
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ARTIGO CIENTÍFICO 

1 

 

A RELAÇÃO ENTRE A SEGURANÇA PÚBLICA E OS DIREITOS HUMANOS DOS 
MORADORES DAS COMUNIDADES PACIFICADAS: O Caso Das Unidades De Polícia 
Pacificadoras (UPPS) Como Modelo De Gestão 

 

Silvio Bertanha Correa - sbcorrea@id.uff.br  - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

(UFF) /ICHS 

 

 

Resumo 
 

Esta pesquisa tem por principal premissa da necessidade e da importância de aproximar a 
polícia da comunidade, por meio de programas como as Unidades de Polícia Pacificadora 
(UPP), o qual deveria resgatar a dignidade do profissional de segurança pública e a confiança 
do cidadão, há muito tempo perdida, na atividade policial. Essa pesquisa tem sua justificativa 
pela necessidade de demonstrar que direitos humanos e atividade policial são totalmente 
compatíveis.  Contudo, os resultados esperados em relação à questão do resgaste pelo Estado 
de uma política social efetiva por meio das UPPs dentro da comunidade ainda não ocorreram 
de forma satisfatória. Tal situação, nos leva a concluir que o Estado perdeu o controle e 
precisa rever suas ações.  
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1 - Introdução 

 

A segurança pública é essencial ao ser humano e faz parte, do conjunto de direitos 
fundamentais à vida da pessoa humana e integra o conjunto dos Direitos Humanos. Embora 
seja um direito social e fundamental definido e garantido constitucionalmente a todos os 
setores sociais, a abordagem sobre a segurança pública no Estado do Rio de Janeiro não é 
animadora, diante do elevado índice de violência e de criminalidade que se abate sobre a 
sociedade.  

É importante estudar o assunto dentro da visão da administração publica e identificar os 
problemas enfrentados tanto pelo cidadão que mora na comunidade como o policial que ali 
está para manter a ordem. Desta forma, este trabalho se justifica pelo fato de tentar esclarecer 
como o planejamento foi importante das diversas fases dessa relação e como o Estado tem 
trabalhado, não somente na questão técnica, mas na relação entre seus soldados e a população 
destas comunidades no que se refere a consolidação da polícia de proximidade que é o 
conceito central das UPPs.  
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De acordo com Bobbio (2004)³ Direitos humanos são derivados da dignidade e do valor 
inerente à pessoa humana, tais direitos são universais, inalienáveis e igualitários. Tais direitos 
são inerentes a cada ser humano, não podem ser tirados ou alienados por qualquer pessoa; 
sendo destinados e aplicados a qualquer indivíduo em igual medida – independente do critério 
de raça, cor, sexo, idioma, religião, política ou outro tipo de opinião, nacionalidade ou origem 
social, propriedades, nascimento ou outro status qualquer.  

 
A polícia e os direitos humanos devem almejar a proteção e respeitos aos indivíduos em 

um Estado Democrático de Direito, pois a polícia visa à garantia dos direitos constitucionais 
de maneira genérica na ordem social, para que assim sejam gozados.  

 
A Segurança Pública é prevista na Constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 144, e 

possui por missão principal a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio. Assim, por sua natureza as polícias, são os primeiros órgãos governamentais 
garantidores dos Direitos Humanos quando violados.  

 
A violência no Estado do Rio de Janeiro é considerada um problema de ordem social 

que começou a partir do momento que o crime passou a ser organizado. As facções 
criminosas espalhadas pelas comunidades cariocas criaram um poder paralelo que se opõe ao 
Estado e que demarcam regiões que são dominadas pelo tráfico de entorpecentes. Com o 
tráfico de drogas, surgem outras modalidades de crimes que se desdobram na sociedade e 
atinge o cidadão de bem. 

 

É preciso mudar o foco da política de segurança pública no que se refere a redução de 
homicídios. O próprio Estado fomenta a violência e “diz” ao policial que ele está em guerra. 
Essa é uma realidade assustadora e, ainda mais, quando as instituições governamentais e o 
poder público em geral, ao invés de promover a segurança pública, praticam a violência e a 
criminalidade nas suas mais diversas formas. Deste modo, o crescimento da violência 
criminal no Estado do Rio de Janeiro está associado a fatores de risco, como as desigualdades 
social e econômica, a falta de distribuição de renda, a uma grande disponibilidade de armas e 
drogas, a falta de programas sociais de inclusão e a cultura de violência. Tal fato, entre outros, 
contribui para que o policial fique realmente em clima de guerra. O propósito da ocupação das 
comunidades deveria vir justamente para amenizar, ou até mesmo exterminar a violência e as 
mortes decorrentes do tráfico.  

 

O Rio de Janeiro não estava longe desta realidade há dez anos atrás. As comunidades 
sentiam na pele o terror do tráfico e suas consequências. Organizações paramilitares se 
expandiam em diversas regiões originando grupos conhecidos como milícias, em outras 
palavras, o Estado precisava dar uma resposta ao cidadão de bem e também ao tráfico de 
drogas. Então, numa iniciativa da Secretaria de Segurança Pública foi implementado o 
programa que tem como conceito a polícia de proximidade, uma forma de aproximação entre 
comunidade e polícia, almejando proporcionar ao indivíduo que lá mora mais dignidade e 
qualidade de vida.  
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Diante deste cenário de violência marcado por mais de 30 anos de domínio das favelas 
cariocas pelo narcotráfico, o Governo do Estado do Rio de Janeiro cria, por meio do Decreto 
nº 41.650 de 21 de janeiro de 2009 (DIÁRIO Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 2011), as 
Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) como política de segurança pública. O Decreto nº 
42.787 de 06 de janeiro de 2011 (DIÁRIO Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 2011) dispõe 
sobre a implantação, estrutura, atuação e funcionamento de tais unidades. Seu primeiro artigo 
estabelece que “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” se tornariam “áreas potencialmente contempláveis 
por UPP”.  

Os objetivos das UPP, de acordo com os documentos legais supracitados, são:                                                                                                                                            
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.  

A Polícia Militar deveria atuar em seus desdobramentos com o objetivo de restabelecer 
a rotina dos moradores e prender os criminosos envolvidos na disputa do tráfico de drogas 
dentro das comunidades. É importante destacar aqui que, nesta relação entre a polícia e o 
cidadão, morador da comunidade, deve existir o respeito promovido por ambas as partes.  

 

Nestes oito anos de convivência, como em qualquer relação, os problemas são 
inevitáveis e na Administração, seja ela privada ou pública, o controle dos processos para que 
o planejamento dê certo, é uma das principais etapas do planejamento estratégico.  

 

O problema destacado neste artigo está ligado na relação entre os direitos humanos 
dentro da comunidade e a segurança pública, sendo nosso objeto de estudo as Unidades de 
Polícia Pacificadora (UPPs), criadas para manter a paz e a segurança dentro das comunidades 
e também por promover ações sociais. A pesquisa se concentrará nas comunidades do Estado 
do Rio de Janeiro, no intuito de compreender esta relação, entre as comunidades e as UPPs e 
como o Estado administra essa ocupação desde 2009. (MORAES, MARIANO e FRANCO, 
2015). 

 

O objetivo principal deste artigo é apresentar os direitos humanos do morador da 
comunidade, não somente na visão humanitarista de organizações não governamentais, mas, 
também, na visão do Estado com dados relevantes dessa perspectiva para que tenham uma 
visão da relação entre a segurança que lhe é proporcionada e, se essa relação, é proveitosa e 
gera frutos para a comunidade com ações sociais efetivas e bem planejadas. 
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2 - Revisão de Literatura   

 
A estruturação, ou fundamentação, teórica para esta pesquisa foi feita no intuito de 

ampliar a compreensão sobre a situação atual que envolve as relações sociais e de poder entre 
o Estado, as UPPs e a população do Estado do Rio de Janeiro. Além de articular informações 
recentes que abordam questões relacionadas as relações entre as UPPs e as comunidades em 
que as mesmas foram estabelecidas. 

 
Não é tão fácil admitir que o preconceito exista quando se pensa numa comunidade 

carente e os seus problemas vivenciados no dia a dia. Sabe-se que no cotidiano da 
comunidade existe um signo peculiar na comunicação entre os moradores. Muitas vezes 
acuados, sem poder expressar sua liberdade, garantida pela Constituição Federal e sem 
nenhum apoio governamental, os indivíduos que moram nessas comunidades se sujeitam ao 
domínio que o poder paralelo, através dos traficantes locais que exercem sobre a localidade.  
 
2.1 - Breve Histórico da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
  

A área de atuação se concentra no Estado do Rio de Janeiro, subdividido em quatro 
Comandos de Policiamento: Capital, Baixada, Interior e Unidades Especiais (estas últimas 
sem circunscrição territorializada, atuando em qualquer parte do estado). As atribuições 
constitucionais (Constituição Federal de 1988 e Constituição Estadual de 1989) são: 
policiamento ostensivo, visando à preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio. Força auxiliar, reserva do Exército, convocável pela União para 
tarefas de defesa interna.  

Nas funções previstas estão as diversas modalidades de patrulhamento preventivo, 
dissuasivo e repressivo; o atendimento emergencial; a assistência ao público → Auxílio e 
apoio a outras instituições de segurança pública e judiciárias, entre elas, a Polícia Civil, 
Defesa Civil, Ministério Público e Guarda Municipal. (MUSSUMECI e MUNIZ, 2000, p.3). 

 

2.2 - A implantação das UPPs  

As UPP têm como referência os princípios de Policiamento Comunitário e de 
proximidade visando principalmente a recuperar territórios ocupados por traficantes. Segundo 
Souza e Silva (2010), as UPPs seriam também uma tentativa de desconstruir a imagem 
negativa da cidade no mercado global, principalmente no que se refere à disputa para sediar 
megaeventos, atrair investimentos e turistas. 

Foi identificado por Mariz (2012) um planejamento previamente efetuado até a 
implantação da primeira UPP. A mesma autora ressalta que, desde 2007 a área de Segurança 
Pública, começou a empreender uma série de esforços para que as UPPs fossem um sucesso 
na implantação e manutenção com a principal estratégia de combater a criminalidade e 
dissolver o crime organizado para que o cidadão possa ter restabelecida sua cidadania e 
confiança nas instituições públicas. 
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A insegurança pública é uma tragédia nacional, visto que atinge o conjunto da 
sociedade, provocando genocídio de jovens, em sua maioria homens pobres e 
negros. O autor afirma: “A criminalidade letal atingiu patamares dantescos”. A 
ocupação das comunidades é algo maior que apenas políticas de governo, mas uma 
demanda da sociedade (SOARES, 2006, P. 91). 

 

2.3 - A Gestão Administrativa do Estado na Polícia Militar 

         O conhecimento da importância da Polícia agindo como agente de segurança para fazer 
as Leis serem cumpridas é fundamental para que a ordem pública não seja afetada. Esta é uma 
diretriz importante e deve ser respeitada pela sociedade. Vejamos que no modelo abaixo 
(figura. 1) da pirâmide de Hunter (2008), a organização militar influencia a administração, 
inclusive na base piramidal de hierarquia que são utilizados na maioria das empresas nos dias 
de hoje.  

 
Figura 1: Pirâmide de Hunter  

(Fonte: HUNTER, 2008, p.47) 
 

Na figura, o autor (Hunter, 2005) compara os modelos de gestão nas empresas com os 
que são usados na organização militar, amplamente utilizados nas grandes organizações 
empresariais. Pode-se notar que a patente que está em cada camada representa um cargo ou 
função dentro das empresas. Esta relação é para que fique claro que antes de se implementar 
qualquer programa ou plano de ação, o planejamento é de fundamental relevância no processo 
de Planejamento, Organização, Direção, Assessoria, Orçamento, Informação e Coordenação. 

 

No conceito de Gulick apud Maximiano (2004), encontra-se o esclarecimento em 
relação ao modelo de gestão administrativa utilizado na Polícia Miliar do Rio de Janeiro, que 
é da seguinte forma: planejamento (planning): consiste em traçar as linhas gerais do que 
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deve ser feito e dos métodos para fazê-lo; organização (organizing): é estruturar, definir as 
atribuições visando um determinado objetivo; assessoria (staffing): é a função de preparar e 
treinar o pessoal; direção (directing): é a tarefa de tomar decisões transformando-as em 
ordens e instruções específicas; coordenação (coordinating): é o estabelecimento de relações 
entre as várias partes do trabalho; informação (reporting): manter os subordinados 
informados a respeito da organização e orçamento (budgeting): é a função relacionada a 
elaboração, execução e fiscalização orçamentária. 

 

Antes de implementar as UPPs, a Secretaria de Segurança Pública utilizou as 
ferramentas acima em cada etapa do projeto. Ao observar essa estrutura e diante das notícias 
de que o Governo Estadual está passando marcado por uma série crise para honrar os seus 
compromissos financeiros, pode-se afirmar que a etapa do projeto que precisa ser revista e 
replanejada com prioridade é o orçamento. 

 

O grande problema na administração do Estado estava, justamente, em conter de 
forma eficaz a violência que se agravava mais e mais dentro das comunidades que tinha no 
tráfico de drogas o maior inimigo da sociedade, pois o uso de drogas ilícitas resulta no 
aumento da violência e criminalidade em geral. Chacinas, disputas de ponto de venda, 
assaltos, prostituição, aliciamento de menores, contrabando de armas, dentre outros crimes 
graves, passaram a povoar o cotidiano das grandes cidades (ARDAILLON e DEBERT, 1987). 

 

Os autores acima também descreveram a situação do crime organizado e os 
desdobramentos que esse poder paralelo provocava nos seus inimigos e nos consumidores de 
drogas. Tal ponto de vista converge para o estudo feito por Maciel (2011, p.10) em relação a 
implantação das UPPs no Rio de Janeiro, onde a mesma relata: 

 

O Estado tinha consciência que algo deveria ser feito, pois a violência era um dos 
problemas mais difíceis de resolver e precisava intervir para que o Estado do Rio de Janeiro 
pudesse se desenvolver para atrair investidores e melhorar a qualidade de vida da sua 
população. 

 

Maciel (2011) também destaca que as comunidades do Rio de Janeiro eram dominadas 
por facções criminosas que tinha o poder de fazer as leis dentro das comunidades, julgar quem 
as transgredisse e executar a pena, que, na maioria dos casos, era a morte. Sabedora disso a 
polícia adotou o confronto direto com os marginais, com ataques em redutos para destruir e 
apreender material ilícito. 

A partir de 2007, diferentes setores da área de Segurança Pública do Rio de Janeiro, 
sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública, empreenderam esforços para 
fins de implantação e manutenção das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), 
constituindo-se na materialização de um planejamento estratégico. Tendo por 
prioridade absoluta o combate à criminalidade e o restabelecimento dos direitos 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ARTIGO CIENTÍFICO 

7 

 

fundamentais dos cidadãos de ir e vir e o resgate da credibilidade da sociedade 
fluminense em suas instituições (MARIZ, 2012, p.12). 

Apenas ocupar as comunidades não era suficiente para que o problema da violência 
estancasse, tendo em vista que mudar o cotidiano de um lugar antes dominado pelo medo não 
era das tarefas mais fáceis. 

As conquistas obtidas com o Programa de UPPs, que iniciaram uma era de paz com 
acentuada queda dos índices de criminalidade, trazem como desafio a promoção de 
projetos culturais e educativos de cunho permanente, produzindo a integração plena 
do jovem às novas práticas comunitárias em oportunidades e iniciativas cidadãs, 
culturais e educacionais, propiciando a geração de cidadãos cientes de seus deveres e 
direitos constitucionais (MARIZ, 2012, p.13). 

 

O artigo 144 da Constituição Federal de 1988, disciplina que a segurança pública é 
dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essa atuação está 
compreendida pela atuação policial de diversos níveis - polícia federal; polícia rodoviária 
federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros 
militares e, ainda, pelas guardas municipais que poderão ser instituídas pelos municípios - e 
ainda por diversos programas (BRASIL, CF, 1988). 

 

Não basta apenas garantir a segurança do local, é necessário criar meios para que as 
pessoas que moram na comunidade tenham segurança social. As soluções devem passar pelo 
fortalecimento da capacidade do Estado em gerir a violência, pela retomada da capacidade 
gerencial no âmbito das políticas públicas de segurança, mas também devem passar pelo 
alongamento dos pontos de contato das instituições públicas com a sociedade civil e com a 
produção acadêmica mais relevante à área, estimulando a parceria entre órgãos do poder 
público e a sociedade civil na luta por segurança enquanto objetivo permanente e melhor 
qualidade de vida dos cidadãos brasileiros (MARIZ, 2012, p.15). 

 

Dentro desse ponto de vista, temos as organizações não governamentais (ONGs), 
espalhadas pelas comunidades do Rio de Janeiro com o objetivo de resgatar os jovens, através 
atividades culturais, esportivas e sociais articuladas em cursos, oficinas, palestras etc. 
Algumas dessas ONGs, antes da ocupação das UPPs, para poder atuar, necessitavam de 
autorização do tráfico. O filme Tropa de Elite (2007), retrata um recorte desta realidade, no 
contexto da trama que se passa dentro de uma comunidade, existe uma ONG que funcionava 
com a autorização do traficante chefe do local chamado “Baiano”, ainda mais agravante, era 
um pano de fundo para venda de drogas de seus componentes, pois também eram usuários. 

 

A consciência social, tão inscrita no filme “Tropa de Elite” e tão escrita no texto do 
livro, perdeu sua condição de álibi. Depois do filme, essa consciência se metaforizou 
em tantas outras compreensões e em tantas outras posições éticas. O sujeito 
envolvido na questão da violência é obrigado a experimentar sua fragilidade em face 
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ao Outro, fica sem álibi, sem proteção, aquela que julgávamos, ilusoriamente que a 
sociedade poderia nos oferecer. (ANDRADE e NAVARRO, 2007, p.210). 

 

A relação entre a polícia e os direitos humanos é essencial tanto para garantir os direitos 
dos cidadãos como também o direito à vida. Milhares de jovens já foram retirados de uma 
situação marginalizada para que sejam reintegrados na sociedade. Porém, para aqueles que 
continuam a viver como transgressores da lei, a polícia se faz presente de forma incisiva. 

 

2.4 - A Relação da Polícia Com as Questões dos Direitos Humanos 

As comunidades são localidades que, na sua grande maioria, apresentam indicadores 
socioeconômicos que apontam uma redução da pobreza e que há uma consciência social 
maior de quem mora nesses locais. Nesse contexto, o programa UPP social prevê diretrizes de 
ações relativas ao desenvolvimento social, essenciais em territórios populares, estejam eles 
sob o domínio de grupos armados ou não. Em diversos âmbitos, como nas ações ligadas a 
educação, saúde, infraestrutura, cultura e emprego, as ações desenvolvidas nas favelas 
pacificadas, sob a coordenação da UPP Social, se fundem com as ações dentro dos eixos 
específicos da consolidação da pacificação (NERI, 2010). 

 

A ideia de se fazer um programa para que houvesse ações sociais, culturais e ambientais 
foi concebido pela Secretaria de Estado e Assistência Social e Direitos Humanos entre junho e 
dezembro de 2010. Os conceitos que orientaram o desenho e o modelo de gestão do programa 
e pretende indicar alguns dos desafios de políticas voltadas para integrar ações sociais nos 
territórios de favelas foram baseados em um estudo desenvolvido por Henriques e Ramos 
(2011). 

A ideia de que ações sociais devem ou deveriam ser desenvolvidas paralelamente às 
ações policiais em territórios historicamente marcados por altos indicadores de 
violência é um consenso que tem tido a capacidade de colocar em concordância 
segmentos tão distintos como autoridades policiais, setores conservadores das 
classes médias, líderes comunitários ou ativistas dos direitos humanos. 
(HENRIQUES e RAMOS, 2011, p.1). 

 

Quando se faz uma análise mais profunda dessa situação, nos remetemos para antes de 
se ter as UPPs dentro das comunidades. Já discutido aqui, os moradores desses locais viviam 
inseguros e sem ter grandes perspectivas ou faziam parte do contexto, se aventurando como 
colaboradores do bandido, que na maioria das vezes era um morador conhecido da localidade 
e respeitado por todos. 

 

O Estado reconheceu que era necessário desenvolver um programa de intervenção 
social juntamente com as ações policiais, visto que esse tipo de ação já havia sido 
desenvolvido em outros ambientes com relativo sucesso. No Brasil, entre os mais conhecidos 
estão o Programa de “Redução de Homicídios de Diadema” de São Paulo e o Programa “Fica 
Vivo” da região metropolitana de Belo Horizonte. Nos EUA (Estados Unidos da América), 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - ARTIGO CIENTÍFICO 

9 

 

além da experiência de Nova York, o Projeto “CEASEFIRE”, do Boston Gun Project’s 
inspirou iniciativas em diversas cidades. Na década de 2000, programas municipais 
desenvolvidos separadamente em Bogotá e Medellin se tornaram referências conhecidas no 
Brasil (BEATO, 2008; VELOSO e FERREIRA, 2008; SILVEIRA et al., 2010 e MARTIN e 
CEBALLON, 2004). 

 

As ações previstas para consolidar a pacificação partem do reconhecimento de que 
as relações predominantes nas áreas onde a UPP retomou controle correspondiam a 
ambientes onde as regras eram ditadas por grupos criminosos, que interferiam no 
funcionamento da maioria dos serviços urbanos públicos ou privados, nas relações 
comerciais e imobiliárias, na oferta ou regulação de esferas e bens culturais e 
coletivos e, frequentemente, nas relações privadas entre moradores ou mesmo dentro 
das famílias (brigas entre vizinhos, desavenças conjugais etc.). (HENRIQUES e 
RAMOS, 2011 p.3). 

 

Para consolidar a pacificação dentro das comunidades, o programa UPP Social planejou 
ações e iniciativas que podem ser estruturadas a partir de quatro grandes eixos temáticos. Elas 
se associam a seis grandes eixos relacionados mais diretamente ao desenvolvimento social das 
comunidades onde a UPP Social se implanta.  

 

Analisando o conceito que o Henriques e Ramos (2011) pretendem explicar é que os 
eixos que compõem as diretrizes de ação da UPP social são os seguintes: cidadania e 
convivência; legalidade democrática; superação da violência juvenil; integração territorial e 
simbólica; redução da pobreza; desenvolvimento humano; inclusão produtiva e dinamização 
econômica; qualidade de vida; diversidade e direitos e infraestrutura. Em cada ponto, há uma 
ação específica da UPP Social (HENRIQUES e RAMOS, 2011) conforme representado na 
Figura 2.  
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Figura 2: Diretrizes de Ação da UPP Social  

(Fonte: HENRIQUE e RAMOS, 2011, p.6) 
 

A verdade é que o Estado esteve ausente no que diz respeito às políticas sociais, já que 
por muitas vezes não teve condições de entrar dentro da comunidade para desenvolver as 
devidas ações e resgatar a dignidade do morador. Existem projetos desenvolvidos por 
empresas e ONGs, entretanto, essas ações são sem coordenação, pois há a sobreposição de 
ações e não há um planejamento com coordenação, ficando essas ações isoladas e sem retorno 
para a comunidade. 

 

Henriques e Ramos (2011, p.9) explicam que por essas razões, a UPP Social 
estabeleceu um modelo de atuação que tem por objetivo integrar e coordenar ações, 
identificando demandas e as conectando a ofertas de serviços e bens públicos, fornecidos pelo 
setor estatal, setor privado e pela sociedade civil, como mostra a Figura 3. 
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Figura3: Modelo de Atuação da UPP Social  
(Fonte: HENRIQUES e RAMOS, 2011, p.9) 

 

Os autores demonstram que os conceitos principais da gestão do programa UPP social 
tem a função integradora, gestão em rede, caráter intergovernamental, gestão participativa, 
aprendizado contínuo e transitoriedade. Há uma gestão central que centraliza as estratégias de 
ação e nos locais existe a gestão de localidade que é responsável em levantar as demandas da 
comunidade, exercendo papel estratégico importante no processo da Administração Pública. 

 

3 - Metodologia 
 

A metodologia utilizada neste artigo, optou-se por uma pesquisa descritiva, com base 
em levantamentos bibliográficos a partir de artigos e livros, com o apoio da literatura 
publicada voltada para o tema em questão, além de informações sobre o processo histórico de 
fatos, pesquisas e notícias recentes. Utilizou-se as plataformas do Google Acadêmico e Scielo, 
além dos texto indicados ao longo do presente curso. 

 
Nessa situação, o processo de pesquisa visa a examinar o tema selecionado de modo a 

observar todos os fatores que o influenciam, analisando-o em todos os seus aspectos. Embora 
reconhecendo a importância de o pesquisador seguir um método como referência, entendemos 
que o ideal é empregar métodos e não um método, visando a ampliar as possibilidades de 
análise, considerando que não há apenas uma forma capaz de abarcar toda complexidade das 
investigações. (PRODANOV e FREITAS, 2013) 
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4 - Resultados e discussões  
 

No contexto histórico brasileiro, percebe-se que Direitos Humanos e a polícia, sempre 
estiveram em posições antagônicas e que diante de todas as manifestações organizadas pelos 
militantes em prol dos Direitos Humanos, a polícia ganhou estigma de violência através de 
suas ações repressivas.  

O estudo realizado mostra que as polícias foram manipuladas pelo Estado para servirem 
como força de repressão e de controle das massas, principalmente das classes mais baixas e 
menos escolarizadas da sociedade. Entretanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
não faz diferença de cidadãos, fica claro que todas as pessoas são iguais em direitos e deveres 
e veda qualquer forma de distinção.  

Os resultados esperados deste artigo sugerem uma análise mais profunda do assunto 
discutido. Percebe-se que o Estado se preocupou em agir apenas para ter uma Polícia dentro 
da comunidade com a função repressora e ostensiva.  

 
Na teoria, o discurso de se ter uma Polícia pacificadora dentro das comunidades com todo 

aparato para dar condições ao cidadão de bem e, este cidadão, ter sua dignidade resgatada esbarra 
numa realidade diferente daquela planejada, tanto em termos de segurança como em termos 
sociais. Nesse caso se faz necessário rever todo o planejamento que foi feito e reanalisar todo o 
processo, para retomar as rédeas do projeto e fazer valer toda a discussão teórica que este assunto 
produziu e que foi amplamente divulgado nesta pesquisa. 

 
         Rioonwatch (2015), expõe um contraponto para esta discussão, quando destaca que a gestão 
tomou outro caminho, trocando o nome UPP Social para Rio + Social. Segundo Eduarda La 
Rocque, presidenta do IPP (Instituto Pereira Passos), a ideia continua a mesma, ela também 
afirmou sobre a importância do programa como catalisador para a mudança e a integração, 
numa cidade que tem graves desigualdades sócio espaciais, pois trata-se de um programa bem 
sucedido, efetivo e premiado internacionalmente pelo empenho revolucionário no modo  de 
projetar e executar políticas públicas. 

 
Entretanto, neste artigo, os autores afirmam que o programa não vingou. Na realidade, a 

debilidade institucional do próprio programa da UPP Social obstrui por si sua implementação 
pretendida. O trabalho de coleta de dados e mapeamento foi sólido e reconhecido, mas a 
informação não pôde trazer mudanças sem determinação política.  

 
Se a UPP Social tivesse uma função efetiva de coordenação e articulação, exigiria 

autoridade sobre os numerosos departamentos municipais que supostamente deveriam se unir. 
Além disso, se fosse canalizar efetivamente as demandas da comunidade para modelar 
projetos de acordo a elas, essas demandas deveriam ter certo peso, oferecendo encontros na 
comunidade ou outros órgãos participativos com poder de negociação real e responsabilidades 
na tomada de decisões. (BENTSI-ENCHILL, 2015). 
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Esta discussão deve ser considerada na administração pública como uma forma de 
entender que políticas públicas não acontecem na prática por vários obstáculos. É preciso uma 
continuidade no processo como um todo, pois a dependência e continuidade dos projetos em 
que estão pautados a segurança da população, devem ter, por parte dos gestores, uma maior 
apreciação para que não caia no esquecimento e tudo o que foi planejado não ser 
concretizado. 

 

5 - Conclusão 

 
Com base no objetivo do presente estudo que foi investigar se os direitos humanos dos 

moradores das comunidades eram respeitados pelo Estado e se a relação com essa nova 
realidade dentro do seu contexto, em que sai a presença do traficante e entra a Polícia 
Pacificadora representada pelas UPPs, foi constatado que o projeto de implantação das UPPs 
tinha uma organização inicial que abrangia os dois pontos: fazer com que a polícia se tornasse 
mais próxima da comunidade e que houvesse uma relação social através da UPP social. No 
entanto, os resultados esperados em relação à questão do resgaste pelo Estado de uma política 
social efetiva dentro da comunidade ainda não ocorreram de fato. Sua efetivação depende do 
entendimento de que a ideia que haja a participação da comunidade nas formulações, 
implementações e avaliações das políticas de segurança pública e suas estratégias. A 
instalação das Unidades Polícia Pacificadora representada pelas UPPs, pode tornar-se um 
instrumento avançado entre o relacionamento da Polícia Militar e comunidade na redução dos 
índices de criminalidade, no aumento da confiança dos serviços prestados, maior eficácia nas 
ações e adoção de estilo de gerenciamento participativo.  

 
O estudo apresentado no presente artigo procurou evidenciar que a eficácia da relação 

social dentro da comunidade depende da confiança da sociedade nos planos que o Governo do 
Estado tem para esse tipo de ação. Não há nenhuma visibilidade de que a administração 
pública está empenhada para isso, basta verificar as notícias veiculadas nas mídias e a 
realidade vivenciada pela população do Rio de Janeiro marcada por uma crise em que o 
Estado se declarou configura em uma situação Calamidade Pública não conseguindo honrar 
com seus compromissos básicos com a população e nem com o pagamento de uma notável 
fração dos seus servidores. 
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