a avaliação de políticas públicas, ao 

estabelecerem relação de complementaridade, auxiliando na visualização totalizante do 

processo que a constitui enquanto política pública. Dessa maneira, nos preocupamos em 

ordenar os fatos que caracterizam as etapas de formulação, implementação, execução, 

avaliação e monitoramento da política de segurança das UPPs na tabela abaixo: 
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Ano / Etapa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Decreto - Lei 

nº 
41.650; 

Decreto-lei nº 
41.653; e 

Nota nº 202 
Boletim da 

Polícia 

Militar. 

Ato comandante 
Geral PMERJ Portaria 0337. 

Decreto-Lei 

nº 
42.787 

 Nota nº 059 
Boletim da 

Polícia Militar 
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Santa 

Marta 

Cidade de 

Deus; Batam 

Chapéu 

Mangueira e 

Babilônia; 

Pavão-

Pavãozinho e 

Cantagalo 

Ladeira dos Tabajaras e 

Cabritos; Morro da 

Providência, Pedra Lisa e 

Moreira Pinto; Morro do 

Borel, Casa Branca, Chácara 

do Céu, Indiana, Morro da 

Cruz e Catrambi; Formiga; 

Morro do Andaraí, Nova 

Divinéia, João Paulo II, 

Juscelino Kubitschek, 

Jamelão, Morro Santo 

Agostinho e Arrelia; 

Salgueiro; Turano; Macacos; 

Alemão; Vila Cruzeiro e 

Vila Proletária da Penha. 

Quieto, São 

João e Matriz; 

Fallet, 

Fogueteiro e 

Coroa; 

Prazeres e 

Escondidinho; 

Morro São 

Carlos, 

Mineira, 

Zinco e 

Querosene; 

Mangueira; 

Rocinha 

Vidigal e 

Chácara do 

Céu; 

Fazendinha; 

Nova Brasília; 

Morro do 

Adeus/Morro 

da Baiana; 

Chatuba; Fé/ 

Sereno; 

Manguinhos; 

Jacarezinho; 

Mandela; Lins 

Barreira/Tui-

tí; Caju; 

Cerro-Corá; 

Camarista 

Méier; 

Mangueiri-

nha; Maré 
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Ano / Etapa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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Santa 

Marta 

Cidade de 

Deus; Batam 

Chapéu 

Mangueira e 

Babilônia; 

Pavão-

Pavãozinho e 

Cantagalo. 

Ladeira dos Tabajaras e 

Cabritos; Morro da 

Providência, Pedra Lisa e 

Moreira Pinto; Morro do 

Borel, Casa Branca, Chácara 

do Céu, Indiana, Morro da 

Cruz e Catrambi; Formiga; 

Morro do Andaraí, Nova 

Divinéia, João Paulo II, 

Juscelino Kubitschek, 

Jamelão, Morro Santo 

Agostinho e Arrelia; 

Salgueiro; Turano; Macacos; 

Quieto, São 

João e Matriz; 

Fallet, 

Fogueteiro e 

Coroa; 

Prazeres e 

Escondidinho; 

Morro São 

Carlos, 

Mineira, 

Zinco e 

Querosene; 

Mangueira; 

Vidigal e 

Chácara do 

Céu; 

Fazendinha; 

Nova Brasília; 

Morro do 

Adeus/Morro 

da Baiana; 

Chatuba; Fé/ 

Sereno; 

Alemão; 

Rocinha; Vila 

Cruzeiro e Vila 

Proletária da 

Penha. 

Manguinhos; 

Jacarezinho;C

aju; Barreira 

do 

Vasco/Tuiutí;

Cerró/Corá 

Arará/ 

Mandela; 

Lins; 

Camarista 

Méier; 

Mangueiri-

nha; Vila 

Kenedy 
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      Balanço de 

indicadores 

da Política 

de 

Pacificação 

(Gov. do 

Estado e 

ISP) 

Fonte: a auotra, 2016.
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A partir da visualização da tabela acima, é possível estabelecer algumas relações 

específicas do processo de implementação e execução da política das UPPs, as quais 

reafirmam essa política pública como “fluxo de decisões” regido por fatores situacionais 

externos à organização da Polícia Militar e do Estado. 

Nesse quadro é possível observar que as favelas do Alemão, Morro do Cruzeiro 

e Vila Proletária da Penha contam com quase dois anos de intervalo entre a 

implementação, caracterizada pela ocupação pelas forças armadas – Exército, Tropa de 

Choque, Polícia Federal, etc; relacionada à etapa de Intervenção Tática – e a 

implantação da Unidade. Já a da Rocinha tem quase um ano de intervalo. Na Maré, a 

Unidade não foi instalada até hoje e, atualmente, é noticiada como instalação de UPP 

cancelada pelo governo devido à crise financeira estadual que, segundo o secretário 

estadual de segurança, Mariano Beltrame (O Dia, 22 de março de 2016), impede sua 

implantação 20 . É possível relacionar, portanto, o tamanho do território, o grau de 

intensidade de atuação e organização do tráfico, e as diferenças temporais entre 

implementação e execução da política das UPPs. 

Essa diferença temporal entre uma etapa e outra, assim como o fato de os 

decretos regulatórios serem formulados durante a etapa de execução de umas e 

implementações de outras Unidades, também diz respeito ao grau de governança e 

governabilidade do Estado do Rio de Janeiro e prejudica significativamente o 

desenvolvimento dessa política. As pesquisas também apontam para diferenças entre a 

conduta e administração de capitães e policiais nas unidades, e o desfalque das 

condições estruturais como descrito no relatório da ONG Viva Rio:  

Conforme apontam pesquisadores do tema (RODRIGUES et. al., 

2012), esta divisão em etapas está sujeita a diversas adaptações feitas 

caso a caso. Em síntese, estes trabalhos nos informam que é difícil 

montar um esquema que dê conta das rotinas das 38 unidades 

                                                            

20  “Crise estadual cancela UPP da Maré: Secretário de Segurança afirma que cortes no orçamento 

inviabilizam novas unidades”. Matéria do Jornal O Dia (versão online), na data de 20 de março de 2016. 

Disponível em <http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-03-22/crise-estadual-cancela-upp-da-

mare.html>. Acessado em 05 de Abril de /2016. 
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existentes hoje. Existem comandantes que valorizam mais as reuniões 

comunitárias, outros menos; existem UPPs onde há um espaço 

reservado na unidade para a realização de mediação de conflitos, 

outras não; existem UPPs onde há projetos de integração entre 

policiais e jovens, em outras a sensação obtida é que este recurso é 

visto como algo “quase impensável”. Por fim, basta talvez dizer que 

existem UPPs com sedes devidamente estruturadas, com recursos bem 

sofisticados (internet, câmeras de monitoramento etc.), havendo, 

contudo, unidades que funcionam em containers e que chegam a 

passar a sensação de improviso. Em resumo, não seria exagero dizer 

que há UPPs e UPPs.  

Em maior ou menor grau, estas questões permaneceram em aberto até 

o atual momento. (Relatório Segurança Humana, ONG Viva Rio, 

2014, p.5-6). 

 

  

Outro fator que chama a atenção da maioria das pesquisas acessadas é o critério 

da seletividade na escolha das favelas para implantação das UPPs. O §1º do artigo1º do 

Decreto-lei nº 42.787 publicado no ano de 2011 estabelece os seguintes critérios de 

seleção das favelas para instalação das UPPs: 

 

§ 1º - São áreas potencialmente contempláveis por UPP, consoante 

critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Segurança, aquelas 

compreendidas por comunidades pobres, com baixa institucionalidade 

e alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista de 

grupos criminosos ostensivamente armados afronta o Estado 

Democrático de Direito. (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, Diário Oficial, 7 de janeiro de 2011). 

 

 

Porém, parte das pesquisas indica que há uma concentração de instalação das 

UPPs, entre os anos de 2008 a 2011, na Zona Sul, Centro e em pontos que se localizam 

no Cinturão da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A partir dessa observação, 

algumas das pesquisas acessadas afirmam que a política das UPPs está fortemente 

vinculada à emancipação econômica da cidade do Rio de Janeiro no contexto de sede 

para a realização da Copa de 2014 e Olimpíadas 2016, já explorada no subcapítulo em 

que procuramos evidenciar o contexto de valorização da política de UPPs. (FBSP e 

LAV/UERJ, 2012; FRANCO, 2014; SANCHEZ; BIENENSTEIN; MASCARENHAS; 

OLIVEIRA, 2012; VALENTE, 2014). 

 

A localização das UPPs no tecido urbano da cidade é claramente 

seletiva. 

(...) contemplam, preferencialmente, as seguintes regiões: 
a) a Zona Sul, área turística e composta por bairros de classe média-

alta; 
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b) o Centro da cidade, com intensa atividade comercial e de serviços e 

uma elevada população flutuante;  
c) Uma região específica na Zona Norte que se conhece como 

‘Cinturão da Tijuca’. (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 

PÚBLICA e LAV/UERJ, 2012, P.23-24). 

 

 

 Sobre os critérios para instalação das demais UPPs que se encontram fora do 

perímetro destacado (Zona Sul, Centro e Cinturão da Tijuca), inclusive fora da cidade 

do Rio de Janeiro, segundo o relatório do FBSP/ LAV-UERJ (2012, p.15) se refere ao 

fato de que “Uma intervenção intensiva num local reduzido, por exemplo, através de 

saturação policial, pode fazer com que os criminosos deixem de agir neste ponto, mas 

continuem atuando em outros lugares”, fenômeno chamado por pesquisadores da 

sociologia do crime de “deslocamento criminal” entre favelas.  

 

De acordo com dados do site oficial das UPPs, são “38 unidades instaladas em 

264 territórios, 1,5 milhão de pessoas beneficiadas e 9.543 policiais de proximidade” 21. 

Mas de acordo com o Balanço de Indicadores da Política de Pacificação (2007 -2014) 

realizado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), existem 38 UPPs instaladas, sendo 

“37 na capital, em 196 comunidades que reúnem cerca de 600 mil habitantes. Essas 

áreas contam com um efetivo policial de aproximadamente 9 mil PMs, o que 

corresponde a 18% do efetivo total da Polícia Militar do Estado.” ( ISP, 2015, p. 3). 

 

Nessas duas citações, percebe-se que a contagem de UPPs instaladas não segue 

de forma paralela a contagem de favelas com UPPs, pois o perímetro de atuação dos 

policiais de UPPs envolve mais de uma favela. É identificada, também, diferença na 

contagem do total de favelas entre os dados da Secretaria Estadual de Segurança e o 

Instituto de Segurança Pública. Apontamos, portanto, para a falta de integração e 

compreensão compartilhada dos critérios de categorização sobre “favela” entre os 

órgãos públicos envolvidos na avaliação dessa política pública. 

  

A seguir trataremos do percurso sociológico, do ponto de vista institucional, do 

programa UPP Social, hoje Rio Mais Social. 

                                                            

21 Dados retirados do site <http://www.upprj.com/>. Acesso em 19 de Abril de  2016. 
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3.4 DO PROGRAMA UPP SOCIAL AO RIO MAIS SOCIAL 

Os dados aqui expostos decorrem  de pesquisa diretamente realizada pela autora. 

A metodologia aplicada nessa parte da pesquisa, que diz respeito à elaboração e à 

implementação do ex-programa UPP Social, hoje nomeado de Rio Mais Social, foi a de 

observação participante durante os anos de 2011 a 2013. Já no ano de 2014, recorreu-se 

a realização de entrevistas semi-estruturadas com o atual coordenador do programa e 

alguns consultores que se mantiveram após as mudanças organizacionais e 

institucionais.  

  

No primeiro momento, preocupamo-nos em esclarecer o modelo geral e 

princípios de implementação e execução do programa UPP Social durante o período de 

2011 a 2013. A partir dos meados de 2013, houve um rearranjo da sua forma de atuação 

que também será delineado e comparado ao modelo anterior, com a finalidade de expor 

suas principais diferenças de execução. 

 

Algumas informações importantes devem ser esclarecidas antes de descrevermos 

o modelo de implementação e execução adotado pelo ex-programa UPP Social. A 

seguir, destacamos duas observações pertinentes para sua compreensão, relativo ao seu 

grau de relação com a política de segurança pública estatal das Unidades de Polícia 

Pacificadora em determinadas favelas: 

A. O nome do programa UPP Social, ao fazer menção à política de Unidades de 

Polícia Pacificadora devido ao uso da abreviação UPP, abriu possibilidade de ser 

interpretado como Unidade de Polícia Pacificadora Social. O uso da abreviação, 

mesmo que associada ao termo ‘social’, era frequentemente questionado entre os 

consultores contratados, principalmente pelos que atuam diariamente nas 

favelas. No entanto, segundo a coordenação do programa, a manutenção dessa 

marca no título é relativa ao compartilhamento da área urbana em que ambas 

iniciativas governamentais atuam.  

B. A UPP Social não é polícia, mas é vinculada à criação da Unidade de Polícia 

Pacificadora por origem (o programa foi criado inicialmente no âmbito do 

Estado). Ao manter seu foco em favelas que recebem essa política estatal de 
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segurança, mantém essa referência mesmo depois de ter sido transferido para o 

âmbito municipal, e destaca ser o viés social desse conjunto de políticas 

direcionadas a essa população de baixa renda. 

 O programa UPP Social surgiu, portanto, a partir da criação da política de 

segurança pública das Unidades de Polícia Pacificadora do governo do Estado, prevista 

e estabelecida em algumas favelas cariocas. Com a intenção de compartilhar o desafio 

de humanizar a iniciativa de caráter coercitivo em determinados territórios urbanos, o 

programa se propõe como instrumento de gestão no papel de mediador de políticas 

públicas em favelas recebedoras desta política estatal de segurança. 

A fim de responder à demanda generalizada de parte da sociedade civil e de 

órgãos locais e internacionais como os conselhos comunitários e associações de 

moradores, o Comitê Olímpico Nacional e Internacional e outras organizações 

preocupadas em defender e questionar ações que poderiam estar infringindo os direitos 

humanos da população vulnerável das favelas, o programa UPP Social foi elaborado e 

institucionalizado, inicialmente, na Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos 

Humanos em 2010.  

Em 2011 a responsabilidade de execução do programa foi transferida para a 

Prefeitura do Rio de Janeiro, no Instituto Pereira Passos (IPP). O IPP é uma autarquia 

municipal, responsável por “prover subsídios para o aprimoramento das políticas 

públicas na cidade” 22, compartilhando, assim, com a intenção geral do programa UPP 

Social, mas este com foco reduzido à favela com UPPs. 

Para montagem do programa no IPP, o órgão público estabeleceu um convênio 

com a Organização das Nações Unidas Habitat (ONU Habitat) e o Programa das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos, garantindo a legitimidade universal do 

programa por meio do selo de representatividade política dessa agência da ONU.  

                                                            

22  Definição retirada do site oficial do Instituto Pereira Passos. Disponível em 

<http://ipprio.rio.rj.gov.br/o-instituto-2/>. Acessado em 7 de junho de 2013. 
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Além disso, observou-se que o convênio conta com benefícios administrativos 

por facilitar os processos de contratação dos recursos humanos necessários para 

execução da iniciativa. Além do aspecto político da escolha no convênio com a ONU 

Habitat, ao ser uma das agências da ONU, a preferência conta com a expertise e 

competência da agência em facilitar a contratação de recursos humanos em grande 

quantidade, propriedade que uma Organização Não Governamental não tem.   

 O ex-programa UPP Social e hoje Rio Mais Social afirma ter como objetivo 

final integrar a favela à cidade através da equiparação do atendimento de serviços 

públicos regulares, presentes nos bairros das cidades, ampliando-se essa mesma atenção 

à favela.  

O programa conta com equipes de gestão setorizadas, sendo elas: Gestão 

Territorial, Gestão Institucional e Gestão de Informação. 

 

As equipes de Gestão Territorial tinham como método principal de atuação, 

através da convivência intensa, análoga a um trabalho de campo antropológico, como 

no caso da produção da etnografia, a técnica chamada de “Escuta Forte”. O que 

significava registrar informações locais que subsidiariam possíveis propostas na gestão 

de políticas públicas. Essas informações eram validadas, concomitantemente, pelo 

contato direto da equipe com os atores locais da favela.  

 

Para tanto, o setor de Gestão Institucional era responsável por fazer contato com 

a secretaria responsável em atender, ou não, determinada demanda identificada pelo 

setor de Gestão Territorial do programa. 

 

O Setor de Gestão da Informação era um setor no qual as informações locais se 

instrumentalizavam em mapas de demandas georreferenciadas e diagnósticos 

estatísticos sobre condições urbanas e sociais, assim como a produção, para as equipes 

territoriais, de uma espécie de guia, com base em dados censitários, sobre aquela região 

– provendo assim a troca e a atualização dos dados. 

 

A participação dos moradores era o ponto chave da implementação e 

manutenção do programa na favela. Como ilustração do que significava a participação 
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social nesse modelo de atuação da época, a criação do cargo de Assistente Local nas 

equipes de gestão territorial, atribuídos a jovens moradores de determinadas favelas, 

aponta para o princípio democrático de representatividade local num programa que se 

propunha à integração de políticas públicas nessas áreas urbanas historicamente 

vulneráveis.  

 

 

Figura 1: Quadro Estratégico  

Fonte: Slide retirado do documento de apresentação pública do programa, exposto entre os meses de Novembro 2011 

a Fevereiro de 2013. 

 

Localizado institucionalmente em uma autarquia municipal, o desenho gerencial 

no qual o programa foi pensado (de fluxo de informações locais das favelas qualificadas 

em demandas sociais para as secretarias municipais burocratizadas) criou uma situação 

de desconforto entre as partes, diga-se, entre o programa e as secretarias. 

  

De acordo com o coordenador do programa, entrevistado em Setembro de 2014, 

 

A percepção da Eduarda é de que a sinergia do programa com a 

estrutura dos órgãos da Prefeitura era baixa... onde há todo um 

histórico de não pactuação com o Prefeito, e vice-versa, do Prefeito 

não pactuar com o projeto inicial do programa... isso foi tendo um 

desgaste muito grande, e aí a coisa da demanda era a ponta do iceberg 

do desgaste. Você tinha uma geração de demanda muito grande, da 

“escuta” do território... isso começa a despertar uma tentativa de 

solução das demandas e uma baixa entrega da solução das demandas, 

na grande maioria dos casos. Poucos casos de sucesso, que acho que 

são o nosso norte que é uma gestão integrada, de como fazer 

funcionar, mas que só funciona se estiver pactuado com o lado de lá. 

... 
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A gente só vai conseguir que a Comlurb entregue se a gente combinar 

com a Comlurb que ela está disposta a fazer mudanças, acho que esse 

processo, a gente percebeu isso, acho que a Eduarda percebeu antes... 

eu já vim muito nessa missão de mudar essa percepção, ou seja: antes 

de a gente gerar demanda, a gente tem que gerar essa pactuação e não 

se apropriar da solução – a gente não coleta lixo, a gente não acende 

luz, a gente não tampa buraco. Então cada órgão tem que ter o seu 

mérito político pelas ações, ou seja, o cara sobrevive disso. O cara 

conquista o orçamento dele todo ano pelo serviço que ele entrega. Se 

alguém se apropria desse serviço, por exemplo, a importância desse 

orçamento dentro do governo passa a ficar ameaçada. Então essa 

percepção nos fez gerar essa nova percepção do que é gerar demanda. 

Na verdade essa demanda passa a ser uma percepção de território, ou 

seja, ela... a busca é de não gerar a expectativa da solução e sair muito 

mais da expectativa da população do que da expectativa do poder 

público. 

Ou seja, a nossa percepção é importante pros órgãos, muito mais do 

que pros moradores, por que pros moradores o mais importante é o 

órgão fazer bem o seu trabalho. (Coordenador do Programa Rio Mais 

Social, Setembro de 2014.) 
 

De acordo com a fala acima, indica-se que o programa correu o risco de ser um 

“registrador” de demandas não atendidas pelas secretarias devido ao impasse que existia 

entre a identificação da informação local/qualificação da demanda VS. recepção da 

informação local enquanto demanda/ resolução da demanda pelo serviço público 

responsável.  

 

Elaborado sob a perspectiva administrativa gerencial na avaliação de resultados 

em políticas públicas, a UPP Social (2011-2012) criou como efeito a exposição de 

graves problemas dos setores administrativos. Consequentemente fica mais pevidente a 

ineficiência dos setores executivos, a inadimplência das ações municipais nesse 

ambiente urbano da favela e o desgaste das relações entre os setores do serviço público. 

A falta de comunicação entre as autoridades técnicas e políticas foi o principal problema 

identificado como fator de dificuldade para execução do programa no seu primeiro 

modelo (PRESTES, 2013).   

 

A equipe de Gestão Institucional informou não ser notificada ou incluída em 

reuniões de planejamento das ações de cada Secretaria Municipal, o que, segundo o 

setor, dificultava o acesso às informações, até mesmo a confirmação e/ou o 

acompanhamento de alguma atividade executada pela Prefeitura nas áreas 
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determinadas 23 .  Essa comunicação se tornou ineficaz pela falta de respaldo 

institucional e executivo das secretarias municipais arroladas no processo.  

 

Com a mudança da liderança da presidência do IPP, o programa se reconfigura, 

modificando a orientação geral de gestão do órgão municipal, o que provocou uma 

sensação de “inércia e desorientação da UPP Social no campo” 24. 

 

De acordo com os consultores entrevistados em setembro de 2014, a agenda de 

trabalho das equipes de gestão territorial é orientada pela agenda das secretarias 

municipais (quando há alguma em favela e se “pacificada” 25). É possível conferir frente 

à outra postura política institucional para com as secretarias municipais. A principal 

diferença no processo organizacional de atuação dos setores de gestão é a não mais 

identificação de demandas sociais nas favelas recebedoras da política de segurança das 

UPPs. O fluxo de informação se inverteu, sendo a secretaria municipal quem indica 

onde e quando as equipes de gestão territorial devem atuar em determinadas favelas.  

 

Figura 2: Esquema do Modelo de Atuação Rio Mais Social 

Fonte: Construído em conjunto com os consultores entrevistados no ano de 2014. 

                                                            

23 Entrevistas realizadas durante o ano de 2012. 

24 Relato de consultor do setor de Gestão Territorial durante reunião geral em 14/12/2012. O termo 

“campo” aqui é relativo ao ambiente de execução do programa, ou seja, a favela. 

25  Termo utilizado publicamente pelo poder público estadual e municipal para designar favelas 

recebedoras da política de segurança pública de Unidade de Política Pacificadora (OLIVEIRA, 2014). 
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A participação dos moradores é reduzida ao acesso, pelos consultores, de 

informações descritivas, relacionadas às questões direcionadas pelo formulário de 

pesquisa dos diagnósticos. As principais articulações, que o programa Rio Mais Social 

desenvolve, estão vinculadas aos serviços da “informação – com levantamentos que 

geram um retrato e um panorama de cada território; o básico – de prestação de serviços 

públicos; e o do desenvolvimento econômico – com formação, consultoria e auxílio em 

legalização para empreendedores locais visando à geração de renda e emprego nas 

comunidades.” 26. 

 

De acordo com consultores das equipes de gestão territorial, as ações se 

concentram em articulações com a Secretaria da Cultura, com o serviço de 

regularização de microempreendedorismo e na realização de contatos para parcerias nos 

projetos culturais locais das favelas com organizações do setor privado27. 

 

Essa nova gestão do IPP e do programa também organizou um Fundo de 

Investimentos em Participação da UPP (FIP – UPP) de caráter público-privado, 

direcionado para microempreendedores locais dessas favelas. 

 

Anunciado em 2013, o Fundo UPP, gerenciado pela Agência Estadual de 

Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AGE Rio), vinculado à Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviço, tem o objetivo de catalisar o 

crescimento do comércio local por meio da abertura de créditos a pessoas físicas e 

microempreendedores individuais, com limite de até R$ 15 mil e taxas a partir de 0,25% 

mensais28.   

 

De acordo com Mendes (2014): 

                                                            

26  Mais informações em <http://www.riomaissocial.org/programa/#sthash.rZu7Ieww.dpuf>. Acessado 

em 23 de Outubro de 2014. 
27 Informações coletadas através de entrevistas com seis gestores das equipes de gestão territorial 

realizadas em 29 de Agosto de 2014. 
28 Saber mais sobre em <http://www.agerio.com.br/index.php/credito-para-sua-voce/28-pessoa-fisica/22-

fundo-upp-empreendedor>. Acessado em 25 de Maio de 2016. 
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“(...) a proposta apresentada por Eduarda La Roque (...) pressupõe um 

controle das atividades do terceiro setor, não pela ideia de patrocínio 

público de iniciativas privadas (facilmente direcionadas por critérios 

“fora do mercado”), mas por uma nova interação (neoliberal) entre o 

Estado e o mercado, entre público e privado. Ela tenta introjetar a 

ideia de gestão, profissionalização e concorrência entre as ONGs, que 

se tornariam verdadeiros “players” em busca de financiamento em um 

mercado de ativos sociais e ambientais.” (MENDES, Alexandre 

Fabiano, 2014, p. 242). 

 

 

 O financiamento, de acordo com as informações disponíveis no site da Age Rio, 

é para capital de giro, aquisição de mercadorias, aquisição de equipamentos, aquisição 

de itens necessários à atividade empreendedora, obras de reforma, melhoria/ampliação 

das instalações do empreendimento. 

 

Após a revisão dos esquemas organizacionais da formulação e implementação 

da política de segurança das UPPs e do programa Rio Mais Social, o capítulo a seguir 

tem como missão a sistematização das percepções dos moradores locais sobre a 

execução de determinadas iniciativas governamentais.  
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4 A PERCEPÇÃO DOS MORADORES E LIDERANÇAS LOCAIS 

 

Esse capítulo tem como objetivo pontuar as percepções sobre a implementação e 

execução da política de segurança pública das UPPs e do programa Rio Mais Social por 

parte dos moradores de algumas das determinadas favelas. As falas aqui expostas foram 

retiradas das pesquisas selecionadas e dialogam, consequentemente, com suas 

respectivas conclusões. 

   

 A intenção é de, através das falas dos moradores e das conclusões prévias 

apontadas em determinados estudos qualitativos, identificar a forma pela qual o sentido 

de segurança e cidadania (almejados, objetivados e previstos nos projetos dessas 

iniciativas governamentais) têm se materializado.  

 

 A tentativa de expor de que maneira a política de segurança pública das UPPs 

tem se materializado do ponto de vista das percepções de lideranças e moradores locais 

tem como desafio a captura das diversas visões espalhadas em 38 ‘territórios-favela’.  

 

4.1 EFEITOS DA POLÍTICA DAS UPPS SEGUNDO MORADORES: 

CONFLITOS PRESENTES NA ATUAÇÃO REAL DA ‘POLÍCIA DE 

PROXIMIDADE’ 

  

Segundo uma pesquisa realizada pelo Banco Mundial nas favelas do Borel, 

Pavão e Chapéu Mangueira, todas localizadas em “bairros de classe média” (Banco 

Mundial, 2012, p. 108), a diferença entre a segurança/insegurança sentida antes e depois 

da instalação da UPP se constitui da redução da possibilidade de tiroteio entre policiais 

e traficantes. A ausência ou diminuição do conflito armado dá condição, segundo os 

moradores entrevistados nessa pesquisa, para a liberdade de novos hábitos de 

sociabilidade entre adultos, jovens e crianças das respectivas favelas. 

 

 No entanto, as informações da pesquisa destacada acima também identificam 

graus diferenciados entre os impactos relativos à sociabilidade e mobilidade dos 

moradores dessas favelas, os quais decorrem do grau da relação de intimidação entre 

traficantes e moradores na situação anterior à instalação da UPP.  
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“Para as minhas filhas agora está ‘mil por cento’ de bom. Porque 

antes... não era bom (...). Hoje elas podem voltar para casa de 

madrugada. Agora a UPP está aqui. Para fazer nossa segurança. 

Antigamente, anos atrás, eu nem deixava elas saírem: era bandido, 

tiro, muita coisa. E essas coisas não acontecem mais. Mas antes eu 

ficava com medo até de dormir aqui.” - moradora, Chapéu Mangueira 

(Banco Mundial, 2012, p. 71). 

 

 “Pra mim a única coisa que mudou é que não vemos mais as armas, 

mas só.” - morador, Pavão. (Idem, p.72). 

 

“Hoje em dia eu levo minha filha na escola e ela volta sozinha. Antes, 

quatro horas da tarde parecia que eles já sabiam a hora certa para 

começar os tiros. E era a hora mais complicada, porque a gente tinha 

que buscar as crianças na escola e não podia.” - moradora do Borel. 

(Ibidem). 

 

  

A fala do morador a seguir representa a favela da Babilônia, localizada em 

Copacabana, Zona Sul. Tivemos acesso à ela através da pesquisa de Brito e Oliveira 

(2013 ) a respeito das UPPs, publicada no livro já citado  “Até o último homem”: 

 

“Ninguém gosta de tiroteio, de guerras, de facções. Mas o que parece 

é que saímos do jugo do traficante para aquele da polícia. As armas 

pesadas continuam no morro. A diferença é que o fuzil não está na 

mão do traficante, e sim da polícia. Que paz é essa?” - morador da 

favela Babilônia. (BRITO e OLIVEIRA, 2013, p.110). 

 

 

Ainda sobre esse aspecto dos impactos relativos à implementação e execução da 

política das UPPs, destacamos uma fala do rapper Fiell, morador da favela Santa Marta, 

que procura resumir a situação da implantação da UPP da seguinte forma: 

 

“Os tiroteios acabaram, mas a verdade é que vivemos aqui uma 

ditadura branca. Tudo é proibido, tudo só pode ser feito mediante 

autorização da polícia. O funk tá vetado, qualquer festa precisa de 

aval. Os jovens estão sempre sendo submetidos a revistas vexatórias 

[...]. Para ter paz, perdemos a liberdade. Naqueles prédios vizinhos 

[aponta], ninguém diz o que eles podem ou não ouvir, nem a que 

horas a festa tem de acabar. Além disso, ainda convivemos com 

esgoto a céu aberto e barracos de madeira. Não há hospital, escola ou 

opções de lazer. As obras na comunidade são paliativas e o 

governador prefere gastar dinheiro para murar a favela a investir nas 

reais necessidades dos moradores. Honestamente, esse braço do 

Estado, o da polícia, eu conheço desde criança. E sei que não é 

solução pra nós.” - Rapper Fiell, morador da Santa Marta. (Idem). 
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  Através da pesquisa realizada por Aschcroft (2015), pesquisador vinculado ao 

site Rio On Watch, é possível transcrever outras narrativas do convívio dos moradores 

com os policiais nas favelas São Carlos, Complexo do Alemão, Manguinhos, 

Jacarezinho e Complexo do Lins: 

  

“Fazem disparos para o alto quando anoitece, dizendo que agora eles 

que mandam no pedaço e que se não respeitarmos as leis iremos para 

o buraco. O sargento Gilson, por exemplo, fica andando pelas vielas 

da comunidade de madrugada falando isso pelo megafone.” – morador 

de São Carlos (ASCHCROFT, RioOnWatch, 12 de março de 2015. 

Disponível em  <http://rioonwatch.org.br/?tag=serie-upp>. Acessado 

em 04 de maio de 2016).  

“Antes, nós sabíamos que tínhamos um poder armado e podíamos 

caminhar em paz. Agora, existem duas forças e em qualquer momento 

você pode estar no meio de um conflito. Quando eu vejo como a 

Rocinha é agora, eu fico triste. A UPP morreu quando Amarildo 

morreu, e a situação da Rocinha é semelhante ao Complexo do 

Alemão. Eu rezo e acredito que a Rocinha irá ficar melhor.” – 

moradora Rocinha (Idem, Abril de 2015. Idem). 

“Infelizmente, esse é o despreparo da nossa polícia. Quem eles 

realmente têm que correr atrás, eles não correm. Eles sabem aonde 

tem bandido, só que eles não vão até lá, porque sabem que vão 

encontrar resistência, então eles chegam aonde não tem resistência e 

fazem o que fizeram com o meu primo e com o colega dele. Com seis 

meses de formação, ninguém vira policial em lugar nenhum. Essa 

formação é ridícula. Como um policial vai fazer incursão em favela 

cheia de morador, com seis meses de formação? Isso não existe.” –

 morador ferido no incidente, Morro do Alemão/Pedra do Sapo 

(Ibidem). 

 “Eu estou aqui [em um protesto contra a violência policial] porque eu 

moro aqui, eu cresci aqui, e minha família está aqui há mais de 40 

anos, e porque eu tenho um irmão que é negro. Eu estou aqui porque 

eu sou negra, porque eu sou mulher e porque essas agressões 

continuam se repetindo. Mesmo que eu não conhecesse os meninos 

[que foram assassinados] pessoalmente, olhar pra eles é olhar para o 

meu irmão. Eu estou aqui porque eu não quero que isso aconteça de 

novo e nós queremos mostrar que esse lugar tem voz.” – moradora, 

Manguinhos (Idem, 26 de Outubro 2015. Idem). 

“Eles chegam com um autoritarismo absurdo, xingando as pessoas, 

independentemente da idade delas ou condição física. Quando eles 

desconfiam de alguém, mesmo sem qualquer prova, saem arrastando   

pelas ruas, espancando e apontando armas para os moradores que 

estão ao redor, como se todos fossem marginais. Um dia desses, um 

policial violento entrou aqui no beco e ficou apontando para os 

moradores, como se fosse cometer outra agressão. Gente, pra quê 

isso?” – Morador, Jacarezinho (Ibidem). 

“Eles desrespeitam todo mundo. Mulheres são chamadas de piranha, 

vagabunda. Jovens apanham, são torturados, ameaçados. É muita 
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violência. O morro do Gambá já está esgotado de tanta arbitrariedade, 

assim como todas as favelas do Complexo do Lins. Ninguém aqui 

quer isso. A UPP é uma fachada, é um desrespeito à comunidade. A 

gente precisa de escola, creche, hospital, não de polícia“. – líder 

comunitária do Lins (Ibidem). 

 

Através das informações identificadas nas falas dos moradores percebe-se que os 

fatores positivos que favorecem os argumentos de manutenção das UPPs são relativos à 

redução da violência (roubos, homicídios e a presença de tiroteios), e são perspectivas 

mais presentes nos anos iniciais de execução dessa política de segurança, quando havia 

menos unidades instaladas e em favelas com menos de 100 mil habitantes, concentradas 

nas regiões da Zona Sul, Zona Central e Cinturão da Tijuca. De acordo com pesquisa do 

Instituto de Estudos da Religião (ISER), o estado do “cessar-fogo” entre policiais e 

traficantes é uma resposta quase que universal dos entrevistados29.   

Por meio dos relatos aqui apresentados, afirma-se que a construção do caráter da 

“polícia de proximidade” não é identificada sequer nas falas que pontuam impactos 

positivos relativos após a instalação das UPPs. Dessa maneira, os impactos positivos se 

concentram na situação do “cessar-fogo” entre traficantes e policiais como efeito 

imediato da presença policial e não da percepção de uma nova abordagem de 

aproximação da polícia com os moradores.  

Segundo a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ):  

“Policiamento de Proximidade tem como fundamento a presença, 

proatividade, descentralização e resolução de conflitos da polícia. Sua 

implantação objetiva promover a aproximação entre policiais e 

cidadãos, e reduzir os indicadores de criminalidade a partir da ação 

policial qualificada.” (Acontece UPP, 20 de janeiro de 2014. 

<http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-

                                                            

29 O ISER no ano de 2012 publicou no seu caderno de Comunicação – ano 31 uma pesquisa aprofundada 

sobre a implementação e execução da política das UPPs, aplicando a metodologia de observação 

participante e entrevistas semi-estruturadas com moradores e lideranças comunitárias de vinte e duas 

favelas com UPPs. Optaram por uma compreensão do fenômeno definida por Hannah Arendt (2008), 

procurando “pensar a política sem sobrepor premissas anteriores e exteriores às percepções dos sujeitos 

implicados. Os autores foram mobilizados não como modelos explicativos, mas como ferramentas para 

pensar aquilo que as falas e as experiências de campo sugeriram.” (RODRIGUES, André e SIQUEIRA, 

Raíza, 2012, p. 49). 
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selecionado/policia-de-proximidade-transforma-relacaeo-nas-

comunidades/CPP>. Acessado em 03 de Maio de 2016) 30. 

 

No artigo “A experiência das UPPs: Uma tomada de posição”, publicado em 

Dilemas: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, Luiz Antonio Machado da 

Silva, tendo como objetivo apontar “as tendências dominantes diferencialmente 

distribuídas entre as favelas onde foram implantadas UPPs”, identifica  que: 

 
 

“A adesão dos policiais a esses princípios gerais, inclusive a do 

próprio oficialato, tem sido problemática e reticente, de modo que a 

prática das UPPs acaba por depender, (...) da natureza do engajamento 

individual dos responsáveis locais e dos contextos sociopolíticos 

particulares definidores da recepção das unidades pelas diferentes 

favelas e complexos em que são implantadas.” (MACHADO DA 

SILVA, 2015, p. 13). 
 

 O autor observa ainda que:  
 

“Infelizmente, porém, esse aparente sucesso só tem demonstrado a 

resilência e a capacidade de adaptação aos novos regulamentos das 

práticas tradicionais, que acabam por exercer uma espécie de 

“canibalização” das novas regras pelos antigos métodos. 

Creio que tanto a lógica dessas propostas burocráticas de 

transformação, mais racionais do que políticas, quanto sua 

inviabilização pela resistência das práticas policiais conservadoras têm 

a mesma explicação: o persistente (...) desinteresse pela atividade 

policial da parte dos estratos dominantes, interessados apenas na 

imposição de formas de controle social que evitem a interação com 

atores classificados como perigosos e ameaçadores.” (Idem, p. 18). 

 

 

Sobre a recorrência dos conflitos sociais entre moradores locais e a polícia 

militar, Carvalho (2013), em seu artigo "A política de pacificação de favelas e as 

contradições para a produção de uma cidade segura" esclarece que a política das UPPs 

tem um desafio institucional não consolidado e que interfere diretamente no processo de 

aproximação entre as partes: 

 

“A tentativa de organizar o cotidiano dos moradores e de buscar uma 

nova forma de sociabilidade, influenciada diretamente pelas forças da 

ordem, pode ser lida a partir da chave apontada pelo autor, ou seja, o 

controle da ordem pública passa a um controle da moralidade. Nesse 

                                                            

30 Informações disponíveis no site oficial da UPP através do endereço eletrônico. 
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sentido, a “paz” seria garantida com base nessas iniciativas: controle 

das festividades, organização do trânsito, inscrições nos espaços 
públicos visíveis a todos. As ações públicas direcionadas aos 

territórios acabam por penalizar todos os moradores de favelas 

identificando-os como potencialmente criminosos e reforçando as 

vinculações entre pobreza e criminalidade.” (CARVALHO, 2013, p. 

304). 

 

Os entrevistados assim como os pesquisadores, portanto, não indicam a 

humanização da conduta policial e o seu aprimoramento em situações de abordagem e 

aproximação com moradores locais. Tais impactos de redução da violência estão, dessa 

maneira, exclusivamente relacionados à presença cotidiana de policiais que mantêm a 

postura militarizada de “combate ao crime”. Como consequência, se percebe através das 

falas que a infração de direitos humanos se mantém naturalizada na prática do contato 

entre polícia e morador da favela.  

Abaixo destacamos a fala de um morador do Morro da Providência, registrada 

pelos pesquisadores Rodrigues e Siqueira (2012) vinculados ao ISER, sobre a 

dificuldade de se familiarizar com a polícia. Por meio dela é possível perceber a 

profundidade do desafio, em face do histórico da relação entre as partes: 

“A infância dentro da favela foi muito interessante, mas sempre foi 

muito tenso, porque quando a polícia chegava... A gente não tinha 

muita noção do que era o assaltante. O assaltante era o amigo nosso. O 

traficante era o amigo nosso, era o pai do meu amigo, era o meu pai... 

Eu ia na boca de fumo pegar dinheiro e não via ninguém armado. Era 

um ou outro. Era uma outra época, bem diferente. Mas a questão que 

transcendeu essa época foi a ação da Polícia. A ação da Polícia sempre 

foi igual, sempre foi truculenta, ela sempre arrombava as portas, 

revirava tudo. Eu, por exemplo, estou com quarenta e dois anos e não 

sei arrumar o meu guarda roupa. Eu sou um cara totalmente 

desorganizado. Por quê? Não tinha uma semana que a polícia não 

entrava na minha casa e bagunçava tudo. Então, existia um medo dos 

moradores muito grande de não ter ninguém em casa e a polícia 

chegar e... reviravam as coisas, roubavam coisas. Minha mãe, por 

exemplo, perdeu muita coisa em casa (...) Então, hoje, dizer, ‘aquele 

policial é amigo’, é complicado. Tem uma barreira muito grande ainda 

dentro do meu inconsciente. 

 O que não se entende é que a polícia é uma instituição. O que a 

polícia sempre foi respinga no que está sendo agora. Então você dizer 

assim: ‘Mudou tudo agora. Agora é outra coisa. ’ Pô, peraí! Se eu 

estou pagando hoje porque existia o tráfico lá, por que não pagam os 

policiais pelo o quê os outros fizeram?”– morador, Providência. 

(RODRIGUES e SIQUEIRA, 2012, p. 28). 

 

 Esse relato demonstra a relação familiar entre moradores e traficantes como uma 

das características que constitui o tecido social da favela. Ao associarmos seu processo 



65 

 

histórico de formação através de políticas urbanas de exclusão dessa população se 

reconhece o desafio da formação da polícia de proximidade não apenas no plano 

operacional e institucional, mas principalmente no plano simbólico dos valores 

antagônicos presentes nesse processo histórico-sociológico. 

  

 Em seguida apresentaremos de que forma os moradores identificam o processo 

de “integração” com a cidade, impacto relacionado à atuação do programa UPP Social e 

Rio Mais Social. 

 

4.2 EFEITOS DAS UPPS ASSOCIADOS AO PROGRAMA UPP 

SOCIAL/RIO MAIS SOCIAL: UMA CONCEPÇÃO ESPECÍFICA DE CIDADANIA  

Encontra-se, no relatório do FBSP e LAV/UERJ, fala de moradores da Cidade 

de Deus e do Morro dos Macacos que demonstram as percepções dos moradores locais 

em relação às consequências geradas após a implantação de suas respectivas UPPs, no 

que diz respeito ao sentimento de integração e a percepção de melhorias:  

 

“Nunca teve tanto comércio quanto está tendo agora. Está 

desenvolvendo a economia. A quantidade de comércio cresceu. (…) 

Lojinha de roupa, de qualquer tipo de coisa. Antes não tinha, por 

causa do poder paralelo do tráfico. Acho que os próprios moradores 

agora tão fazendo seus próprios comércios, botando sua barraquinha 

aqui, às vezes no quintal, colocam uma mesinha, bota seus próprios 

produtos, uma flor, artesanato, arte, loja de roupa ou esse tipo de 

comércio que tem crescido na comunidade, bastante gente abrindo 

lojas de roupas.” - morador de Cidade de Deus. (FBSP/LAV, 2012, p. 

125). 

 

“Então, eu acho que antigamente as pessoas tinham aquela coisa 

assim, para um emprego: ‘Você mora onde? Eu moro em 

Jacarepaguá.’ Se falar Cidade de Deus... Hoje em dia o emprego 
vem para a pessoa na Cidade de Deus, entendeu? É uma coisa 

diferente, que a gente vê de como era antigamente. 

Tem gente que teve que mentir que mora na Cidade de Deus. Meu 

irmão mesmo, ele trabalha no trem, ele falou que morava na Freguesia 

(…). Acho que agora, chegando mais coisas, mais investimento, as 

pessoas já sentem mais confiança em usar seu próprio endereço. Antes 

isso era bastante comum.” - morador de Cidade de Deus. (Idem, p. 

128). 

 

“Já conquistamos bastantes coisas; hoje a gente está com muito curso 

para as crianças, para os adolescentes, para jovens e adultos. Tem 

muita coisa, assim, esportiva (…). Então a gente espera melhorar isso. 

A gente está incluído nas obras do PAC, nas próximas do PAC 2, e a 

nossa preocupação é discutir bastante com a comunidade para ser uma 
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obra boa. Que seja boa para todo mundo e a gente se inserir cada vez 

mais na vida do bairro. Nós já fomos considerados a comunidade com 

maior relação com o bairro. Isso foi constatado através de pesquisas 

de universidade.” - Liderança do Morro dos Macacos. (Idem, p. 127). 

 

“(...) antigamente a comunidade era muito feia, não era, como é que se 

fala, asfaltado, era aqueles paralelepípedos, faltando um, faltando 

outro, carro muito mal passava. Lá em cima, no morro, não era 

asfaltado, as pessoas subiam no barro. (…) Eu acho que a 

oportunidade de quando eu era criança e a oportunidade de agora... eu 

acho que a de agora é bem melhor. Veio oportunidade de emprego, 

saneamento, Morar Bem [Programa da Prefeitura para urbanização de 

favelas]. Então, eu acho que está ficando muito boa a comunidade, 

tanto que não tem casa para alugar. (...) Eu acho que a UPP trouxe 

isso com ela.” - moradora do Morro dos Macacos. (Idem, p. 126). 

 

“Eu já tinha o desejo há anos de registrar todos os funcionários, nunca 

consegui, mandava pra Região Administrativa, consulta prévia 

negativada, por que não tínhamos IPTU, RGI. Não tinha 
condição … E hoje em dia graças a Deus, conseguimos o alvará, que 

foi uma luta de muitos anos. Isso aí pra mim é motivo de muita 

alegria.” - Empresário local e morador do Morro dos Macacos. 

(Ibidem). 

   

Questionou-se, também, sobre o reconhecimento das demandas locais dos 

moradores pela Polícia da UPP, pelo programa UPP Social/Rio Mais Social e pelos 

órgãos públicos: 

 

“(...) o comandante fez reuniões, reuniões esvaziadas porque as 

pessoas ficaram com medo aqui dentro. Aí trazia o poder público, mas 

o poder público vinha, mas e aí? Também não resolvia o problema. Eu 

acho que eles têm que vir primeiro. Aí entrou? Entrou a Unidade de 

Polícia Pacificadora? Aí vinha o poder público massificando mesmo, 

fazendo as melhorias mesmo, na educação na infra-estrutura, saúde, 

políticas públicas. Aí sim, que eles vão falar: ‘Não, então tá certo!’ 

Porque a política de pacificação é só o início, agora tem que vir as 

outras coisas. Só que não veio isso, ainda não está vindo. Então a 

população está muito desconfiada. - Liderança do Morro dos 

Macacos. (Idem, p. 127). 

 

“O poder público acha que o problema é só o tráfico. Aí nós 

começamos a sinalizar para eles que o nosso problema de segurança 

não era só o tráfico. Poderia ser também. Mas, que na verdade, era 

falta de educação, falta de saúde, falta de saneamento básico, falta de 

tudo que nós tínhamos aqui. E, mais o tráfico, os confrontos que eles 

tinham com a polícia 

Nós temos várias reuniões, inclusive com a própria Unidade de Polícia 

Pacificadora. (…) E nós questionamos as pessoas responsáveis pelas 

obras, porque foi uma decisão deles. Não foi o que a comunidade 

queria. Eles foram bastante questionados. Por exemplo, nós 

apontamos para eles que o nosso saneamento básico é bastante 
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precário. (…) Eu perguntei para ele: ‘E aí, e o saneamento básico, 

onde fica isso?’ Ele não me respondeu, ele saiu da reunião e não me 

respondeu. Entende como é que é? Então, eles planejam, o governo 

planeja e faz aquilo que ele planeja. A Unidade de Pronto 

Atendimento não foi um desejo nosso. Tá ali...” - Liderança de Cidade 

de Deus. (Idem, p. 128). 

 

Com o objetivo de ampliarmos e atualizarmos as perspectivas locais dos 

moradores de favelas receptoras da política de segurança das UPPs e do programa Rio 

Mais Social seguem alguns dos relatos disponibilizados pelo site Rio On Watch, 

registradas durante o ano de 2015: 

  

“Como é que a gente vai viver aqui dentro só com polícia? A gente 

precisa é ocupar a cabeça dessa garotada. Onde estão as escolas, os 

hospitais? Só fizeram essa UPA que não tem nem um paracetamol 

para dar ao povo, que dirá um pediatra. Só fizeram maquiagem aqui. 

Na real, a vida do povo piorou, pois essa polícia acha que todos somos 

bandidos e nos tratam como tais. Chega! O Complexo do Alemão 

acordou e não vai mais aceitar esses assassinatos. Nem tráfico, nem 

polícia.” – pastor e líder comunitário, Nova Brasília (ASHCROFT, 

RioOnWtach, 10 de Abril de 2015. Disponível em 

<http://rioonwatch.org.br/?tag=serie-upp>. Acessado em 07 de Maio 

de 2016). 

 “Se o bairro tem o menor Índice de Desenvolvimento Humano da 

cidade,  por que é que fecha escola e hospital? O movimento deve ser 

ao contrário. Por que o governo faz invasão de UPP e não faz invasão 

da escola, de hospital?” – líder comunitária, Caju (Idem, 20 de 

Outubro de 2015. Idem).  

 “Dizem que vão resolver o problema, mas nunca passam da 

promessa. Precisamos comprar galões d’água para podermos beber e 

fazer comida. E quando chove ou venta muito, para piorar, ficamos 

sem luz” –  moradora, Camarista Méier (Ibidem).  

“A Comlurb recolhe quando quer, mas a gente não tem como evitar 

juntar lixo. Vou guardar lixo em casa? Pior: as moscas e baratas 

entram e a gente não sabe o que fazer” –  moradora, Vila Kennedy. 

(Idem, 05 de Novembro de 2015. Idem). 

 

 Esses últimos relatos acessados através do site RioOnWatch apontam para os 

principais problemas de execução da política de segurança pública das UPPs. Por meio 

deles se identifica a preferência do poder público em manter a presença coercitiva da 

polícia a aperfeiçoar e solucionar questões relativas aos aspectos urbanos, precários nas 

favelas (principalmente a falta de saneamento básico e distribuição da água) e/ou incluir 

http://bit.ly/1ihqaYB
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ações de rotina da limpeza urbana, por exemplo, ou ainda de facilitar e ampliar o acesso a 

equipamentos públicos como escolas e hospitais. 

Uma pesquisa sobre impactos pós implantação da UPP na favela Santa Marta, 

realizada por Ost e Fleury (2013), destaca ações de serviços públicos da Prefeitura, que 

se materializaram através de atividades que contemplam a regularização da distribuição 

de energia e água e, consequentemente, da tarifa desses serviços. Há, também, a 

observação de setores privados que ofertam serviços como a de TV a cabo e a oferta de 

cursos de capacitação profissional por meio de parceria público-privada.  

O que mais chama atenção nas informações dessa pesquisa é a constatação das 

consequências da inserção do Estado nessas favelas que se realiza por meio das práticas 

de regularização imobiliária, comercial e de alguns serviços de distribuição como o de 

água e energia elétrica. De acordo com as pesquisadoras, grande parte dos impactos 

locais se restringe a uma “cidadania da exceção” da parte da Prefeitura e do Governo do 

Estado ao se observar um processo significativo de mercantilização imobiliária, da 

sociabilidade e dos espaços urbanos da favela.  

 

“Então, estamos pagando água agora, taxa de água, R$ 18,00. Eu acho 
que todo mundo tem que pagar pelo que usa. Estamos uns 20 dias sem 
água. Têm uns 20 dias que a gente está assim: eles fecham a água, 

porque eles têm que consertar, mas eles não deram prioridade pra vir 

consertar porque o governo tem que entregar uma [outra] obra, então a 

equipe da Cedae 31 está lá pra poder fechar esse local; e aí a gente 

fica... Porque é favelado. [...] Só água não, estamos pagando água e 

esgoto – é pior, né, não existe o esgoto!”. – morador Santa Marta. 

(OST e FLEURY, 2013, p.651). 

 

 “Eles estão com essa preocupação de tirar a bandidagem, né, o tráfico 

armado, por conta das Olimpíadas e tal, pra estar vindo pra cá com 

uma espécie de segurança, mas eles estão oprimindo as pessoas dentro 

da comunidade, porque tem muitas pessoas aqui que estão... Eu 

acredito que o governo está trabalhando de maneira assim, a expulsá-

los, convidá-los a se retirar daqui, porque a gente está com a conta de 

luz... a gente já é rua; rua, casa paga IPTU e vários outros atributos, 

tem várias taxas: taxa de incêndio, taxa de limpeza. Quem vem morar 

na comunidade, veio fugindo desses impostos, veio correndo, se 

escondendo desses impostos por não ganhar o suficiente pra poder 

pagar. Se você for botar na ponta do lápis todos esses encargos, 

                                                            

31 Órgão responsável pela distribuição da água na cidade. 
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quanto que não vai dar? E aí a empregada doméstica, a patroa dela vai 

aumentar o salário dela porque agora ela paga luz, porque agora ela 

paga água, porque agora ela vai pagar taxa de iluminação, vai pagar? 

Não vai, não vai mudar. Então, vai chegar num ponto que essas 

pessoas não vão conseguir se manter aqui, e vão sair; o governo vai 

construir conjuntos habitacionais lá, em Saracuruna, lá, em 

Seropédica, lá, não sei onde, e vai convidar essas pessoas a irem pra 

lá, porque elas não vão ter condições de se manter dentro da Zona Sul. 

Um aluguel aqui está R$ 600,00”.  – moradora, Santa Marta. (Idem, p. 

662).  

 

Ost e Fleury (2013) resumem que, na realidade, observa-se o seguinte efeito: 

 

“A expansão de mercado, propiciada pela maior inserção do Estado, 
permite que cheguem alguns benefícios, como serviços de melhor 

qualidade, diversidade na oferta, conhecimento, oportunidades de 

fontes de renda e de capacitação. Assim, aqueles que têm mais 

capacidade de aproveitar a oportunidade, de lucrar, são beneficiados 

pela nova realidade, enquanto outros tantos vivem na insegurança. 

Neste sentido, a ideia de uma sociabilidade comunitária é, de certa 

forma, corroída pelo individualismo que o mercado provoca, cada um 

tentando garantir o seu quinhão. A maior entrada do mercado provoca 

disputas e prevalência de interesses pessoais, pois ele não atua de 

forma especificamente solidária. Apesar das ações de 

responsabilidade social que estão ocorrendo e das muitas ações de 

diferentes órgãos públicos, o propalado imaginário do jovem 

empreendedor em substituição ao do traficante poderoso envolve um 

elevado grau de ilusão, já que poucos possuem habilidades, ou terão 

oportunidades de atingir este ideal.” (Idem, p. 663). 

 

 Através das informações aqui sistematizadas, é possível compreender em que 

medida e de que forma os elementos que envolvem o processo de “integração” e 

“pacificação” dessas favelas se relacionam e suas principais consequências. 

 

O estabelecimento de relações comerciais entre indivíduos de classes diferentes, 

- proporcionada, muitas vezes, por uma espécie de turismo na favela -, a formalização 

do comércio local, o desenvolvimento de projetos de caráter esportivo e cultural são 

incentivados e priorizados, compreendidos pela política de segurança das UPPs e pelo 

programa Rio Mais Social como atividades que proporcionam condições para o acesso à 

cidadania.   

 

Observa-se, também, que não há concentração, da parte da Prefeitura e do 

programa Rio Mais Social, em atividades que contemplem de forma progressiva, o 

estabelecimento contínuo do acesso de serviços públicos relativos à coleta de lixo e/ou a 
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elaboração de um plano de saneamento básico, ou nem mesmo medidas que ampliem e 

facilitem o acesso ao sistema público de educação, em resposta às principais demandas 

sociais reclamadas pelos moradores. 

 

A desconstrução simbólica entre o “asfalto” e a “favela” pela política de 

segurança das UPPs e pelo programa Rio Mais Social se materializa na facilitação do 

acesso de empresas privadas (operadoras de televisão, internet e telefonia), 

regularização da distribuição de energia elétrica (privatizada pela empresa Ligth) e 

formalização do comércio local nessas favelas. Ações que trouxeram consequências 

como a valorização imobiliária, maior grau de desigualdade social entre os moradores 

locais e a exclusão dos que não conseguem sustentar o status imposto por essa 

configuração específica de “integração” proporcionada pela política de segurança 

pública das UPPs e pelo programa Rio Mais Social. 

 

Para que possamos ter uma visualização sistematizada dos problemas gerais da 

execução da política de segurança das UPPs e do programa Rio Mais Social, baseada 

nas principais pesquisas acessadas que se encontram em diálogo com os relatos 

destacados, organizamos as informações da seguinte maneira: 
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AUTOR (ES)/PESQUISAS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Brito e Oliveira (2013) 1) Manutenção de “aparatos de vigilância, 

controle, coerção e repressão da polícia aos 

favelados”; 

Carvalho (2013) 1) Autoritarismo por parte da UPP na medida 

em que essa organização se estabelece a partir 

daquilo que o comando acredita representar a 

ordem; 

2) Falta de canais de participação e de 

aproximação do morador com a polícia. 

Fórum Brasileiro de Seg. Pública (2012) 1) Falta de critério para implantação de outras 

UPPs;  

2) Falta de padronização operativa e doutrinária; 

3)  Não há valorização dos polícias das UPPs 

dentro da PM;  

4)  Pouco tempo de formação da polícia de 

proximidade;  

5)  Falta de legitimação do projeto de 

pacificação dentro da PM;  

6)  Não há canais de participação da sociedade 

civil das favelas na construção do processo. 

Franco (2014) 1) Permanência do “caráter militarizado da 

polícia, na repressão dos moradores, na 

inexistência da constituição de direitos e nas 

remoções para territórios periféricos da 

cidade”; 

2) Não há “ampliação dos serviços e 

equipamentos do Estado para elevar a 

qualidade de vida dos moradores das 

favelas”. 

Machado da Silva (2015) 1) Partindo de uma perspectiva histórico-política 

para “descrever os resultados das 

divergências”,  as UPPs representam uma 

“significativa mudança na conjuntura das 

disputas políticas em torno dos 

procedimentos coercitivos – e essa 

característica é, ao mesmo tempo, o limite de 

seu impacto.”  
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Oliveira (2014) 1) A política das UPPs é regida por princípios de 

gestão tutelar e autoritária às populações 

pobres; 

2) Não há participação social na formação e 

execução da política de segurança; 

3) Resolução de problemas cotidianos por 

“ações práticas que promovem um 

sistemático genocídio, sustentado por forma 

bastante corrosiva e letal de racismo”. 

ONG Viva Rio (2014) 1) Carência de padronização do sistema 

metodológico e operacional. 

Ost e Fleury (2013) 1) Não há “proteção e regulação estatal aos 

moradores da favela que veem os direitos 
de cidadania ameaçada pela crescente 

especulação mercadológica e imobiliária, 

além de sofrerem o empobrecimento causado 

pelo aumento do custo de vida”após a 

implantação das UPPs em favelas. 

Rodrigues e Motta (2013) 1) Não ocorre a aproximação entre policiais e 

moradores; 

2) Ausência de uma instituição que sirva como 

mediadora das relações conflituosas entre a 

polícia e a comunidade; 

3) Fragmentação na ação governamental para as 

favelas não foi superada pelos programas 

atuais de gestão integrada de políticas 

públicas. 

Rodrigues e Siqueira (2012). 1) Falta de valorização dos policiais das UPPs 

dentro da PM; 

2) Falta de “mecanismo de controle externo das 

UPPs e falta de associação desses à processos 

de participação social”; 

3) Houve ampliação do projeto sem avaliação e 

monitoramento constante. 

Sanchez, Bienenstein, Mascarenhas, Oliveira 

(2012). 
1) Política de segurança pública e programa 

social não promovem o desenvolvimento 

social e/ou integração das favelas à cidade; 

2) Política pública de caráter temporário e frágil, 

especificamente vinculado ao contexto de 

realização da Copa 2014 e Olimpíadas 2016; 

3) São práticas disciplinadoras e de controle 

social, de caráter autoritário e 

antidemocrático. 
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  Fonte: a autora, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valente (2014) 1) Insuficiência de investimentos sociais;  

2) Privilégio dos interesses privados em 

detrimento dos públicos; 

3) Caracteriza-se como mecanismo de controle 

das populações das favelas. 
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5. PERCEPÇÃO CRÍTICA SOBRE OS IMPACTOS E PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Recorrer ao Método Materialista Histórico Dialético para visualização dos problemas 

gerais de execução desse “bloco” de iniciativas governamentais em foco, significa, portanto, 

investigar aspectos relativos ao processo histórico da relação entre os elementos que 

compõem a sociedade capitalista no Brasil, com destaque para o Estado e o mercado no 

contexto neoliberal atual. 

 Como elementos que constituem a estrutura dos sistemas capitalistas, identificava-se, 

portanto,  nesse contexto de realização da Copa 2014 e Olimpíadas 2016 no Rio de Janeiro: o 

Estado, tendo como referência sua atuação por meio de determinada política pública de 

segurança e social; o mercado, como agente financiador  - já demostrado no capítulo 2 – e, 

portanto,  determinante na qualidade da execução de ambas as ações públicas; e parte do 

segmento social popular da sociedade carioca, representada por determinadas favelas, 

receptoras desses iniciativas governamentais. 

Dessa forma, os problemas gerais que impedem a execução adequada das UPPs e do 

programa Rio Mais Social sob a ótica do Método Materialista Histórico Dialético dizem 

respeito a uma série de fatos históricos relativos à nossa condição existencial capitalista, 

agravada pelas determinações do subdesenvolvimento.  

 

5.1 A POLÍTICA DE SEGURANÇA DAS UPPS E O PROGRAMA RIO MAIS 

SOCIAL: UMA PARTE DO TODO 

 Para que seja possível uma compreensão sistêmica e totalizante dos desafios de 

execução da política de segurança das UPPs e do programa Rio Mais Social, essa parte do 

capítulo tem o objetivo de evidenciar o que esse conjunto de ações governamentais significa 

no plano da administração da cidade do Rio de Janeiro. 

Analisando as informações sobre os impactos gerados pós implantação das UPPs nas 

favelas, relativas à valorização imobiliária e ao processo de exclusão de parte dos moradores 

locais por uma “cidadania da exceção”, combinando o dizem Ost e Fleury com a pesquisa de 

Orlando Alves dos Santos Junior e Mauro Rego Monteiro Santos (2012, p. 287-313) sobre a 

forma pela qual tem-se desenvolvido o planejamento urbano do Rio de Janeiro, a partir da 
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agenda de preparação da cidade para os megaeventos, é possível compreender de que maneira 

a polícia das UPPs e o programa Rio Mais Social tem beneficiado, mais enfaticamente o 

Estado e parceiros empresariais, do que correspondendo as expectativas sociais sobre a 

integração da favela à cidade. 

 A oportunidade de desenvolvimento econômico, social e urbano da cidade do Rio de 

Janeiro no contexto de recepção dos megaeventos esportivos, inclui projetos de revitalização 

urbana que implicam em processos de remoção (em favelas com e sem UPP), esses 

vinculados a: “i) realização de obras viárias para implantação dos BRTs (Bus Rapid Transit) 

Transcarioca e Transoeste; ii) realização da reforma do Estádio do Maracanã; iii) construção 

dos equipamentos esportivos (Vila Olímpica); e iv) intervenções relacionadas à reestruturação 

urbanas de áreas específicas da cidade (revitalização da zona portuária – Projeto Porto 

Maravilha32).” (JÚNIOR e SANTOS, 2012, p. 297). 

   No caso das favelas que tem UPP, as favelas do Vidigal, Morro da Providência, Metrô 

Mangueira (parte da favela da Mangueira), Fallet e Manguinhos são algumas das quais a 

pesquisadora observou a ocorrência dos processos de remoção habitacional durante os anos de 

2011 e 2013.  No entanto, vale destacar que essas favelas não estão restritas às áreas 

destinadas à construção e reforma de equipamentos e infraestrutura para os Jogos. Várias 

delas, situadas em áreas valorizadas do ponto de vista imobiliário da cidade, também têm sido 

alvo de remoções com o argumento de que são áreas de risco ambiental. Exemplo disso são os 

casos da favela do Vidigal (Zona Sul) e da favela do Fallet (Centro), também identificados no 

trabalho de campo pela pesquisadora. 

 Esses processos de remoção e reassentamento implicam, na maioria dos casos, a 

impossibilidade da permanência da família na mesma localidade ou no mesmo bairro, pois, 

nos casos de indenização ou no caso de compra assistida, os valores oferecidos não 

correspondem à base do valor de mercado, mas tem por base o valor das benfeitorias (Idem, 

                                                            

 A favela Morro da Providência se destaca, pois, considerada a primeira no Rio de Janeiro, localizada entre a 

região portuária e central da cidade, é alvo de processos intensos de remoção ao compartilhar da área que 

compõem o chamado projeto Porto Maravilha. Esse projeto se materializa num pacto de concessão urbana de 

cinco milhões de metros quadrados da cidade pela prefeitura, num arranjo de parceria público privada, com a 

empresa Porto Novo32. 
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p. 296). E no caso de transferência da família para unidades habitacionais, essas se encontram 

em bairros distantes da moradia original da família, geralmente concentrados na zona oeste da 

cidade 33.  

 O caso é que esses procedimentos de remoção, reassentamento ou indenização dessas 

famílias se caracterizam principalmente, pelo viés autoritário dos setores municipais 

responsáveis, ou seja, a Procuradoria do Município, a Secretaria Municipal de Habitação e as 

subprefeituras. De acordo com as informações da pesquisa realizada por Junior e Santos 

(2012) em favelas com e sem UPP, a atuação do poder público poderia ser caracterizada pelos 

seguintes aspectos: 

  “(i) Completa ausência, ou precariedade, de informações por parte das 

comunidades, acompanhada de procedimentos de pressão e coação, 

forçando os moradores a aceitar as ofertas realizadas pela prefeitura do 

Rio.(...) 

(ii) Completa ausência, ou precariedade do envolvimento das 

comunidades na discussão dos projetos de reurbanização promovidos 

pela prefeitura, bem como das possíveis alternativas para os casos onde são 

indicadas remoções. 

(iii) Deslegitimação das organizações comunitárias e processos de 

negociação sempre individualizados com as famílias, nitidamente 

buscando enfraquecer sua capacidade de negociação com o poder 

público. Nessa mesma perspectiva, cabe registrar que as negociações, em 

geral, são arbitrárias e sem critérios claros de negociação, inclusive no 

que se refere aos valores das indenizações. 

(iv) A utilização da justiça como instrumento contra o cidadão. (...) A 

p´ratica da Procuradoria do município parecia a de penalizar todos os 

cidadãos que recorriam à Justiça para proteger seus direitos, tendo em vista 

que todas as liminares derrubadas na Justiça foram acompanhadas de 

imediata remoção, determinada pela Procuradoria, sistematicamente 

realizadas em situações de terror e violação dos direitos humanos. (...) 

(v)Desrespeito à cidadania. O padrão de relacionamento dos agentes 

públicos era desrespeitoso coma população de baixa renda. (...) como se os 

                                                            

33 As unidades habitacionais são empreendimentos realizados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em 

geral, construídas na zona oeste da cidade. Ver mais sobre em JUNIOR, Orlando Alves dos Santos e SANTOS, 

Mauro Rego Monteiro. Megaeventos e Direito á moradia: questões e reflexões a partir do contexto do Rio de 

Janeiro (p.287-313). In: Grandes Projetos Metropolitanos, Rio de janeiro e Belo Horizonte. Org.: OLIVEIRA, 

Fabrício Leal; CARDOSO, Adauto Lúcio; COSTA, Heloisa Soares de Moura; VAINER, Carlos Bernardo. Letra 

Capital, Rio de Janeiro, 2012. 
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moradores não fossem portadores de direitos (...).” (JUNIOR e SANTOS, 

2012, p. 306-307, grifos nossos). 

 

  A partir dessas informações é possível relacionar o perfil de atuação dos agentes 

públicos envolvidos nessa política de habitação popular com a atuação policial das UPPs nas 

favelas, destacada nos relatos expostos no capítulo 3 dessa pesquisa. Além disso, a falta do 

caráter participativo e democrático sobre a transparência dos critérios operacionais das ações, 

também são características compartilhadas nos problemas de execução de ambas as ações 

políticas.   

 Relacionar o perfil de atuação das autoridades públicas, responsáveis pelas execuções 

da política das UPPs e programa Rio Mais Social com a política de habitação e 

reassentamento, é perceber de que forma o Estado tem se empenhado para “resgatar” essas 

favelas com o objetivo de “integrá-las” à cidade. Sobretudo quando observamos seus 

impactos sociais e urbanos, identifica-se a (re) produção da desigualdade social e urbana entre 

favelas e favelados e manutenção da dicotomia cidade x favela. 

 

 Ao identificarmos de que forma foi organizada, com a participação direta do setor 

privado na sua sustentabilidade, essas duas ações políticas, que tem como “público alvo” o 

mesmo segmento social e, por isso, também, são compreendidas como um “bloco” de ações, 

que designam uma política pública específica, é possível demonstrar os critérios de 

implementação priorizados durante sua execução.  

  

 Nesse âmbito, é possível relacionar o conceito de políticas públicas com o de 

Aparelhos Ideológicos do Estado (ALTHUSSER, 1985), à medida que o modelo 

organizacional, sociologicamente estabelecido no decorrer do desenvolvimento de ambas as 

ações, caracteriza a forma pela qual o Estado “dialoga” com camadas sociais pobres e cria 

mecanismos condicionantes para reprodução material da força de trabalho.  

 

Esse “bloco” de iniciativas políticas, baseada na concepção de “retomada do 

território”, abre as portas para ações de regularização do serviço de distribuição de energia 

elétrica domiciliar, regularização do mercado informal em formal e para empresas privadas 
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que trabalham com “capacitação profissional de jovens e adultos”, para formatação de 

impostos e de mão de obra assalariada.   

 

Dessa maneira, a fusão entre a política das UPPs e o programa UPP Social/Rio Mais 

Social, funde as concepções de Aparelhos Repressivos e Ideológicos do Estado. Ela atribui 

valor ambíguo ao aparelho policial por meio da tentativa de implementação da “polícia de 

proximidade” e “integração urbana e social” das respectivas favelas, pois agrega dimensão 

ideológica à essa parte da corporação relacionada às UPPs.  Mesmo que os conflitos físicos se 

façam presentes na implementação e execução da política das UPPs, a mesma se fundamenta 

na regularização da atenção social que o Estado se responsabiliza em administrar, financiada 

por agentes do setor privado. 

 

O Estado, na contemporaneidade, sofreu reconfiguração organizacional e 

administrativa, estreitando os vínculos  com o setor privado. A concepção da administração 

flexível para as empresas, da gestão da qualidade e inovação, que surgiu como estratégia de 

reaquecimento da economia pela atratividade da oferta de novos produtos, foi seguida das 

privatizações e concessões, na sequência, as parcerias público-privadas, abertura de 

possibilidades - "prospecção de negócios pelo Estado, para o setor privado" (GURGEL, 2014) 

- que se constituem no âmbito da administração pública no que Grotti (2007) vai chamar de 

administração soberana consensual. É quando os setores público e privado parecem compor 

amistosas parcerias. 

A partir daí se observa o efeito de pulverização do limite entre os interesses do setor 

público e setor privado.  De acordo com Gurgel (2014), a legalidade constitucional dessa 

fusão modela o Estado  Neoliberal e muda o papel do Estado. De Interventor estimula-se a 

postura de um Estado Servidor. Dessa forma, um novo cenário da relação entre Estado, 

mercado e sociedade civil surge: organizado em oposição à criação de mecanismo de 

intervenções estatais na economia a la Keynes, o Estado se funde com o mercado e atua, mais 

do que nunca, como “comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa” 

(ENGELS e MARX, 1999, p. 5). 

 A condição neoliberal, nesse contexto de implementação e execução da política das 

UPPs e programa UPPs Social/Rio Mais Social, expõe essa transposição dos limites da 
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relação entre Estado e Mercado e do que se designaria como a diferença entre interesses 

públicos e privados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Regido pelas classes dominantes, o Estado é o aparelho, é a estrutura de caráter 

administrativo, controlado por um Governo com legitimidade política nos processos de 

decisão em políticas públicas de acesso à direitos e deveres. Partindo dessa perspectiva, 

atribui-se às políticas públicas função instrumental de regulamentar, regularizar e fiscalizar 

formas de acesso à direitos e deveres sociais. O fato de que políticas públicas, pensadas a 

partir de interesses capitalistas,  organizam a vida civil dos indivíduos e estabelecem o perfil 

da relação entre Estado e sociedade, torna possível relacionar o conceito de Aparelhos 

Ideológico de Estado  de Althusser (1985) à concepção de políticas públicas.  

O efeito de aumento da especulação imobiliária local, gera, consequentemente, a 

produção de uma “cidadania da exceção” ou “subcidadania”, de acordo com os pesquisadores. 

A família, para se manter na favela, se vincula às formas regulares de trabalho (mão de obra) 

e de consumo (através da regularização do mercado informal local), provocando um 

movimento de inclusão da economia local marginalizada, no circuito do capital hegemônico 

neoliberal. Essa é a maneira pela qual ocorre, empiricamente,  a “integração” entre favela e 

cidade. 

   Além disso, um dos efeitos da política de segurança pública nas favelas através da 

implantação de UPPs, por exemplo, é a promoção de um conjunto de ações moralistas de 

reordenamento da cultura urbana como melhor garantia da paz nesses lugares. No caso do 

programa Rio Mais Social, o aspecto de influência e direcionamento ideológico exercido pelo 

Estado a esse segmento social especificado, é realizado por ações que provocam um processo 

de “colonização” do setor privado na favela por meio da introdução de projetos culturais do 

terceiro setor externo à ela e a criação de um fundo subsidiado por empresas, para 

estruturação de projetos (empreendedores culturais e sociais) locais. 

Dessa forma, apesar das denúncias feitas sobre os procedimentos irregulares da 

execução de ambas as ações governamentais, a manutenção dessas políticas e a não 

preocupação em reconfigurá-las metodologicamente, (re) afirma o papel repressor do Estado  

a populações historicamente discriminadas à força dos interesses privados do grupo de 

empresários envolvidos e do beneficiamento do próprio Estado, ou melhor, do Estado-

empresa na gestão da cidade, dos espaços urbanos e das relações socias. 
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Portanto, o esclarecimento das razões e fatores que contribuem para a contradição 

entre o prescrito e o real e a situação de manutenção dos problemas de execução da política de 

segurança das UPPs e do programa Rio Mais Social expõem de que maneira o Estado 

Servidor ou Estado Instrumento tem se configurado no contexto específico.  

Sem ignorar a importância dos espaços de participação social e/ou a criação de 

instâncias de controle externo para o aprimoramento de políticas públicas de um Estado 

declarado democrático, fica compreendido que mesmo se fossem elementos efetivamente 

presentes na política de segurança das UPPs e do programa Rio Mais Social, os problemas 

gerais de execução se manteriam, pois são oriundos do conflito de interesses que se 

contrariam e movem a história.   
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