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é uma meta de conter a flama do que se almeja? 
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RESUMO 

 

 O “problema da favela” emerge no início do século XX, com propostas e 

programas higienistas e de urbanização concentrados, principalmente, em áreas pobres 

da cidade do Rio de Janeiro. Em 2008, uma nova política de segurança militarizada é 

inaugurada com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). A Zona Sul da cidade é 

escolhida enquanto primeira zona de implementação da política, através do seu 

reconhecimento enquanto área em disputa e de intensa segregação socioespacial. Com 

quase uma década de atuação, porém, a política pública modelo passa por processos de 

desmantelamento, quando é possível que se abra espaço, mais uma vez, para novos 

programas – e interesses. Para tanto, é importante compreender as representações 

coletivas sobre os programas de ação das políticas de urbanização e segurança em disputa, 

buscando pontos de vista discursivos ainda pouco explorados nas pesquisas urbanas: a 

visão das camadas médias da cidade do Rio de Janeiro sobre o processo de “pacificação”. 

Para a presente pesquisa, o bairro do Leme foi escolhido enquanto campo de observação, 

convivendo com duas favelas pacificadas em seu entorno, Chapéu Mangueira e 

Babilônia. A dicotomia morro versus asfalto, articulada pelo advento da segurança 

pública, da violência urbana, dos interesses imobiliários, da cultura do medo e dos novos 

valores, produz segregação, mas as relações de espaço e de identidade na 

contemporaneidade se constroem pelos diferentes acessos do intra-urbano. Portanto, até 

onde/quando/como eles estão presentes e de fato se articulam? Quem são os “inimigos 

urbanos” deste projeto de cidade? 

 

Palavras-chave: Violência Urbana, Segregação Socioespacial, Classe Média, 

Pacificação 
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ABSTRACT 

 

 The “favela problem” is a recurrent agenda since the beginning of the 20th 

century, with proposals of social hygiene and urbanization programs focused mainly on 

strategic areas of the city of Rio de Janeiro. In 2008, a new proposal for a militarized 

security policy has been inaugurated with the Pacifying Police Units (UPP). The South 

side of the city has been chosen as the first zone of implementation of the policy, through 

the recognition of its role also as an area in dispute of interests and in constant segregation. 

With almost a decade of activity, however, the model public policy goes through 

dismantling processes, when it is possible to open space, once again, for new programs - 

and interests. Therefore, it is important to understand the collective representations about 

the programs of action of the urbanization and security policies at stake, seeking 

discursive points of view still little explored: the opinions of the middle classes of the city 

of Rio de Janeiro about the process. For the present research, the Leme district has been 

chosen as field of observation, coexisting with two favelas pacified in their surroundings, 

Chapéu Mangueira and Babilônia. The morro versus asphalt dichotomy, articulated by 

the advent of security, urban violence, real estate interests, culture and new values, 

produces segregation, but the relations of space and identity in contemporary times are 

built by the different accesses of the intra-urban. How / when / how are they present and 

do they articulate? Who are the “urban enemies” of this city project? 

 

Keywords: Urban Violence, Socio-spatial Segregation, Middle Class, Pacification  
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INTRODUÇÃO 

 

 A cidade do Rio de Janeiro é um campo amplo e rico de análises da vida 

metropolitana cotidiana contemporânea, suas representações e conflitos, tendo sido 

referência de longa data para as mais variadas percepções acadêmicas dos mais 

específicos estilos de vida (VALLADARES, 2005; ZALUAR E ALVITO, 1998). Nas 

últimas décadas, a vida urbana na cidade do Rio de Janeiro transformou-se intensamente 

visto à sua inclusão no ranking de grandes eventos internacionais – como os Jogos 

PanAmericanos 2007, a Copa das Confederações 2013, a Copa do Mundo 2014 e as 

Olimpíadas de 2016 – que produzem novas percepções externas e internas de 

sociabilidade, e, por consequência, trazem novos conflitos sociais, políticos, econômicos 

e culturais a serem compreendidos. 

 A presente pesquisa pretende abordar uma das preocupações mais latentes da 

sociedade carioca atual e, principalmente, das autoridades do poder público: a violência 

urbana. Machado da Silva (2011) define a violência urbana, no contexto atual brasileiro, 

como um dispositivo central de uma linguagem que articula, segundo uma gramática 

própria, uma série de enunciados que expressam um debate a respeito de um amplo 

conjunto de práticas ilícitas, as quais podem envolver desde a simples incivilidade até a 

extrema crueldade, passando por graus variáveis de violência física. As condutas de 

referência não remetem apenas às figuras jurídicas do crime, mas são recortadas, 

apreendidas e sintetizadas pelo efeito de afetar a continuidade das rotinas diárias, na 

medida em que são percebidas como ameaças à integridade física e/ou patrimonial 

individual. 

É importante ressaltar que, aqui, tomo a violência urbana não como objeto, mas 

como representação social (MACHADO DA SILVA, 2004). A noção de violência urbana 

não diz respeito a eventos violentos isolados ou ao percentual de atos criminosos em 

determinadas camadas da sociedade e/ou regiões da cidade, mas sim à sua articulação 

com a própria ordem social, como referência de modelos de conduta construídos 

simbolicamente no convívio social cotidiano (MACHADO DA SILVA, 2004). O 

crescimento da violência urbana passa a ser a gramática que articula um conjunto de 

práticas sociais e estrutura um padrão de sociabilidade que Machado da Silva denominou 

sociabilidade violenta, no qual a força física, com ou sem instrumentos e tecnologias, 
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deixa de ser um meio de ação para se transformar em um regime de ação (MACHADO 

DA SILVA, 2010). 

O que essa representação social parece não atentar é que violência urbana também 

pode ser apresentada como expressão da segregação urbana, espacial e social, das 

sociedades complexas contemporâneas (VILLAÇA, 2001), em especial na metrópole do 

Rio de Janeiro, onde os seus próprios espaços urbanos reforçam a violência simbólica e 

institucional baseada na segregação de determinados cidadãos por meio das tortuosas 

passagens e metamorfoses comandadas pela lógica do liberalismo avançado (ROSE; 

MILLER, 2012). Essa maneira de governar territórios e populações (FOUCAULT, 2008), 

portanto, é geradora de novas condutas que se articulam com a própria ordem vigente e 

as suas formas de controle social correspondentes. 

 Tal discussão se atualiza no presente de forma mais intensa. O que parece ser um 

fenômeno comum a várias cidades do Norte e Sul Global, em termos das representações 

de certas categorias sociais e sua associação com a representação da violência urbana, é 

a construção da figura do inimigo urbano contemporâneo (GRAHAM, 2010) que, no caso 

da cidade do Rio de Janeiro, é identificado territorialmente nas áreas periféricas: as 

favelas – e seus favelados.  Este inimigo não é apenas aquele tipificado pelas leis penais, 

mas é esse que, no imaginário de parte da sociedade civil, é responsável pela 

intensificação da experiência coletiva de insegurança pessoal (e patrimonial) de uma larga 

camada da sociedade (LEITE, 2001). Este inimigo, porém, não se restringe atualmente 

aos traficantes belicamente armados; essa representação parece ter se estendido aos 

moradores das favelas, de forma mais ampla (MISSE, 2006). 

Segundo Machado da Silva (2010), a histórica segregação espacial do Rio de 

Janeiro corresponde a uma espécie de “ecologia da desigualdade social”, que produz o 

enquadramento da criminalização das populações residentes nos “territórios da pobreza”, 

aqui representados pelas favelas. Dessa forma, a um segmento da população – estes 

moradores dos territórios da pobreza – é atribuída a “culpa”, o qual, a partir de sua 

criminalização, torna-se o tipo ideal do Outro que precisa ser afastado a qualquer preço 

(MACHADO DA SILVA, 2010). 

 No início da década de 1990, com incentivos civis e organizacionais como, por 

exemplo, movimentos pelo desarmamento civil iniciados por organizações como o Viva 

Rio e Instituto Sou da Paz1, começou a ser construída, no imaginário carioca, uma forte 

                                                 
1 Cf. Disponível em: <http://brazil.indymedia.org/content/2003/12/269987.shtml>. Último acesso em: 

15/01/2018. 

http://brazil.indymedia.org/content/2003/12/269987.shtml
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representação associada à noção de “uma educação para a paz”. Em conjunto a esse 

investimento, em 2007, a política de segurança de “combate às drogas”2 3 autorizou as 

Forças Armadas a invadirem a favela do Alemão. Em 2008, no que pretendeu-se como 

um projeto de aperfeiçoamento das polícias comunitárias de proximidade (MISSE; 

CARVALHO, 2007) e com o intuito de atuar na efetivação do combate ao crime e 

manutenção da ordem pública nas comunidades, a prefeitura e o governo do estado do 

Rio de Janeiro, em parceria, desenvolveram programas de políticas públicas, sendo o seu 

principal as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), geridas pela Secretaria Estadual de 

Segurança Pública (SESEG).  

É no quadro da atualidade dessas questões que a Unidade de Polícia Pacificadora 

– o programa modelo de segurança pública do estado do Rio de Janeiro – surge para 

reafirmar, em sua repercussão através dos meios de comunicação, a ideia de que há uma 

guerra no Rio dependente de forças pacificadoras para sua resolução (MISSE, 2014).  Esta 

“guerra” é vinculada aos mercados da droga, instaurada contra inimigos como os 

traficantes, e, por extensão, aos pobres, justificando-se (BOLTANSKI, 2011) como 

“guerra pela paz”. 

A figura do inimigo urbano, recorrente na história da cidade do Rio de Janeiro, 

parece ganhar outros contornos com a implementação das UPP. Em um primeiro 

momento, a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) repercutiram 

positivamente em vários setores da sociedade civil. Atualmente, contudo, questões como 

a militarização dos chamados territórios da pobreza e da “questão social” têm sido motivo 

de preocupação para muitos intelectuais das ciências sociais ou até mesmo para os 

observadores mais sensíveis. Vários pesquisadores, núcleos de pesquisa, movimentos 

sociais e organizações não governamentais, além de se interessarem pela análise da 

eficiência e eficácia das Unidades de Polícia Pacificadora e seus programas associados, 

passaram a observar a favela com novos olhos, buscando compreender os impactos dessa 

política pública de segurança para os seus moradores, as suas demandas de política 

pública, bem como o acompanhamento de sua construção social a partir deste novo 

contexto (MACHADO DA SILVA, 2008). 

                                                 
2 Desde outubro de 2006, passou a vigorar no Brasil uma nova Lei de Drogas, a Lei 11.343/06, que incide 

sobre a pena de prisão para o uso de drogas e o endurecimento penal para o tráfico de drogas, aumentando 

a pena mínima de três para cinco anos. 
3 Dentro das cadeias, os que foram condenados pelo comércio da droga são, em número nitidamente 

superior, aqueles envolvidos no comércio varejista que se processa dentro das favelas e comunidades pobres 

da cidade, onde tal superioridade numérica oriunda da própria composição de nosso “sistema de 

ilegalismos” (BARBOSA, 2005). 
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No que diz respeito a essa pesquisa, no lugar de situá-la, como é mais usual nas 

pesquisas atuais, como parte da agenda das políticas de segurança pública (CANO, 2007) 

ou por meio da visão que traficantes (GRILLO, 2013) ou moradores (MACHADO DA 

SILVA, 2008; MENEZES, 2015) têm de tais políticas, pretendo tomar uma outra 

perspectiva como ponto de observação empírico. Faz-se, a cada novo acontecimento, 

ainda mais necessário compreender essas questões, não só por meio do olhar dos gestores 

públicos ou daquele favelado que agora foi considerado – a partir de medidas externas, 

como iremos debater – “integrado” à cidade. O meu objeto, neste caso, está do lado de 

fora da favela, mas ainda, em seu caminho. Pretendo entender as representações sociais, 

culturais e simbólicas frente à instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) a 

partir dos moradores das camadas médias do entorno de duas das favelas já pacificadas, 

na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro e, portanto, a sua visão sobre as políticas de 

segurança, suas opiniões sobre as políticas sociais e as suas relações com esses novos 

“cidadãos”, que podem (ou não) se atualizar no decorrer dos anos de atuação e 

implementação de políticas.  

O mapeamento dos estilos de vida e visões de mundo dos grupos das camadas 

médias cariocas da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro foi marca dos estudos do 

antropólogo urbano Gilberto Velho (VELHO, 1973; 1981; 1998). A partir desse tipo de 

abordagem podemos perceber, em perspectiva histórica, os processos de reprodução, 

diferenciação e hierarquização dos estilos de vida na época atual, ampliando a discussão 

sobre estilos de vida como uma forma de segmentação social e avaliando melhor as 

posições sociais na cidade durante o processo de implementação de políticas públicas 

para novos setores da sociedade. 

A pesquisa aqui desenvolvida ocorreu em áreas dos entornos de duas favelas com 

UPP – das 42 hoje no Rio de Janeiro: Chapéu Mangueira e Babilônia, localizadas no 

bairro do Leme. Ambas as favelas foram escolhidas a partir de comparações com relação 

ao seu entorno – bairros da Zona Sul –, como a taxa populacional e a desigualdade de 

renda, bem como por terem sido umas das primeiras favelas da Zona Sul a serem 

pacificadas, em 2009, após a pacificação da favela Santa Marta, também na Zona Sul. 

Ademais, esta pesquisa é um desdobramento do que foi realizado através da iniciação 

científica no Núcleo de Pesquisa Trabalho e Cultura na Cidade (NUTECC/UFF), sob 

orientação do Prof. Dr. Daniel Hirata, desde 2015, responsável pela produção da 

Monografia de conclusão do curso de Bacharelado em Ciências Sociais, pela mesma 

Universidade, sob o título Afinal, quem são os inimigos urbanos?, bem como possui 
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embasamento nos diferentes projetos já desenvolvidos no Programa de Estudos da Esfera 

Pública (PEEP-EBAPE/FGV) em pesquisas como “Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas”, financiada pelo CNPq (2011-2013) e 

“Reordenamento das Relações entre Estado, Mercado e Comunidade em Territórios 

Pacificados”4, um Projeto de Pesquisa Aplicada da Fundação Getulio Vargas em 

desenvolvimento desde 2015, sob orientação da Prof.ª. Dr.ª Sonia Fleury. 

A partir de tal envolvimento com a questão das favelas cariocas, que vem sendo 

construído durante minha trajetória iniciada no ano de 2013 através dos estudos e 

participação enquanto bolsista do Programa de Estudos da Esfera Pública (PEEP-

EBAPE/FGV) no mapeamento das sociabilidades, permanências e transformações em 

quatro favelas distintas do Rio de Janeiro, Chapéu Mangueira, Babilônia, Santa Marta e 

Providência, a construção de uma figura negativa que vem a ser considerada como algo 

a ser “perseguido” e disciplinado pela pacificação de corpos e espaços me chamou a 

atenção pela forma com que adquire legitimidade na opinião pública daqueles que, por 

capital social, participam e sugerem propostas de políticas para a cidade e sociedade. 

Portanto, para além dos estudos sobre as favelas em si e as representações de seus próprios 

moradores sobre as atuais políticas públicas sociais e de segurança – e enquanto 

reconhecimento do meu lugar de não moradora da favela, pertencente a uma classe média 

e branca –, a inserção e análise do imaginário das camadas médias (e altas) da Zona Sul 

da cidade do Rio de Janeiro se tornou ponto de partida para a compreensão dos processos 

atuais de “integração” social e urbana na cidade. 

Desta forma, me proponho a trazer, primeiramente, a delimitação teórica de meu 

objeto, considerando sua historicidade e as particularidades que se inserem no campo 

maior de uma cidade e no campo específico de uma região desta cidade, o bairro do Leme, 

que, de acordo com categoria de Flávio Villaça (2011), pode ser assim considerada como 

Região de Grande Concentração das Camadas de Mais Alta Renda e, assim, analisar os 

processos e relações entre a segregação urbana, a desigualdade social e a dominação, que 

vem a ser apresentada também por vias da política pública de segurança militarizada – 

em um novo projeto de cidade global muito bem analisado por Stephen Graham, que é 

                                                 
4 Em 2018, um livro está sendo produzido pela equipe do Programa de Estudos da Esfera Pública (PEEP-

EBAPE/FGV) como resultado da pesquisa em questão, “Reordenamento das Relações entre Estado, 

Mercado e Comunidade em Territórios Pacificados”. Neste livro, o capítulo do estudo de caso das favelas 

Chapéu Mangueira e Babilônia é fruto também deste trabalho de dissertação. 
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baseado nos novos dispositivos do new military urbanism (GRAHAM, 2010), presente 

nas políticas do Norte ao Sul global. 

A pacificação das favelas do Rio de Janeiro, em seu objetivo base, é tida, portanto, 

como dominação e controle de um território, para que assim seja possível envolver áreas 

antes não observadas pela administração da cidade, mas não de forma a “integrá-las” à 

cidade, em primeira instância – visto que a articulação, de uma forma ou de outra, sempre 

existiu –, e sim, para submetê-las às forças estatais com base no new military urbanism 

(GRAHAM, 2010) que, segundo o autor, é capaz de colonizar os espaços internos da 

própria cidade.  

A própria polarização do que, desde a década de 1990, considerou-se a “cidade 

partida” (VENTURA, 1994), convoca a população urbana a escolher um dos lados da 

cidade – a favela ou o asfalto. Para Graham, tal polarização é fabricada e reciclada através 

dos discursos do próprio estado, baseado em representações adequadas à cultura popular 

– e a “lei moral” que a rege –, que sentimentaliza o seu próprio lugar enquanto despe o 

lugar do “outro”. Na construção da vontade política de atacar e destruir este inimigo, os 

binarismos e segregações são um elemento crucial. Desta forma, na atual conjuntura 

política, de controle e vigilância do estado brasileiro, o inimigo urbano está 

territorialmente localizado na favela, e cada vez mais a cidade está definida pelo objetivo 

militar de conhecer e delimitar este inimigo. 

No outro lado deste campo de forças de uma sociedade segregada, estão os 

“cidadãos de direito”5 (atendidos pelo Direito), ou seja, as camadas médias urbanas, 

parcela minoritária da população citadina que, na agenda da segurança pública, é 

observada por tais políticas de segurança no que se propõem a garantir a sua sensação de 

segurança – patrimonial e pessoal. O tema, portanto, da produção e reprodução das 

classes sociais no Brasil capitalista contemporâneo é fundamental para discutir a 

sociedade atual segregada e desigual tal como ela é e a legitimam (SOUZA, 2013). 

 Para tanto, o primeiro capítulo dessa dissertação se propõe a realizar uma 

apresentação sistemática sobre as ações públicas direcionadas às favelas Chapéu 

Mangueira e Babilônia, localizadas no bairro do Leme, na Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro, como foco de verificação do espaço/lugar deste território – e seus moradores – 

na cidade urbana e cada vez mais globalizada. Em um histórico das últimas décadas de 

implementação de políticas, discussões sobre a importância destas áreas de interesse da 

                                                 
5 Cf. PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A Democracia na América Latina 

rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos. São Paulo: LM&X, 2004, p. 59-60. 
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cidade, enquanto problema ou até mesmo enquanto solução, se fazem primordiais para 

compreender os atuais projetos e programas não só de segurança, mas, em primeiro plano, 

de urbanização. Da mesma forma, a partir da análise deste caso, discutiremos também a 

organização e a estrutura deste bairro em relação ao possível contraste entre favela e 

asfalto, observando as interações, acessos e processos de “integração” em disputa. 

 Em seguida, portanto, no segundo capítulo, ao considerar a inserção do mercado 

em todos estes novos planejamentos urbanos, tratarei da construção da cidade em um 

novo programa global em que esta se transforma, ao mesmo tempo, em empresa e 

mercadoria (VAINER, 2000), a partir do reordenamento das relações entre estado, 

mercado e comunidade e seus dispositivos de controle em novos tipos de parcerias, 

capazes de “integrar” e segregar, de forma estratégica, por meio de programas de políticas 

de segurança pública implementados nas últimas décadas. O novo urbanismo militar é, 

dessa forma, prática política característica do novo modelo de cidade proposto e disputado 

através da pacificação, fazendo com que a militarização seja um programa de governo 

comandado pela atual racionalidade neoliberal, que atinge territórios e identidades. 

Assim, ao analisar o caso específico do bairro do Leme, na Zona Sul da cidade, a partir 

da entrada das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), em 2009, procurarei observar as 

novas sociabilidades decorrentes desses reordenamentos e como, portanto, as camadas 

médias desse bairro se relacionam com as atuais políticas públicas de segurança. 

Posteriormente, o terceiro capítulo pretende analisar empiricamente o então objeto 

de pesquisa aqui reconhecido a partir de suas representações coletivas acerca da violência 

e criminalidade na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, as camadas médias urbanas, 

enquanto sociedade civil organizada, na disputa de interesses e de debate sobre a cidade. 

Através do acompanhamento dos Conselhos Comunitários de Segurança dos bairros do 

Leme e Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, será possível reconhecer padrões 

que sejam capazes de analisar a legitimação e repercussão das políticas públicas que 

desencadearam reordenamentos urbanos e a militarização dos territórios e do social na 

última década, como parcela da população que, supostamente, se sente ameaçada pela 

violência urbana. Dessa forma, reconhecendo todos os embricamentos, conflitos e 

dispositivos em uso neste novo modelo de cidade em que o Rio de Janeiro se apresenta, 

as representações coletivas – e qualitativas – das camadas médias serão importantes para 

entender as representações associadas ao inimigo urbano contemporâneo, em comparação 

ao período anterior à implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e em atual 

processo de privatização da segurança proposto por novas políticas e parcerias privadas, 
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bem como as influências deste grupo da sociedade em seu desenvolvimento e 

organização, numa nova realidade permeada pela violência urbana e pela segregação 

socioespacial. 

 Nas considerações finais, procurarei verificar a aplicação e atualização de 

hipóteses que vieram a ser desenvolvidas por todo o processo de pesquisa, como, por 

exemplo, pretendendo responder de que maneira a compreensão das representações 

coletivas das camadas médias urbanas da cidade do Rio de Janeiro, parte do entorno das 

primeiras favelas a receberem as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), pode ajudar na 

compreensão das demandas sociais das atuais políticas públicas. Qual o papel, portanto, 

da sociedade civil organizada, quando há fragilidade dos órgãos públicos? Reconhecendo, 

assim, as influências nas relações e aspectos da cidade como laboratório de diversas 

políticas e locus dos mais contraditórios interesses, a segregação urbana e socioespacial 

– e a desigualdade social – continua por apresentar o mesmo caráter de “cidade partida” 

neste novo projeto neoliberal? Ademais, há uma atualização da figura do inimigo urbano 

contemporâneo nas últimas décadas, onde os reordenamentos das políticas e das redes de 

mercado tendenciam a uma constante privatização da segurança?  
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CAPÍTULO I – POLÍTICAS E ACESSOS ENTRE BAIRRO E 

FAVELA: UMA ANÁLISE SOBRE O CASO DO CHAPÉU 

MANGUEIRA E BABILÔNIA6 

 

 1.1 O “problema da favela”: higienização, urbanização, pacificação e 

“integração” 

 

Com mais de um século de existência, as favelas passaram por muitas 

representações e diferentes atenções na agenda pública federal, estadual e municipal do 

Rio de Janeiro. A criação da noção de favela como “problema”, no início do século XX 

(VALLADARES, 2005) marcou, principalmente, esses espaços como territórios da 

violência, da criminalidade e da propagação de doenças. Devido ao processo tardio de 

industrialização em desenvolvimento em todo o país no início deste século, o Rio de 

Janeiro, enquanto capital da Guanabara até os anos 1950, teve como ponto marcante de 

sua história a intensa política de urbanização, que mudou os rumos da cidade em novos 

modelos e reordenamentos. 

Nas primeiras décadas do século XX, a preocupação da ordem pública dizia 

respeito às “classes perigosas”, territorializadas nos cortiços, casebres, áreas periféricas 

e, no que veio a ser considerado apenas no Censo de 1948, nas favelas, e as políticas 

públicas baseavam-se em um discurso higienista. Com o primeiro governo de Getúlio 

Vargas na Presidência da República (1930-1937), as “classes perigosas” de uma política 

de ordem e segurança ganharam, temporariamente, outra perspectiva e endereço. O seu 

modelo autoritário de lidar com a política habitacional – como a criação dos “parques 

proletários”, o controle de aluguéis e o Código de Obras de 1937 (art. 349) – atingiu as 

favelas e as áreas periféricas de um modo especial, visto que tinha esses espaços como 

locus dispersor de doenças e de degradação de valores (sambistas, capoeiras, malandros 

etc). 

No ano de 1948, após a ditadura varguista, o “problema-favela” voltou aos olhos 

da agenda pública. Carlos Lacerda, colunista do Correio da Manhã e futuro governador 

do Rio de Janeiro, lança uma série de artigos em sua coluna captando as contradições 

                                                 
6 Tal pesquisa é também apresentada na segunda parte do livro produzido pelo Programa de Estudos da 

Esfera Pública (PEEP-EBAPEQFGV) como resultado da pesquisa “Reordenamento das Relações entre 

Estado, Mercado e Comunidade em Territórios Pacificados”, e anexa ao capítulo do estudo de caso das 

favelas Chapéu Mangueira e Babilônia. 
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existentes em relação à habitação popular, que ficou conhecida como a campanha da 

Batalha do Rio (CORREIO DA MANHÃ apud ROCHA, 2010). Com este discurso, 

Lacerda apoiava a incorporação das favelas aos benefícios e deveres da civilização, sendo 

contra o intenso processo de remoção que vinha sendo realizado pelo atual prefeito 

General Angelo Mendes de Morais (1946-1951). 

A partir dos anos 1950, cientistas sociais propuseram uma outra interpretação para 

as favelas e a pobreza urbana, através das teorias da marginalidade social e da cultura da 

pobreza ao considerar o crescimento urbano desequilibrado e violento das grandes 

metrópoles (LEITE, 2012). As massas urbanas, portanto, transformaram-se de 

“perigosas” em “manipuláveis” (VALLADARES apud LEITE, 2012), acarretando não 

só a perda de seus dispositivos, mas também o controle de suas disposições. 

Nos anos 1960 e 1970, com o regime civil-militar instaurado a partir do golpe de 

1964, esta percepção dos favelados como fruto de um processo mais intenso marcado pela 

marginalidade social já era dominante e serviu como justificativa ideológica para a 

“operação antifavela”, empreendida pelo então Governador Carlos Lacerda (1962-1965) 

e continuada por Negrão de Lima (1966-1971), atingindo 80 favelas com remoções e 

demolições (LEITE, 2012). O “problema-favela” clamava, segundo autoridades e setores 

da sociedade, por uma solução urgente, tendo o número de habitantes destas praticamente 

dobrado entre 1950 e 1960, passando de cerca de 170 mil moradores, correspondendo a 

7,2% do total da população da cidade, para 335 mil, 10% da população total (RIBEIRO; 

LAGO apud BRUM, 2012), cifras que alarmavam os que viam a favela como uma 

infestação urbana que crescia sem controle. 

Neste mesmo período, articulações com o governo de Carlos Lacerda no Rio de 

Janeiro e o novo presidente criaram o Sistema Financeiro da Habitação e o Banco 

Nacional de Habitação (BNH). Tal instituição tornou-se uma peça fundamental na 

engrenagem montada pelo novo governo, que tinha na questão da habitação o instrumento 

para impulsionar a economia, gerar empregos e estimular a indústria e o mercado 

financeiro. Para os formuladores dessa política, estava dada a equação para resolver o 

déficit habitacional e o “problema” das favelas, ao mesmo tempo em que se movimentava 

a economia. 

No que aqui nos interessa, as políticas públicas de habitação e urbanização são a 

linha de frente da relação entre os moradores das favelas do Chapéu Mangueira e 

Babilônia e o estado e, por meio da luta por conquistas de direitos de moradia e melhores 

condições sanitárias, fortaleceram o associativismo em ambas as comunidades ao longo 
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de décadas. Embora a narrativa dominante trate esses locais como territórios onde o 

“Estado não chega” – ou até mesmo como resultado de sua ausência –, ainda assim, suas 

idas e vindas e intervenções são constituídas forte e permanentemente pela mediação do 

estado (DAS; POOLE, 2004; ROLNIK, 2015), principalmente por uma particularidade: 

a relação do território com o Exército e a variabilidade e conflito de interesses em um 

mesmo território, “dividido” em duas favelas e políticas distintas – em um bairro 

privilegiado da Zona Sul. 

Ademais, a preocupação com o urbano, em constante transformação e movimento, 

reorganiza as relações da/para com a cidade de diversas maneiras. Como bem aponta 

Peter Braudy (2006), a própria cidade, tendo como plano a ideia de cidade-centro, 

hierarquiza e exclui seus espaços e moradores e se utiliza, como convém, destes tidos 

“não-espaços” (como as periferias, subúrbios e favelas), como se o que não tivesse 

identidade com o urbano não fosse cabível de existir. O urbano, porém, é um espaço 

construído constantemente por suas relações e acessos, trazendo as marcas da identidade 

e do trabalho social a ele investidos enquanto significação de “lugar”. O território popular 

das periferias e favelas é, assim, permanentemente constituído pelo mundo da política, 

em continuidades e rupturas, tanto em intervenções como em resistência, desde o início 

de sua ocupação. 

Com o processo tardio de industrialização e o desenvolvimento das grandes 

metrópoles, que concretizou um processo rápido e intenso de urbanização no decorrer das 

décadas, portanto, a expansão urbana e o problema da habitação, enquanto direito à 

moradia e direito à cidade, se somam a um mecanismo de governo que tem sido 

fundamental para manter a desigualdade e o controle das cidades pelas elites, através da 

apropriação diferenciada do espaço urbano (VILLAÇA, 2001). É a chamada espoliação 

urbana7, modelo de inserção urbanística dos trabalhadores nas cidades segundo a “lógica 

da desordem” baseada nas dinâmicas de exploração e reprodução das desigualdades 

sociais (KOVARICK apud ROLNIK, 2015) – realidade observada no contexto das 

grandes metrópoles brasileiras como São Paulo e adaptada facilmente ao Rio de Janeiro. 

Por exemplo, se uma favela invade o interior de um bairro tendente à classe média ou 

média alta, como o bairro do Leme, na Zona Sul carioca, onde está localizado nosso 

                                                 
7 Segundo Lúcio Kowarick (1979), a espoliação urbana, tida como um processo, é “o somatório de 

extorsões que se opera através da inexistência ou precariedade de serviços de consumo coletivo que se 

apresentam como socialmente necessários em relação aos níveis de subsistência e que agudizam ainda 

mais a dilapidação que se realiza no âmbito das relações de trabalho” (KOWARICK, 1979:59).  
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campo, duas situações se põem como possíveis: a) traçar-se-á um perímetro que englobe 

ambas as áreas, delimitando-se assim uma única área; b) traçar-se-á duas áreas, uma 

dentro da outra, ambas tendentes à segregação (KOVARICK, 2001:150). E, neste caso, a 

relação do espaço intra-urbano entre bairro e favela é um aspecto importante da realidade 

carioca e do nosso campo, pelas representações simbólicas e relações embaçadas de suas 

distinções. 

A segregação socioespacial urbana, fundamental para a compreensão da estrutura 

espacial intra-urbana e seus ordenamentos de espaço e políticas, é um processo necessário 

à dominação social, econômica e política por meio do espaço e realidade profunda da 

história das metrópoles brasileiras, como o Rio de Janeiro, já bem reconhecida enquanto 

uma “cidade partida” (VENTURA, 1994), ou, em melhor representação, uma “cidade 

dualizada”, marcada por processos de exclusão territorial dos mais pobres (ROLNIK, 

2015) e intensa estratificação social. Com a combinação do processo de urbanização da 

cidade, também se faz presente, enquanto demanda, a inserção destas populações à cidade 

e a seus bens e serviços públicos, como moradia, transporte, saúde, saneamento etc., 

trazendo novas disputas interclassistas e inter-étnicas. De acordo com os projetos e 

planejamentos dessa cidade, os interesses e agenda de políticas destes territórios 

segregados se tornam cada vez mais conturbados. 

 A legalidade e sua estrutura formal-burocrática com relação à urbanização e 

habitação vêm impedindo permanentemente a extensão de direitos formais para os 

moradores desses espaços, que não possuem nem os direitos de propriedade de sua 

moradia e nem os serviços básicos de saneamento e infraestrutura. Porém, segundo 

Raquel Rolnik (2015), não é a universalidade da condição humana do morador nem 

mesmo a legalidade/ilegalidade da sua situação de ocupação que permitem diferenciar 

portadores e não portadores de direitos, mas, sim, uma negociação puramente política e 

discricionária que reafirma a transitoriedade e o estigma territorial dos mais pobres, 

formado por um pacto entre as classes dominantes e os grupos sociais emergentes que se 

baseia na manutenção de uma ordem que apenas “tolera”, seletivamente, as regras da 

ocupação do espaço urbano. 

 Neste panorama, as favelas da cidade do Rio de Janeiro na história presente, tendo 

como foco as políticas de intervenção nas favelas da Zona Sul da cidade, Chapéu 

Mangueira e Babilônia, e as novas e constantes disputas pela cidade – e o urbano – estão 

marcadas na constante relação que envolve o uso da força e coerção (políticas) com as 

teias do mercado, em suas nuances de intervenção, principalmente a partir da participação 
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da cidade do Rio de Janeiro no ranking de investimentos internacionais graças à agenda 

de realização de megaeventos – como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 

–, responsável por inserir, de uma vez por todas, a cidade na grande mudança econômica, 

política e territorial que ocorre nas cidades globais, sob a égide do consumismo triunfante, 

na era da hegemonia do pensamento e das práticas de gestão neoliberais. 

 

 1.2 Favela é cidade?Políticas de urbanização e a disputa histórica de espaços na 

cidade 

 

 A disputa histórica de espaços na cidade – estritamente relacionada, como 

veremos, aos processos de industrialização e, no caso, desindustrialização que pautam a 

lógica capitalista e sua divisão de classes em um país de terceiro mundo –, portanto, ganha 

outros perfis e conflitos em um momento de práticas e tecnologias neoliberais. No caso 

da cidade do Rio de Janeira, produzida, principalmente nas últimas décadas, como uma 

cidade de negócios internacionais, as favelas, suas lutas e suas resistências, formam a 

gama do conflito urbano e atualizam modelos de segregação socioespacial. Territórios e 

populações são constantemente produzidos como marginais e “problemáticos”, em 

relação não-dialética e não-estável com o poder público, como o caso das favelas aqui 

estudadas, contrastadas em uma imagem que clama pela favela enquanto parte integrante 

e fundamental da cidade, sendo assim observadas pela sua dinâmica de relação e de 

interseção entre estes espaços. Por isso, é importante rever a trajetória desses lugares, 

como territórios em ação, ampliando para o contexto de interesses em cada momento 

histórico da cidade, para, então, compreender os processos agora em andamento neste 

momento em que a cidade propõe (e impõe) uma nova agenda. Neste capítulo, portanto, 

trabalho com material empírico sobre as favelas Chapéu Mangueira e Babilônia recolhido 

através de pesquisas realizadas entre 2011 e 2013 no Programa de Estudos da Esfera 

Pública (PEEP-EBAPE/FGV), do qual fiz parte até a realização do presente trabalho. 

 As favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, além de favelas localizadas na Zona 

Sul da cidade, no entorno do bairro do Leme, em pontos de orla e apropriação diferenciada 

do espaço urbano (VILLAÇA, 2001) – o que faz com que sejam alvo constante de 

intervenções do poder público em diferentes linhas, pois que pertencentes à área nobre da 

cidade, de fortes investimentos imobiliários e turísticos –, também possuem importante 

relação ecológica, visto que seu território – principalmente o território da Babilônia, 

propriedade de militares do Exército durante décadas – está na extensão do Morro da 
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Babilônia, importante área de preservação ambiental (APA). Toda a história de sua 

ocupação passou pela disputa deste território durante a ditadura e que, até hoje, vem 

resistindo a processos de apropriação. A favela Chapéu Mangueira, por outro lado, 

mesmo também marcada pela presença do Exército a partir da fronteira do Forte Duque 

de Caxias, representa uma favela moderna, de ocupação mais recente por trabalhadores 

urbanos, de resistência política frente à ditadura e às constantes ameaças de remoções8. 

 A questão urbana – e fundiária – nas favelas Chapéu Mangueira e Babilônia se 

pauta, historicamente, em seu campo e contexto, em ao menos três pontos: 1) a 

proximidade e dominação do Exército, através da localização do Forte Duque de Caxias, 

no Leme, que, desde o início do século, é responsável por contenções territoriais, 

privilegiando um discurso contra a expansão por questões de “segurança” do Forte – que 

contribuiu, inclusive, para a implementação da UPP, em sua nova intervenção urbanística, 

como veremos à frente; 2) a presença da Área de Proteção Ambiental (APA), no alto do 

Morro da Babilônia, responsável por “separar” os territórios, mas que, por esse caso, 

passou a ser um elemento importante da luta pela proteção vinculada aos moradores da 

comunidade9, enquanto que, por outro lado, em alinhamento com o próprio Exército, 

sustenta um discurso de preservação; 3) as remoções realizadas no contexto do Morar 

Carioca, a partir de 2010, aprofundado mais especificamente adiante, dentro do que é 

denunciado por muitos, incluindo moradores e gestores das próprias comunidades, como 

processo de gentrificação da favela. 

 A mudança no espaço urbano de ambas as comunidades, frente às diversas 

intervenções do poder público em atendimento e serviços, inclusive, encontra uma 

disputa por diferentes interesses, visto a atuação de diversos agentes em associação com 

lideranças locais em ambas as comunidades. Muitos programas e projetos em 

implementação nas últimas décadas, por exemplo, tiveram proeminência na diversidade 

histórica e política da Babilônia, visto seu reconhecido alinhamento com o governo e 

partidos e participação particular de atores chave, em contraposição ao Chapéu 

Mangueira, historicamente reconhecido como oposição.  

                                                 
8 Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Reordenamento das relações entre 

Estado, Mercado e Comunidade em territórios pacificados. Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas, Fundação Getulio Vargas, 2015-2016. 
9 A Área de Preservação Ambiental do Morro da Babilônia, reconhecida desde a década de 1940, foi alvo 

de muita luta e resistência durante o período da Eco92, quando também aconteceram incêndios que vieram 

a deteriorar grande parte da mata e incentivando, portanto, a proposta de reflorestamento – que vem sendo 

motivo de luta por muitos moradores até hoje. Por iniciativa de moradores, incluindo moradores e 

associações de Botafogo, como o Senhor Abílio, em 1996, o reconhecimento do território da APA foi 

abrangido, garantindo certa “segurança” e preservação. 
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 No início do século XX, na década de 1910, a favelização dos morros ganhou 

força, e em 1907 há notícias na imprensa carioca da existência de moradias no morro da 

Babilônia, quando o Censo populacional de 1920 constata a existência de seis favelas no 

Rio de Janeiro. Contabilizava-se, à época, 839 domicílios e seis casas de negócios no 

Morro da Providência, 190 casebres no Morro do Salgueiro, seis no Morro da Arrelia, 16 

no Morro do Cantagalo, 59 no Morro da Babilônia e 63 no Morro de São João 

(STORINO, 2000). Ainda na década de 1920, a expansão das favelas tornou-se um 

fenômeno incontrolável. Mesmo sem uma sistematização confiável de dados, é possível 

estimar, segundo relatos, que na Babilônia houve um crescimento de 59 casas em 1920 

para 73 em 1933.10 

 Na agenda política urbana, após a criação do Sistema Financeiro da Habitação e 

o Banco Nacional de Habitação (BNH) no período da ditadura brasileira, como 

mencionado, o estado da Guanabara elegeu Negrão de Lima (1965) que, durante seu 

mandato, ampliou a atuação da Comissão Estadual de Energia – estabelecida ainda no 

governo de Carlos Lacerda para, dentre outras funções, cuidar do fornecimento de energia 

elétrica às favelas –, aspecto importante da expansão urbana da cidade, passando a atuar 

também em áreas periféricas e de favelas, como as favelas Chapéu Mangueira e 

Babilônia, através da implantação das Comissões de Luz. Criadas no ano anterior, tais 

comissões não obtiveram êxito àquela época, pois foram vistas com certa desconfiança 

pelas lideranças comunitárias, já que eram constituídas de forma autônoma, podendo ser 

usadas como instrumentos de controle e de intervenção política para enfraquecer as 

associações locais. 

A exploração dos moradores de favela, quando se tratava do fornecimento de 

energia elétrica, era uma questão antiga, geralmente caracterizada por irregularidades. A 

Light fazia a cobrança num medidor único para toda a comunidade, sendo a Associação 

responsável pelos relógios dos moradores. Apenas o detinha quem possuía, entre os 

sócios, permissão da Associação ou comprasse uma posse na comunidade. 

Primeiramente, a luz foi disponibilizada para cem moradores pela Comissão tendo como 

critério quem detinha maior poder aquisitivo. Agindo de forma paralela à Associação, 

projetos sociais tinham investimentos oriundos da porcentagem arrecadada a partir do 

excesso da taxa cobrada pela Light. O morador da favela sempre pagou mais caro pela 

energia elétrica e esta situação não foi resolvida com as Comissões de Luz.  

                                                 
10 Op. cit. 
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As estratégias para o fornecimento e obtenção de energia iam desde o furto por 

meio de ligações clandestinas, realizadas diretamente na rede elétrica, até a exploração 

por particulares – chamados de “cabineiros”, que eram titulares de relógios da Light 

instalados em uma cabine, de onde era fornecida a energia para os moradores, que 

ficavam à mercê do cabineiro pagando valores que o mesmo estipulava11. Algumas 

pessoas pagavam suas contas de luz com seu próprio trabalho.12 

O governo de Negrão de Lima foi caracterizado ainda pela tentativa de controle 

sobre as Associações de Moradores, o que se expressou por meio de um ato 

administrativo, o Decreto nº 870, no qual o governo estabeleceu as condições para o 

reconhecimento e a representatividade de tais entidades, inclusive ditando princípios e 

objetivos que deveriam constar de seus estatutos. Esse foi um período em que as 

associações começaram a ser atreladas à máquina administrativa do estado, no intuito de 

cooptar as lideranças e esvaziar o papel político e organizativo de tais entidades. Assim, 

o governo transferiu para as associações funções de prestação de serviços, identificação 

de moradores e controle das moradias, apenas.13 

No ano de 1968, o governo federal criou a Coordenação de Habitação de Interesse 

Social da Área Metropolitana do Grande Rio de Janeiro (CHISAM) cuja atuação era 

norteada pelo princípio de que “os favelados são seres humanos integrados na 

comunidade, mas vistos por esta última como alienados por causa de sua habitação” 

(PERLMAN, 1979). A partir dessa visão ideológica, teve início uma nova fase de 

remoções das favelas, numa mesma linha de continuidade da política desenvolvida por 

Lacerda. Realizou-se uma verdadeira campanha contra as favelas, numa prática 

recorrente, recuperando discursos que as colocavam em contraposição à “cidade formal”, 

como manchas na paisagem urbana e/ou lugares de desagregação social.  

Houve, porém, outro aspecto. Era necessário “reabilitar” o favelado através de 

ações que o promovesse moral, social, sanitária e economicamente. Nessa campanha, a 

CHISAM e a Fundação Leão XIII utilizaram relatórios que superestimavam dados 

negativos sobre as favelas e omitiam seus aspectos positivos. Dessa forma, estava em 

                                                 
11 PIO, Pedro. Revista Comunicação & Comunidade. Núcleo de Educação e Comunicação 

Comunitária (NECC)/FACHA, ano XIII, nº 12, 2008/2009. ISSN: 1413-7437 
12 Em 1966, o sistema elétrico foi ampliado a ponto de atender a toda a comunidade. No entanto, somente 

em 1982, durante o governo Brizola, foram instalados os sistemas sanitário e o elétrico que se encontram 

em vigor. 
13 Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas, financiada pelo CNPq (2011-2013) e coordenada pela Profª. 

Drª. Sonia Fleury.  
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curso um processo intenso de remoções. Nesse processo, foram removidas 

fundamentalmente favelas localizadas em áreas nobres da Zona Sul da cidade e, portanto, 

de interesse para o mercado imobiliário. Na lista de favelas que seriam removidas, 

estavam a da Praia do Pinto, a Ilha das Dragas, o Morro da Babilônia, Catacumba, Parque 

Proletário da Gávea, e Macedo Sobrinho. Tais remoções contaram com a resistência dos 

moradores e se efetivaram através de episódios marcados por atos de violência. 

Em 1982, Benedita da Silva – companheira de Lúcio Bola, liderança e ex-

presidente do Chapéu Mangueira – é eleita vereadora e cria, em sua gestão, uma 

Secretaria de Favelas cujo secretário era seu companheiro Bola. O último ano da década 

de 1980 trouxe uma grande conquista, a construção da creche no Chapéu Mangueira. Com 

o auxílio da Benedita, que levou o cônsul do Canadá até a comunidade, a comunidade 

escreveu um projeto enviado para “Pequenos Eventos”, no Canadá. Através de mutirão, 

com a verba em mãos, Benedita e Bola perceberam que muitas outras melhorias poderiam 

ser feitas. Inclusive, o que era para ser apenas uma sala, terminou sendo um prédio. Além 

destes atores, Dona Naná Sete Câmara14, moradora do bairro do Leme, contribuiu para o 

acabamento e a comunidade, em mais um projeto, conseguiu que a ONG Viva Rio 

aparelhasse o espaço.15   

A partir da segunda metade da década de 1980 começa a ser percebida a ampliação 

das posturas municipais, mesmo que tímidas, em relação ao atendimento da população 

favelada, que se encontrava em uma situação de elevado déficit de direitos sociais, 

referentes à infraestrutura, mas também a direitos civis e políticos. Neste âmbito, a 

Constituição de 1988 reconheceu a função social da propriedade como um princípio, bem 

como os direitos dos ocupantes informais, o que criou uma base jurídica para a efetivação 

do direito à cidade e a implementação da “agenda da reforma urbana” (ROLNIK, 2015). 

Este movimento tem maior visibilidade a partir de 1992, com a aprovação do Plano 

Diretor16 da Cidade do Rio de Janeiro, reforçando a ideia de integração das favelas à 

cidade formal, através da ação urbanizadora e de regularização fundiária, mas também 

buscando a construção de uma nova identidade para estes aglomerados, a de “bairros 

                                                 
14 Id. 
15 Op. cit. 
16 De acordo com Flávio Villaça (2011), o Plano Diretor das cidades se realiza enquanto proposta a partir 

da prevenção de “para onde a cidade deve crescer”. 
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populares”17, um caminho para a construção de uma representação da favela compatível 

com a efetiva integração à vida social e política da cidade formal (BURGOS, 2014)18. 

Por outro lado, a expansão e a maior disponibilidade de subsídios públicos, com 

a importante retomada do papel dos bancos e dos fundos públicos na provisão de crédito 

para a produção habitacional e a alavancagem de investimentos públicos e privados, por 

meio de programas como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha 

Casa Minha Vida, associados ao crescimento da economia nacional, têm provocado um 

dos maiores ciclos de crescimento do setor imobiliário nas cidades, incluindo a cidade do 

Rio de Janeiro em uma progressiva crise urbana (ROLNIK, 2015). As décadas de 

consolidação dos territórios populares – favelas, loteamentos periféricos e conjuntos 

habitacionais – não nos permitem mais falar em um espaço dual, marcado pela diferença 

centro-periferia, mas são responsáveis por uma nova “geografia da pobreza e da 

vulnerabilidade social” (ROLNIK, 2015) ao continuar definindo o “lugar dos pobres” na 

cidade, ainda marcado por precariedades e por um estigma territorial persistente. 

As dinâmicas econômicas mais recentes têm desafiado as cidades a absorver o 

crescimento, melhorando suas condições de urbanização de modo a sustentá-lo do ponto 

de vista territorial. Em 1993, por exemplo, através do recém-criado Grupo Executivo de 

Programas Especiais para Assentamentos Populares (GEAP)19, que reuniu as secretarias 

e empresas municipais atuantes no setor, a política habitacional do município do Rio de 

Janeiro se organiza através de seis (06) programas habitacionais, entre os quais, o Favela-

Bairro. Seu objetivo era construir ou complementar a estrutura urbana, promovendo a 

melhoria das condições de saneamento e de acessos, além de oferecer as condições de 

percepção da favela como um bairro da cidade.20  

A intervenção que dizia buscar produzir, entre as favelas e as áreas ao redor, ficou 

reconhecida pelo próprio projeto como uma “costura urbana”. Os projetos específicos 

seriam elaborados de modo a produzir um número mínimo de reassentamentos e deveriam 

introduzir os valores urbanísticos da cidade formal como signos de sua identificação 

                                                 
17 Burgos (2014) salienta a grande alteração de postura frente ao Código de Obras de 1937, que entendia as 

favelas como ilegais e, logo, não deviam constar dos mapas da cidade. Assim como a definição adotada 

para as favelas, como uma das primeiras delimitações oficiais que não inclui características morais ou 

culturais, se baseando em aspectos espaciais e carência de infraestrutura. 
18 Cf. BURGOS, M. T. B. Favela, conjuntos habitacionais, bairros populares e outras formas urbanas: por 

uma agenda comum da luta pela cidade. In: Carmem Beatriz Silveira, Tania Maria Fernandes, Bárbara 

Pellegrini. (Org.). Cidades saudáveis? alguns olhares sobre o tema. 1ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 

2014, v. 1, p. 83-106. 
19 DECRETO Nº 12.205 DE 13 DE AGOSTO DE 1993. 
20 Neste sentido, o Favela-Bairro se aproxima da política da CODESCO, realizada no Governo Negrão de 

Lima. 
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como bairro. Na primeira fase, entre 1994 e 1996, foram selecionadas, dentro do escopo 

delimitado, 40 favelas segundo condições técnicas, incluindo a existência, ou não, de 

ações anteriormente executadas, que classificou as favelas segundo o grau de dificuldade 

para se concluir um processo de urbanização. Neste ponto os critérios técnicos cedem ao 

político, e ao prefeito coube a decisão sobre as 16 favelas que seriam objeto da 

intervenção inicial (BURGOS, 2014). Os projetos foram elaborados segundo as propostas 

urbanísticas selecionadas através de concurso público e contando com financiamento do 

BID, produzidas, entretanto, sem uma mediação pública adequada, partindo quase em 

linha reta das pranchetas dos arquitetos para as favelas.  

Ainda que a mediação pública tenha sido limitada, este programa foi um dos 

primeiros projetos de habitação popular a abrir espaço para a opinião da população 

afetada, e as Associações de Moradores, que por muito tempo foram alvos da repressão 

estatal, percebendo as possibilidades de articulação envolvidas no programa, se 

organizam através do “Grupo dos 16”, composto pelos presidentes das associações de 

moradores das 16 áreas atendidas na primeira fase do programa, para trocar informações 

e exercer algum poder de barganha junto à Prefeitura e à Secretaria Municipal de 

Habitação (PANDOLFI; GRYNSZPAN, 2003). 

Derivado do Favela-Bairro21, o Bairrinho surgiu em 1997, visando o atendimento 

às favelas de pequeno porte, que não foram incluídas no escopo de trabalho do programa 

original. Estas deveriam ter entre 400 e 2.000 moradores, constarem no cadastro de 

favelas do IplanRio e serem anteriores ao Plano Diretor da Cidade. Para a seleção das 

favelas, que seriam atendidas, foram privilegiadas as que exigiriam o menor esforço para 

a concretização da urbanização, dadas as condições existentes de atendimento de 

infraestrutura e acesso. Outro critério utilizado foi a estabilidade em relação à expansão 

da malha urbana, que se mostrou um parâmetro, de certa forma, ambíguo, visto que, por 

mais que a estabilidade da ocupação significasse a existência de uma maior coesão social, 

foram igualmente privilegiadas as favelas localizadas em áreas que ainda permitiam a 

expansão da ocupação em direção às áreas circundantes, que apresentavam certa 

disponibilidade espacial. Isso demonstrou que, mais do que a manutenção de um tecido 

social estabelecido, se buscava a manutenção das manchas ocupadas, devido ao maior 

                                                 
21 Como forma de atendimento às demais favelas, o Favela-Bairro se desdobrou em mais dois programas: 

o Bairrinho, focado nas favelas de pequeno porte, e o Grandes Favelas, para contemplar àquelas com mais 

de 2.500 domicílios ou 10.000 moradores. (TCM-RJ, 2004). 
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controle urbano, no qual o processo de urbanização deveria agir como forma de limitação 

ao crescimento das favelas atendidas (BURGOS, 2014). 

O projeto de reurbanização da Babilônia, por exemplo, foi iniciado dentro do 

programa Bairrinho, com uma proposta do escritório Archi 5 - Arquitetos Associados. 

Entre 2003 e 2005 ambas as favelas passaram pela intervenção do projeto Bairrinho da 

prefeitura do Rio de Janeiro, com projetos de infraestrutura visando a aperfeiçoar o 

sistema de saneamento, drenagem e viário além de projetos voltados à promoção social, 

através de creches e equipamentos para esporte e lazer. Nesta intervenção, as vielas e 

escadas foram refeitas em concreto e algumas vias rampadas foram abertas para facilitar 

o tráfego pedestre. Mas parte do projeto – que contava também com várias praças, quadra 

esportiva, canalização de esgoto, novas unidades habitacionais e uma nova caixa d'água 

– nunca foi concluída, tendo o projeto sido paralisado em 2004. O programa Bairrinho 

previa também reassentar algumas casas, situadas em área de risco ou dentro da área da 

APA, mas os dois blocos de apartamentos tiveram suas obras interrompidas e acabaram 

sendo invadidos. 

A intervenção inicial teve, entretanto, as obras interrompidas ainda no início da 

execução, resultando apenas em melhorias incompletas de acessibilidade e novas 

unidades de moradia, que acabaram sendo invadidas pelos moradores das partes altas do 

morro após a interrupção das obras. Dadas as descontinuidades e o teor de grande parte 

das suas intervenções, que mascaravam (ou escancaravam) sempre o interesse de 

manutenção dos espaços de segregação, muitas das respostas neoliberais às crises urbanas 

e suas necessidades sociais vêm recebendo críticas na plataforma da reforma urbana. O 

argumento da eficiência dos investidores e empreendedores e a linguagem dos direitos 

sociais e da cidadania vêm sendo progressivamente substituídos pela linguagem da 

inclusão à cidade por outra via: a do consumo. 

Posteriormente, em julho de 2010, por conseguinte, na esteira do projeto 

Olímpico22 da cidade do Rio de Janeiro, para os jogos de 2016, e buscando a incorporação 

de projetos que se revestem da “legitimidade” assumida como legado social dos vultosos 

investimentos realizados, a prefeitura municipal lança o Morar Carioca, reunindo em um 

único programa as três dimensões de favelas e assumindo a publicizada meta de urbanizar 

                                                 
22 Após diversas etapas de intervenções urbanas, por exemplo, os programas Favela-Bairro, Bairrinho e 

Grandes Favelas somaram intervenções em quase 160 favelas, reunindo intervenções concluídas, 

inacabadas e em projeto, mesmo com a grande atuação de diversas áreas de sociedade, nas esferas públicas, 

privadas e civis. 
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todas as favelas cariocas até 2020. A intervenção na Babilônia foi, portanto, retomada 

apenas no contexto do Morar Carioca para complementação das obras executadas, com 

projeto realizado pelo escritório Arquitraço. Por outro lado, nenhuma intervenção está 

sendo realizada no Chapéu Mangueira, para a indignação dos moradores – visto a 

intrínseca relação política das intervenções. Além de ajustes técnicos, o novo projeto 

prevê a produção de um maior número de novas unidades habitacionais, que, por 

apresentarem interferências, exigem remoções mais numerosas, além de prever a 

implementação de “becos-limite” no perímetro da ocupação, como ferramenta de controle 

da mancha urbana informal. 

Nos três eixos da questão urbana das favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, 

lideranças do bairro do Leme são responsáveis por mobilizar tais intervenções. 

Sebastian23, morador entrevistado e idealizador do projeto ambiental “SOS Leme” 24 25, 

por exemplo, esperava que a política de pacificação implementada no bairro pudesse 

conter o crescimento urbano vertical descontrolado, com construções irregulares em áreas 

de preservação, bem como a falta de mobilidade. Por outro lado, porém, o grande 

incentivo ao turismo, trazendo diversos investimentos em novos hostels e grande 

contingente e movimento de pessoas, tem assustado, fazendo com que ele cite, por 

exemplo, que, “se não parar o crescimento, a tragédia de Santa Maria vai se repetir no 

Chapéu Mangueira e Babilônia”, devido ao desmatamento e movimentação do solo em 

áreas de risco. Defende, por outro lado, que o governo deveria conceder o direito à 

moradia aos que são considerados irregulares, concedendo títulos aos filhos de segunda 

ou terceira geração dos que ocuparam a favela inicialmente, mas com impossibilidade de 

comercialização durante 25 anos. Segundo ele essa medida iria proteger os moradores da 

especulação imobiliária, especialmente do mercado turístico, garantindo uma 

“integração” pela urbanização e desfavelização. 

Neste quesito, nos idos de 2012, juntamente com as intervenções urbanísticas, foi 

lançado um projeto de extensão do Pão de Açúcar, em meio ao programa Morar Carioca, 

que propunha a construção de um bondinho/teleférico no Morro da Babilônia. Segundo 

Sebastian, tal proposta seria “um crime contra o meio-ambiente”, atingindo a APA – 

                                                 
23 Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas, financiada pelo CNPq (2011-2013) e coordenada pela Profª. 

Drª. Sonia Fleury.  
24 Cf. “SOS Leme”. Disponível em: < http://lememetacomunidade.blogspot.com.br/>. Último acesso em: 

15/01/2018. 
25 O projeto SOS Leme, por exemplo, é responsável atualmente por mobilizar ações contra as intervenções 

do Morar Carioca, através do seu viés de preservação ambiental. 

http://lememetacomunidade.blogspot.com.br/
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região, inclusive, que tem sofrido remoções justamente pela sua localização e importância 

ambiental26, em uma outra proposta que, para Abílio, representante da Associação Lauro 

Müller, é de um “turismo não sustentável” e com “menor valor histórico”. Portanto, em 

2014, moradores principalmente do bairro do Leme e da Associação de Moradores Lauro 

Müller, bem como das favelas, se manifestaram contra essa intervenção27 28. No conflito 

destes discursos, porém, a liderança da AMA Leme à época, Chicão29, se coloca 

prontamente a favor da instalação do bondinho, que, no seu ponto de vista, traria 

modernidade ao bairro, onde a atração de turistas garantiria maior circulação de dinheiro 

e visibilidade. Para Chicão, o Leme deveria se tornar um “bairro modelo”, já tendo, 

inclusive, proposto vários projetos e iniciativas, como o cadastramento de ambulantes e 

profissionais e o boicote ao IPTU, em 2008, sendo um grande defensor das intervenções 

e parcerias, pois, para ele “favela boa é bairro bom”. Reconhece, no entanto, que a 

opinião do bairro é dividida, dificultando o que ele acredita serem as melhorias, e, assim, 

recebe muitas críticas, bem como tece outras contra os que ele considera “ecochatos”. 

Como podemos observar, para além dos interesses de urbanização não só pelo 

modelo de cidade e sua agenda, mas também pela intensa reivindicação dos direitos à 

moradia e à cidade da população moradora do Chapéu Mangueira e Babilônia, organizada 

politicamente em coletivos e Associação de Moradores, as políticas implementadas e as 

diversas intervenções das últimas décadas, realizadas nas favelas principalmente da Zona 

Sul, continuavam por demarcar os lugares em precariedades e desigualdades. Os espaços, 

principalmente aqueles marginalizados e produzidos pelos modos como as forças da 

ordem operam (TELLES apud ROLNIK, 2015), continuam sendo constantemente 

circunscritos em espaços de instabilidade, irresolução e temporariedade, marcando os 

bairros populares pela ambiguidade da situação de “margens” e “ilegalismos”. 

Para além das intervenções com vistas ao enquadramento da favela a um projeto 

de urbanização, as demais políticas sociais, no espaço aberto a partir da pacificação, se 

fazem ainda muito escassas para o atendimento das demandas. O programa UPP Social, 

em atuação na favela desde 2011, no início, propunha uma “escuta forte” enquanto 

                                                 
26 Os projetos do Morar Carioca, segundo ele, são responsáveis, inclusive, pelo que ele chama de “indústria 

da precarização”, em que se constroem novos prédios, porém tudo ao seu redor permanece precarizado. 
27 Cf. “Moradores protestam contra teleférico no Morro do Leme”, 14/12/2014. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/moradores-protestam-contra-teleferico-no-morro-

do-leme>.  Último acesso em: 15/01/2018. 
28 Cf. http://oglobo.globo.com/rio/lei-pode-enterrar-projeto-de-expansao-do-bondinho-do-pao-de-acucar-

ate-morro-do-leme-15917672 Último acesso em: 15/01/2018. 
29 Op. cit.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/moradores-protestam-contra-teleferico-no-morro-do-leme
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/moradores-protestam-contra-teleferico-no-morro-do-leme
http://oglobo.globo.com/rio/lei-pode-enterrar-projeto-de-expansao-do-bondinho-do-pao-de-acucar-ate-morro-do-leme-15917672
http://oglobo.globo.com/rio/lei-pode-enterrar-projeto-de-expansao-do-bondinho-do-pao-de-acucar-ate-morro-do-leme-15917672
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intermediários dos moradores com a Prefeitura, porém, na maioria dos encontros 

realizados – e por nós acompanhados –, os discursos tomavam um rumo muito mais 

propagandístico do que de resolução de problemas. Políticas públicas como de saúde, 

esporte e lazer ainda dependiam muito do investimento de contatos (e conchavos) com 

representantes da favela: o Programa Saúde da Família, por exemplo, que possui um posto 

de atendimento na favela da Babilônia, depende de políticas e alianças com a Tia Percília 

(hoje já falecida) e seu pessoal; projetos pedagógicos em parceria com escolas do entorno, 

como a São Tomás de Aquino, se mantêm muitas vezes em razão de pontuais eventos, 

como a proposta do Projeto Rio Cidade Sustentável e do Rio+20, porém, a demanda pela 

qualificação dos jovens da favela ainda é muito intensa.30  

 

 i) Uma atualização da problemática da questão urbana e seus acessos no bairro 

do Leme 

 

Diante da trajetória de lutas, conflitos e resistências das favelas frente às 

intervenções do poder público em constante disputa de interesses, as demandas urbanas, 

habitacionais e sociais, neste aspecto, continuam não resolvidas, sendo também 

atualizadas pela nova agenda internacional neoliberal, capaz de alterar a sociabilidade 

destes espaços da cidade localizados na Zona Sul carioca. As favelas Chapéu Mangueira 

e Babilônia, enquanto lugares de disputas históricas, representam, no conflito urbano, a 

segregação socioeconômica e espacial, como o fazem, no Rio de Janeiro e nas demais 

metrópoles globais as favelas e periferias, ao territorializarem, justamente pela escassez 

dos acessos, as classes mais pobres da estrutura social. Neste espaço, portanto, do outro 

lado de um campo de forças de uma cidade segregada, estariam os “cidadãos de direito”31, 

ou seja, as camadas médias urbanas, parcela minoritária da população citadina que, na 

agenda das políticas públicas, é observada por tais políticas de urbanização e, 

posteriormente, de segurança no que se propõem a garantir a sua sensação de segurança 

– patrimonial e pessoal. Tais “cidadãos”, estrategicamente localizados na Zona Sul da 

cidade por décadas, têm que conviver, desta forma, com uma proximidade histórica entre 

as duas favelas, Chapéu Mangueira e Babilônia, não só em seus acessos, mas em todas as 

                                                 
30 Id.. 
31  Cf. PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A Democracia na América Latina 

rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos. São Paulo: LM&X, 2004, p. 59-60. 
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suas áreas de lazer, visto estarem localizadas à região oceânica, com uma linda vista – 

também disputada – para o mar. 

 

Fonte: PEEP-EBAPE/FGV 

 

Por outro lado, os aspectos de “integração” desses lugares são representados de 

forma bem diversa pelos seus atores, no que concerne realmente os contatos e acessos 

entre pessoas e grupos diferentes partilhando de um mesmo território. Segundo moradores 

das favelas Chapéu Mangueira e Babilônia nos dias atuais, após as diversas intervenções 

e tentativas de “integração” – pela via higienista, urbanista e de pacificação – as relações 

entre as camadas, ou melhor, entre os “lugares” morro-asfalto foram marcadas sempre 

por boas memórias. Inclusive, figura ilustre dessa relação de proximidade é Chicão32, 

morador do bairro do Leme e ex-presidente da Associação de Moradores do Leme (AMA 

Leme), que cresceu e morou na Chapéu Mangueira por mais de trinta anos. Segundo ele, 

vínculos de amizade foram feitos com muitos jovens do bairro, contando que “nunca 

                                                 
32 Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas, financiada pelo CNPq (2011-2013) e coordenada pela Profª. 

Drª. Sonia Fleury. 
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houve um problema do morador de baixo com a comunidade em cima. Pelo contrário, 

sempre houve a convivência pacífica e harmoniosa. Mas sempre existe nesse espaço de 

convivência grupos ou situações adversas, como nós tivemos em 1993, 1994 e 1995 os 

bailes funk, os bailes do Chapéu, um barulho monstruoso” (2013). Remetendo tais 

conflitos ao passado, Chicão afirma que tais reclamações e incômodos eram falta de 

atuação do estado, que, quando não se faz presente nas suas obrigações, “vira bagunça, 

vira desordem”. Após tantas reclamações, por exemplo, até mesmo das confusões pós-

baile, com “algazarras” e depredações, um dito “coronel baixinho” (sic) se articulou e 

“acabou” com o baile funk, em 1996 – bem como se propuseram novos coronéis pós-

pacificação, em 2010. Ainda sobre essa interação asfalto-morro, nesta ordem, Sebastian33, 

do “SOS Leme”, diz que a convivência do asfalto com a favela era muito mais próxima 

por volta da década de 1970-1980 – inclusive pela presença de ações assistencialistas em 

parcerias com as Igrejas do bairro, que demarcaram bastante a história e a memória das 

favelas –, pois hoje em dia, após a sua geração, pessoas foram se afastando e realçando 

muito mais o preconceito. Como aponta Dinei, presidente da Associação do Chapéu 

Mangueira, a visão do morro é muito diferente da classe média: enquanto eles batem 

panelas, “a gente joga futevôlei junto e pega onda”. Chicão (2017)34, acrescenta, por 

exemplo: 

 
Sempre tivemos uma boa integração, uma boa interação. Sempre tivemos. 

Agora o que aconteceu foi aquele negócio, o desordenamento urbano, o 

controle da expansão que cabe à Prefeitura [daí cresceu muito e perdeu o 

controle?] Perdeu o controle, desordenadamente. Eu falei pra você do início, 

que antigamente eram 180 no Chapéu, 200 e pouco na Babilônia. Hoje a 

dimensão, você vê, tem gente que mora na Europa que tem casa aí em cima, 

construindo hostels [pessoas externas mesmo?] Sim, tem casa aí em cima de 

400 metros quadrados. Não é mais pra pobre. Tem um cara aí que tem 50 

quitinetes, e vive disso. Não paga um centavo de imposto, não paga IPTU, não 

paga nada. Então, isso aí é um problema que vai criando uma cadeia 

improdutiva de tal forma que você coloca... Se o cara tem 50 quitinetes, ele vai 

alugar pra quem paga, então você não sabe quem vem pra cá. [não sabe mais 

quem frequenta, quem é do bairro, né?] Não, o cônsul americano tava aí ontem, 

anteontem, no Bar do David, tá no Jornal O Globo de hoje, coluna Gente Boa, 

você pode ver lá, tá lá. [tá com interesse aqui também?] Não, ele sempre 

frequenta. Você vê, é uma comunidade tão pacata, tão pequena, tem esses 

problemas eventuais, são casuais, vamos dizer assim, uma vez ou outra sempre 

tem um arranca rabo, porque agora tem um comando só. Maravilha, então, cria 

nossa, gente nossa, gente conhecida, tá tranquilo, agora isso aqui é tudo nosso. 

Porque quando é de fora, os caras fazem a cagada todinha e vão embora, e 

deixa a conta, começam a roubar aqui embaixo. (CHICÃO, 2017) 

 

                                                 
33 Id. 
34 Fonte: POLYCARPO, Clara. Entrevista Francisco Nunes, liderança comunitária, 12/05/2017 

[acervo próprio]. 
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Ou seja, a problemática da questão urbana é responsável por afetar a interação e a 

sociabilidade de bairro e favela, enquanto lugares da cidade, dado o aspecto de interesse 

do mercado em relação a novos consumidores e acessos. As favelas Chapéu Mangueira e 

Babilônia, por exemplo, expoentes das políticas que visam um novo modelo de cidade 

nas últimas décadas, se tornam não só um novo nicho de mercado, mas também 

mercadoria de consumo externo. Neste caso, pode ser necessário reconhecer que, mesmo 

que as disputas com relação à agenda das políticas públicas de urbanização e segurança, 

por exemplo – como demarca a realidade do campo aqui observado – estejam 

concentradas na limiaridade entre o legal e o ilegal, tais conflitos estão ainda duramente 

marcados pela desigualdade social e pela estrutura de classes que, ao focar, 

principalmente, numa inserção pela via de mercado, demarcam fortemente a segregação, 

reproduzindo a marginalização social.  

Para o Capitão Wagner35, capitão da UPP Babilônia em 2009, de acordo com o 

seu conhecimento sobre o histórico das duas favelas, Chapéu Mangueira e Babilônia, os 

moradores da Chapéu Mangueira, como sendo a favela mais antiga – e também localizada 

mais “abaixo” do morro –, não se autorreconheciam como favelados, mas pertencentes 

desde sempre ao bairro do Leme, ou seja, moradores da Zona Sul. Quando o processo de 

ocupação do Morro da Babilônia se iniciou, no início do século XX, a diferença desse 

pertencimento e identidade se deu, visto que os moradores do Chapéu Mangueira 

passaram a reconhecer os moradores da Babilônia como favelados, não apenas como 

identidade cultural, mas em um nível pejorativo e preconceituoso, até mesmo se negando 

a jogar bola com as crianças da Vila do Sossego, na Babilônia, por exemplo, que 

delimitam também novas áreas de pobreza dentro da própria favela. 

Por outro lado, do ponto de vista de moradores politicamente ativos do Chapéu 

Mangueira e Babilônia, como Lula36, jovem do coletivo Dá Teu Papo, há diferenças e 

conflitos muito marcantes com parte do bairro do Leme, principalmente no preconceito 

com a sua cultura, visto as reclamações sobre os bailes funk, onde, para ele, o problema 

não seria o som alto, mas o “gosto” que os incomoda. Da mesma forma, um outro 

morador, Artur, não reconhece com tanta certeza o compartilhamento de identidade dos 

moradores das favelas com os moradores do bairro do Leme, reivindicando a categoria e 

                                                 
35 Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas, financiada pelo CNPq (2011-2013) e coordenada pela Profª. 

Drª. Sonia Fleury. 
36 Id. 
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o pertencimento contra o que vem tentando ser negociado na iniciativa ambiental do “Alto 

Leme” (referência proposta pelos idealizadores do “SOS Leme” em relação à área 

ocupada mais próxima à APA). Porém, como observado durante a pesquisa, o privilégio 

de compartilhamento da praia ainda influencia bastante as relações interpessoais e de 

classe no bairro do Leme. Alguns dos empreendimentos ligados diretamente ao 

atendimento ao público do bairro (e visitantes), as barracas de praia da praia do Leme, 

têm seus donos residentes na favela, como os conhecidos moradores Dinei e Malhadão, 

que, portanto, em seu discurso, se consideram pertencentes ao bairro – não “apenas” à 

favela. 

Ou seja, por um lado, imerso em diferentes narrativas, as interferências e 

intervenções disputam também significados com narrativas de aproximações e 

distanciamentos entre bairro e favela. A questão urbana, enquanto característica marcante 

e histórica da Zona Sul carioca, é chave para a implementação de programas e projetos 

nas favelas, como podemos observar através do grande interesse do programa de 

pacificação nesse território. Portanto, dentro da favela, o discurso e o reconhecimento da 

atuação da polícia de pacificação, implementada em 2009 no território, esteve sempre 

vinculado às intervenções urbanísticas trazidas, graças ao enfoque já reconhecido da 

agência do poder público nesses territórios, que poderiam, a partir disso, inclusive 

garantir mais oportunidades aos moradores. Por outro lado, podemos perceber que, para 

o entorno e bairro do Leme, a política de pacificação parece ser aceita – e até mesmo, 

supostamente, demandada – pela sensação de (in)segurança de tiroteios e o “incômodo” 

dos bailes funk. Nos anos anteriores à entrada da polícia nas favelas, moradores contam 

que teria havido um confronto entre as duas facções existentes, Comando Vermelho, do 

Chapéu Mangueira, e Amigos dos Amigos, da Babilônia, que também teriam incomodado 

os moradores das proximidades – e envolvido muitos dos moradores das favelas. Assim 

sendo, é preciso que se observe os papéis de cada uma das camadas sociais no processo 

de demanda e implementação de políticas na cidade global contemporânea, para que, a 

partir das posições e prestígios neste espaço social, possamos compreender as relações e 

conflitos que marcam (ou não) a “cidade dualizada” ainda em uma “metáfora de guerra”. 

 

1.3 O contraste entre favela e bairro: um olhar sobre identidade (e reconhecimento) de 

classe para debater políticas e suas representações 
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 Antes de voltar a atenção, especificamente, para a atualização dos conflitos 

urbanos e das relações de classe, representados pelo contraste entre favela e bairro na 

Zona Sul carioca e, principalmente, localizados dentro de uma nova lógica de 

desenvolvimento da cidade, é importante reconhecer um aspecto social amplamente 

problematizado nas últimas décadas, que vem a pautar as novas análises sobre as 

dinâmicas e sociabilidades das cidades globalizadas. No contexto das últimas décadas, 

principalmente em metrópoles como o Rio de Janeiro, fortemente globalizadas, a 

estrutura social vem passando por várias transformações, em adequação ao modelo de 

cidade de negócios, visto a agenda dos megaeventos internacionais, para além dos 

interesses urbanísticos e habitacionais apenas. A criminalidade violenta, por exemplo, 

que, segundo Cano (2006), é um “problema” moderno de administração e gestão de 

territórios e populações, cresceu consideravelmente, e o tema da segurança pública entrou 

também definitivamente na agenda social e política brasileira, a partir da identificação de 

ameaças reiteradas à integridade pessoal e patrimonial que passou a dominar as 

preocupações de amplas camadas da população carioca (MACHADO DA SILVA, 2010). 

Variadas propostas de políticas de segurança passaram a ser implementadas sempre 

visando a recuperar a ordem pública, percebida como ameaçada por atores definidos 

como responsáveis pela violência urbana, imagem negativa para a cidade, principalmente 

pela proximidade dos megaeventos. Neste contexto, uma nova agenda de políticas 

públicas do Rio de Janeiro para as favelas é implementada, por exemplo, com a sua nova 

política pública de segurança, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) 37, como 

veremos, como um dos elementos de disputa pela cidade. 

 A partir deste ponto de vista, é necessário reconhecer que, historicamente, o 

“problema da segurança pública” no país esteve subordinado às disputas de riqueza e de 

poder, ou seja, aos conflitos de classe que implicavam – de acordo com os recursos 

politicamente amealhados – o maior ou menor acesso ao estado como regulador dos 

processos ligados à desigualdade social (LEITE, MACHADO DA SILVA, FRIDMAN, 

2005). Hoje, o tema da segurança pública autonomizou-se, expressando uma mudança na 

percepção coletiva da vida social e, consequentemente, na forma pela qual esse embate 

se delineia. 

 Nesta perspectiva, segundo Leite, Machado da Silva e Fridman (2005), o 

“problema da segurança pública” das últimas décadas denota o deslocamento dos 

                                                 
37 Disponível em: <http://www.upprj.com/>. Último acesso: 15/01/2018. 

http://www.upprj.com/
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conflitos de classe articulados na linguagem da oposição entre cidadania e desigualdade 

para disputas de outra natureza. As disputas passam a se concentrar também na provisão 

de controle social pelo estado, isto é, passam a focalizar a quantidade, a legitimidade e a 

adequação dos meios repressivos – a força comedida (e seu extravasamento) da polícia 

versus a força ilegal, de fato, da criminalidade violenta. Os protagonistas desses conflitos 

tornam-se assim categorias sociais estereotipadas e difusamente representadas que, por 

consequência, não definem fronteiras identitárias claras (LEITE, MACHADO DA 

SILVA, FRIDMAN, 2005:03). Consolidam-se, assim, as “metáforas da guerra” e da 

“cidade partida” como referências à violência urbana no Rio de Janeiro, estreitando mais 

ainda os limites do debate sobre segurança pública e, por conseguinte, o debate (e o 

“problema”) das favelas cariocas.  

  Representar o conflito social nas grandes cidades como uma “guerra” implica 

acionar um repertório simbólico em que lados/grupos em confronto são inimigos e o 

extermínio, no limite, é uma das estratégias para a vitória, pois com facilidade é admitido 

que situações excepcionais – de guerra – exigem medidas também excepcionais e 

estranhas à normalidade institucional e democrática. Nestes termos, o dispositivo 

discursivo que constituiu o principal operador da demanda por ordem pública foi a 

construção de duas imagens polares a partir da “metáfora da guerra”, segundo Márcia 

Leite (2012): “de um lado, os cidadãos – identificados como trabalhadores, eleitores e 

contribuintes e, nesta qualidade, pessoas de bem, honradas, para quem a segurança é 

condição primordial para viver, produzir, consumir; e de outro, os inimigos 

representados na/pela favela – categoria que não distingue moradores e criminosos”.  

(LEITE, 2012:379). Desta forma, para adentrar no debate da particularidade da realidade 

da cidade do Rio de Janeiro em contexto de segregação e violência urbana é necessário, 

antes de mais nada, de fato, identificar quem são os potenciais “cidadãos”, pertencentes 

também à cidade, e quem são os inimigos urbanos38, como veremos adiante, em um 

recorte das relações de classe com o espaço urbano da Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro. 

 Historicamente, junto à construção da cidade do Rio de Janeiro na época imperial, 

a região onde se encontram Leme e Copacabana sempre fora reduto de famílias abastadas 

– ou seja, de classe média alta e/ou classe alta, naquela época identificados como 

“pequenos burgueses” da classe média tradicional – que realizavam piqueniques e 

                                                 
38 Ver Stephen Graham, Cities Under Siege, de 2010. 
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passeios. Por ficar numa área de difícil acesso, areal deserto, até o final do século XIX 

somente existiam na localidade o Forte Reduto do Leme, a pequena igreja de Nossa 

Senhora de Copacabana e algumas chácaras e sítios. A atração das famílias à área era tão 

grande que houve, entre 1892 e 1894, o primeiro loteamento, cuja primeira via aberta se 

chamaria rua Gustavo Sampaio – que leva este nome até hoje. A inauguração do Túnel 

Novo (ou do Leme), em 1906, levou a linha de bondes da Companhia Ferro-Carril Jardim 

Botânico ao bairro, na Praça do Vigia. Neste período, no Morro da Babilônia ainda havia 

chácaras, em vasta vegetação florestal. 

 A ocupação de suas encostas, como debatido anteriormente, se deu entre os anos 

de 1910-1920, alcançando seu auge a partir de 1934 quando passaram a ser mais 

fortemente povoadas e reconhecidas as favelas Babilônia e Chapéu Mangueira pelos 

trabalhadores mão-de-obra dos projetos de urbanização. O bairro apresentava ainda cinco 

estruturas militares, como: o Forte da Ponta da Vigia, o Forte da Ponta do Anel, o Forte 

Duque de Caxias e o Forte Guanabara. Nos anos 1950 e 60 a verticalização atinge o bairro, 

com a construção dos prédios dos hotéis Meridian da rede francesa Le Méridien, 

rebatizado em 2009 como Windsor Atlântica Hotel – hoje Hotel Hilton – além de edifícios 

residenciais. 

 Atualmente, o bairro do Leme possui uma área de 0,2949 km², uma densidade 

demográfica de 20753,01 hab/km² e população em torno de 6.120 habitantes (CENSO, 

2010). Em 2009, devido aos índices de criminalidade e violência urbana da região, o 

Morro do Leme, onde estão localizadas as favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, foi 

ocupado pela nova política pública de segurança em implementação num projeto de 

pacificação da cidade frente aos megaeventos internacionais, as Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP), sendo assim a segunda favela pacificada da Zona Sul da cidade do 

Rio de Janeiro. 

 Neste momento de implantação de uma nova política de segurança nas favelas – 

e, por lógica, no bairro – o contraste dos dados socioeconômicos, em caracterização da 

desigualdade estrutural, representa aspectos do conflito social urbano e das relações de 

classe que permeiam toda uma lógica neoliberal. O Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) atual da Unidade de Desenvolvimento Humano (UDH) em questão é 

0,946, em 2010. Esse valor situa a UDH na faixa de Desenvolvimento Humano Muito 

Alto (IDHM entre 0,800 e 1). A dimensão que mais contribui para o valor do IDHM da 

UDH é Renda, com índice de 1,000, seguida de Longevidade, com índice de 0,948, e de 

Educação, com índice de 0,894. Tal área, a partir dos critérios utilizados por Villaça 
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(2011), faz parte da categoria Região de Grande Concentração das Camadas de Mais Alta 

Renda, concentrada, na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Sul urbana, próximo ao centro 

e às praias, espaço de maior formação de acessos. 

 

Tabela 1 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Leme – RJ 

IDHM e componentes 2000 2010 

IDHM Educação 0,828 0,894 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 84,01 94,19 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 97,90 92,10 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental 
87,69 100,00 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 85,12 69,90 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 57,91 86,58 

IDHM Longevidade 0,884 0,948 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 78,04 81,89 

IDHM Renda 0,991 1,000 

Renda per capita (em R$) 3.824,18 6.522,52 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
39 

 

 Através do controle da mobilidade, do crescimento e da sensação de segurança 

(MACHADO DA SILVA, 2004) produzidos pelas novas propostas e políticas públicas 

em implementação nas últimas décadas, a ascensão de um programa de ação neoliberal 

passa a privilegiar e impor a inserção de todos à lógica de desenvolvimento de uma cidade 

próspera de mercado, pela via do consumo e do empreendedorismo. Com políticas sociais 

de recuperação do salário mínimo, por exemplo, transferências condicionadas de renda e 

políticas assistenciais de saúde da família e de assistência social, o poder aquisitivo de 

populações mais pobres aumentou, transformando a favela em também um espaço de 

grande potencial mercantil (OST; FLEURY, 2013). 

 Na disputa espacial por estes acessos, portanto, localizadas no entorno do bairro, 

no que se concerne à Ladeira Ary Barroso e ao Morro da Babilônia, estão as favelas 

Chapéu Mangueira e Babilônia. À sua volta estão o Bairro do Leme e de Botafogo, com 

vista para toda a Zona Sul da cidade. Contabilizada a partir do último Censo de 2010, as 

                                                 
39 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/24937>. Último acesso em 

15/01/2018. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/24937
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duas favelas, em conjunto, possuem área de 1,1797 km², densidade demográfica de 

3379,62 hab/km² e população em torno de 3.987 habitantes, com um total de domicílios 

de 1.178. 

 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) da Unidade de 

Desenvolvimento Humano (UDH) em questão é 0,684, em 2010. Esse valor situa a UDH 

na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão 

que mais contribui para o valor do IDHM da UDH é Longevidade, com índice de 0,809, 

seguida de Renda, com índice de 0,688, e de Educação, com índice de 0,574. A área está 

a menos de 200 metros da praia e também está próxima do monumento natural do Pão de 

Açúcar. A comunidade Chapéu Mangueira está localizada na encosta do Morro da 

Babilônia, pertencente a uma Área de Proteção Ambiental (APA dos Morros da Babilônia 

e São João). 

 

Tabela 2 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Chapéu 

Mangueira / Babilônia – RJ 

IDHM e componentes 2000 2010 

IDHM Educação 0,411 0,574 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 

completo 
37,42 52,13 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 75,17 97,66 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental 
54,63 77,74 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 29,35 40,48 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 13,27 25,02 

IDHM Longevidade 0,762 0,809 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 70,71 73,51 

IDHM Renda 0,659 0,688 

Renda per capita (em R$) 482,36 580,41 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
40 

  

 Como apresentado pelos dados censitários, com base no levantamento 

comparativo de 2000-2010, é possível observar que houve um crescimento populacional 

numa taxa média anual de 0,10% da população do bairro do Leme, enquanto, de forma a 

                                                 
40 Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/24902>. Último acesso em: 

15/01/2018.  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_udh/24902
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levar em consideração, a população das favelas Chapéu Mangueira e Babilônia cresceu 

numa taxa média de 0,53% na década. O nível de distribuição de renda e a taxa de 

desigualdade também se fazem importantes como análise: enquanto que no Leme teve 

um aumento significativo de renda per capita de R$ 2.698,34, a população das favelas 

teve um aumento per capita de apenas R$ 98,05, recebendo, em 2010, em torno de R$ 

580,41 (em comparação aos R$ 6.522,52 dos moradores do Leme) – considerando 

também que esta última realidade passou por um crescimento populacional mais intenso. 

 Ou seja, é importante aqui reconhecer que, mesmo com políticas como o Bolsa 

Família e aberturas de facilidade do crédito, em vigor a partir do governo em atuação nas 

últimas décadas, o nível de renda e de acumulação de capital econômico foi apenas 

considerável para as camadas da cidade que já estavam assim incluídas no que se 

considera como “classe média”41 – ou “classe C” (NERI, 2008). Um outro dado 

interessante para esta comparação é a taxa de vulnerabilidade social, na variável da 

pobreza: no Chapéu Mangueira/Babilônia, mesmo que em decréscimo na última década, 

21,48% estão vulneráveis à pobreza; no Leme, apenas 0,58%.42 O debate sobre a 

emergência e ascensão de uma “nova classe média brasileira”, no século XXI, fortalecido 

com os estudos de Marcelo Neri (2008; 2010), baseados em dados da PNAD, mensurou, 

primeiramente, a capacidade de consumo das famílias, em inclusão ao mercado 

consumidor, podendo considerar, portanto, tais políticas que aqui exemplificamos e a 

possibilidade de inclusão da favela também nesta ascensão. De fato, a renda e a estrutura 

ocupacional, produtos da divisão do trabalho, são vistos como uma espécie de medida do 

sucesso ou fracasso da luta por posições, que nada mais é do que uma das formas da luta 

de classes (CARDOSO; PRETECEILE, 2016).  Porém, a condição das classes inferiores 

no Brasil não se soluciona apenas com políticas de redistribuição de renda e 

reestratificação pautado no poder de consumo, visto que um dos fatores de reprodução da 

pobreza é justamente o fato da não-consciência financeira e não-familiaridade com a 

poupança, habitus dependente, no caso, de atribuições de outros capitais, como o capital 

social. 

 Para analisar as transformações na estrutura de classes e no processo de construção 

e constituição das mesmas de acordo com o contexto brasileiro e, assim, ser possível 

                                                 
41 Apenas de índices numéricos e valorativos, de acordo com o critério exclusivamente de renda per capita 

e o nível de consumo e poder de compra. 
42 Cf. Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>. 

Último acesso em: 15/01/2018. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/
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compreender as relações e os conflitos desta estrutura que se dão no e por meio do espaço 

social urbano, é essencial retomar a teoria da distinção definida por Pierre Bourdieu 

(1989) quando em observação ao aspecto relacional (multidimensional) presente no 

espaço social e gênese das classes. A análise do espaço social relacional rompe com o 

economicismo e o objetivismo frequentemente presentes em tais definições, considerando 

não só as relações de poder objetivas e distinções conscientes, mas as lutas simbólicas 

desenvolvidas nos diferentes campos e nas quais está em jogo a própria representação do 

mundo social e a hierarquia de cada um dos campos e entre os diferentes campos – bem 

como diferentes classes e seus capitais –, visto que agentes e grupos de agentes são 

definidos pelas suas posições relativas neste espaço (e suas relações desiguais). Dessa 

forma, a “posição” no espaço social é definida por propriedades intrínsecas (condição) e 

relacionais (posição) dos agentes. Os ocupantes das posições intermediárias ou médias 

possuem, além de valores médios ou medianos de propriedades, posições situadas entre 

os dois polos do campo, no ponto neutro do espaço, e oscilam entre as duas posições 

extremas. 

 Na atualização deste debate sobre as classes médias brasileiras e sua posição no 

espaço social (urbano), há um fenômeno real e incontestável da mudança social que o 

país viveu nos últimos anos, em especial no período 2003-2014. Em contexto de pós-

industrialização e novas políticas públicas de redistribuição de renda e crédito à 

população das últimas décadas, Marcio Pochmann (2013) retoma e salienta que é 

importante considerar que a definição de classe média assenta-se na perspectiva da 

estruturação social proveniente do desenvolvimento do capitalismo industrial – ou seja, 

com a desindustrialização, portanto, a tendência é de que esta classe “diminuiria”. Ainda 

que Marcelo Neri (2012) venha a dizer que o seu uso do termo “nova classe média” no 

século XXI – ou classe C –, recentemente reproduzido nos debates econômicos e 

sociológicos, se refere apenas ao fato de estar “no meio” das cinco classes de renda por 

ele aplicadas (a saber, classes AB, C, D e E), é clara a intencionalidade da referência à 

classe média tradicional, erroneamente comparada à pequena burguesia, enquanto 

categoria sociológica. 

A questão é: o aumento substancial da renda das classes baixas não é equivalente 

a uma substancial redução da desigualdade no Brasil. Segundo Dawid Danillo Bartelt, 

organizador da coletânea A ‘nova classe média’ no Brasil como conceito e projeto político 

(2013), o Índice Gini – instrumento de medição do grau de concentração de renda em 

determinado grupo e, então, coeficiente de desigualdade – baixou efetivamente no Brasil, 
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ainda que de um nível obsceno a um nível considerável. As políticas distributivas, por 

exemplo, vêm atuando, portanto, sobre os efeitos e não sobre as causas das desigualdades 

estruturais. 

 Pochmann (2013), neste contexto de pós-industrialização e novas políticas 

públicas de redistribuição de renda e crédito à população das últimas décadas, em especial 

no período 2003-2014 no Brasil, por exemplo, diz que associar a ascensão nos 

rendimentos da população localizada representativamente na base da pirâmide social aos 

segmentos da classe média, trata-se, na realidade, de reconhecer o alargamento das classes 

trabalhadoras, impulsionado pela ampliação do setor terciário na economia nacional, bom 

para a estabilidade democrática, e bom para o mercado mundial. Na mesma linha crítica 

da unidimensionalidade da análise de renda sobre a classe, para Lucia Cortes da Costa 

(2013), o nível de renda deve ser uma variável importante, porém, deve ser articulado ao 

acesso a bens culturais, segurança nas relações laborais e maior participação na vida 

coletiva que permita uma convivência com redução de riscos e vulnerabilidades, tendo 

acesso, portanto, a todo um conjunto de fatores sociais, políticos e culturais – capital 

social. 

Jessé de Souza (2013), por outro lado, adiciona dimensões importantes às 

considerações sobre a classe média na dinâmica do capitalismo financeiro. Ao criticar a 

“cegueira do economicismo”, Souza demonstra que as vantagens estratégicas da classe 

média tradicional não se materializam apenas pela renda maior, mas pelo capital social e 

cultural que detém e que os trabalhadores “batalhadores” da “nova classe média” não têm, 

e menos ainda os da chamada por ele de “ralé”43, classe mais empobrecida da cidade. Ou 

seja, eles, estruturalmente, carecem de relações sociais que ajudem no mundo social e 

profissional, de tempo para estudar, de competências sociais como disciplina e 

autocontrole – o capital cultural, adquirido ao longo da vida –, indispensáveis para ser 

bem-sucedido no capitalismo moderno, e até de uma autopercepção como “dignos” e, 

portanto, portadores de direitos. Ademais, o autor enfatiza que não se pode falar da 

sociedade brasileira atual sem reconhecer que esta classe continua sendo 

sistematicamente explorada, profundamente dominada e socialmente humilhada. Assim, 

enquanto a classe operária consome na necessidade, a classe média busca distinção e a 

classe alta já é distinção por excelência. 

                                                 
43 Alusão ao “lumpemproletariado” de Karl Marx, em O Capital. 
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Sonia Fleury (2013) aprofunda mais precisamente esta questão no processo de 

fabricação dessa “nova classe média”, levando em consideração a correlação contextual 

entre a transição democrática da América Latina com a transição a uma sociedade de 

mercado com baixa regulação estatal – a sociedade neoliberal. Tal realidade, segundo a 

autora, fornece uma moldura na qual tanto a discussão sobre a pobreza quanto as políticas 

públicas orientadas à questão social devem ser enquadradas, visto que é no interior das 

relações entre estado e mercado e nos embates e resistências da sociedade e das 

instituições sociais que se configura o projeto atual de sociedade e sociabilidade a partir 

da “integração” via consumo e marginalização social dos trabalhadores no processo de 

exploração capitalista. 

A tradição de estudos sociológicos, no Brasil e no mundo, como vimos por este 

breve debate, compreende a estrutura de classes como expressão da complexa rede de 

posições sociais resultantes (e constitutivas) dos processos econômicos e sociais de 

produção, circulação e distribuição da riqueza, dos bens culturais, dos serviços públicos, 

do poder e do prestígio social que, em seu movimento –  que é também o movimento da 

acumulação capitalista e da disputa pela distribuição da riqueza produzida –, constituem 

e delimitam as oportunidades de inscrição social de homens e mulheres que vivem de seu 

trabalho (CARDOSO, PRETECEILE, 2016). Esses processos não são indiferentes a 

clivagens sociais de raça, gênero, idade, habilidades físicas ou qualificações adquiridas 

ao longo da vida, e nem à distribuição das pessoas pelo espaço urbano e pelas regiões do 

país. 

A partir disso, é possível perceber o quanto a classe média, sua categoria e sua 

construção substantiva são também profundamente politizadas no debate brasileiro e 

global. Como será possível observar pelos dados e análises apresentados no próximo 

capítulo, sob este olhar (quantitativo e qualitativo) de representação de renda, em um 

recorte de um bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro – região de reconhecida alta 

concentração de renda e, hoje, incluída em um novo modelo de cidade em que se 

considera também a ocupação e rentabilidade das populações periféricas até mesmo como 

a camada ascendente da “nova classe média” –, onde estariam representadas as camadas 

médias, ou melhor, as “classes médias” enquanto perfil e estilo de vida, de fato? A partir 

deste questionamento, podemos considerar que a disputa por tais posições continua 

presente e muito marcante no panorama social de desigualdades e, principalmente, no 

espaço social urbano, dependente, porém, de outras disputas subjetivas e simbólicas para 

além da estrutura do sistema de produção e distribuição de riquezas do capitalismo 
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neoliberal, entre a perspectiva sociológica, mais estrutural, e a perspectiva econômica, 

mais focada nos rendimentos. E, neste debate aqui proposto, que busca reconhecer as 

representações desta classe média do Leme sobre a favela e como elas podem vir a mudar 

no período de pacificação e pós-pacificação, será possível analisar também a construção 

de um imaginário em disputa de identidade e reconhecimento. Para tanto, para além de 

sua construção histórica na Zona Sul, é necessário que nos situemos na trajetória de 

políticas e participação das camadas sociais e seus interesses na história da cidade, 

quando, assim, pudermos atualizar as posições deste conflito a partir da implementação 

de uma nova agenda de políticas para o Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO II – MILITARIZAR PARA "INTEGRAR": A 

CONSTRUÇÃO DA PACIFICAÇÃO E SUAS NOVAS 

SOCIABILIDADES NO BAIRRO DO LEME 

 

1.1 Dispositivos de segurança e controle social: o “novo urbanismo militar” na 

produção de espaços e identidades 

 

 A intensa segregação socioespacial – e econômica – da cidade do Rio de Janeiro, 

bem como todas as disputas em jogo na última década, principalmente nesta relação entre 

morro e asfalto (assim representada pelo poder público como algo dicotômico a se 

“integrar”), mostra ser necessário observar atentamente os interesses e os novos modelos 

de cidade então propostos. Neste capítulo, portanto, analisarei o reordenamento das 

relações entre estado, mercado e comunidade e seus dispositivos de controle em novos 

tipos de parcerias, capazes de “integrar” e segregar, de forma estratégica, por meio de 

programas de políticas de segurança pública implementados nas últimas décadas. O novo 

urbanismo militar (GRAHAM, 2010) é, dessa forma, prática política característica do 

novo modelo de cidade proposto e disputado através da pacificação, fazendo com que a 

militarização seja um programa de governo comandado pela atual racionalidade 

neoliberal, que atinge territórios e identidades. Assim, ao analisar o caso específico do 

bairro do Leme, na Zona Sul da cidade, a partir da entrada das Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP), em 2009, procurarei observar as novas sociabilidades decorrentes 

desses reordenamentos e como, portanto, as camadas médias desse bairro se relacionam 

com as atuais políticas públicas de segurança. 

  Ao falarmos, neste caso, sobre políticas públicas e suas variadas coordenações e 

parcerias com a iniciativa privada, principalmente após a década de 2000, é importante 

reformularmos alguns aspectos sobre o próprio estado, enquanto esfera, e suas formas de 

atuação. A forma específica do estado é de importância crucial não apenas para a 

compreensão das relações geopolíticas, mas também para o entendimento das modernas 

formas de exercício do poder sobre os territórios. Para tanto, a decomposição da ideia de 

estado enquanto centro de poder é importante, sendo possível pensá-lo como “composto” 

por centros de governo múltiplos, em relações de mentalidades (racionalidades) e 

dispositivos (técnicas, tecnologias e programas) em constantes alianças e/ou disputas. O 

governo é visto, portanto, como um campo de estratégias, técnicas e procedimentos 
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através dos quais forças diferentes procuram tornar programas operáveis, e por meio das 

quais uma multidão de conexões é estabilizada entre as aspirações das autoridades e as 

atividades de indivíduos e grupos (ROSE; MILLER, 2008). O discurso político é então 

um campo para a formulação e a justificação de esquemas idealizados para representar a 

realidade, analisá-la e retificá-la, sendo possível discernir regularidades a que Miller e 

Rose (2008) denominam de racionalidades políticas. 

 A governamentalização do estado (FOUCAULT, 2008), nesta perspectiva, traz à 

tona – bem como a análise sobre seus programas de ação –, a investigação do estado como 

problema de administração (ROSE; MILLER, 2008; SOUZA LIMA; CASTRO, 2015). 

Mediante tecnologias de governo é que as racionalidades políticas e os programas de 

governo que as sistematizam se tornam capazes de ser utilizados, e é, portanto, a partir de 

estatísticas, cálculos e inscrições que a realidade é transformada em algo “governável”, 

ou seja, maleável a deliberações políticas. Ou seja, no âmbito do estado, as tecnologias 

de governo são maneiras de orientar as relações entre o executivo administrativo e os 

sujeitos administrados por intermédio de componentes sociotécnicos (HIRATA, 

CARDOSO, 2016). Para tais ações, categorias e formas de legitimidade são criadas. 

Diversos saberes são então demandados em um trabalho de inscrição que faz com que 

acontecimentos e fenômenos sejam diagnosticáveis, e sujeitos e identidades sejam 

objetivados em novas formas de legibilidade e ação. Governar uma esfera exige, portanto, 

que ela seja representada, descrita de um modo que tanto capte a sua verdade quanto 

represente-a em uma forma na qual ela possa entrar na esfera do cálculo consciente 

racional (ROSE; MILLER, 2008). 

 Não só a nível internacional globalizado, mas também como programa de ação de 

países periféricos ou em desenvolvimento, a nova racionalidade política e econômica que 

envolve o estado – a saber, a racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2014) – é 

passível de observação no Brasil através de sua agenda de políticas públicas – e na sua 

formulação de argumentos racionais para os problemas, que se apresentam, desta forma, 

governamentais. As políticas públicas sociais de redistribuição de renda e habitação, a 

nível nacional, bem como as políticas de segurança, a nível estadual, em atuação no 

Brasil, desde, principalmente, o final da década de 2000, são um exemplo de exercício de 

tal racionalidade, em seu caráter moral, epistemológico e linguístico. 

 Na perspectiva clássica e instrumental, uma política pública consiste, pois, na 

identificação de um problema, na formulação de um argumento racional, ou em um 

conjunto de respostas científicas para o “problema”, que acaba sempre sendo traduzido 
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em última instância como aquele de natureza essencialmente econômica. (SOUZA 

LIMA; CASTRO, 2015). Em resumo, uma política pública é o conjunto de postulados e 

mecanismos investidos pelo aparato governamental para a manutenção de uma dada 

ordem social, em seus limites e condutas. Desta forma, um dos dispositivos utilizados 

pelo estado é criar a pretensa divisão entre estado e sociedade e/ou estado e mercado, ao 

mesmo tempo em que a essência da política moderna não se encontra nas políticas 

firmadas em um desses lados nem em sua sobreposição, mas sim na produção e 

reprodução destas linhas de diferença (MITCHELL, 1999), necessárias ao saber do 

próprio estado. 

 Considerando tais relações, as formas modernas de governo se constroem, 

portanto, em associações formadas entre entidades constituídas como “políticas” e os 

projetos, planos e práticas daquelas autoridades – econômicas, legais, espirituais, 

médicas, técnicas – que se esforçam por administrar a população (MILLER; ROSE, 

2012). À medida que o estado moderno “governa”44, ele o faz com base em uma refinada 

rede de relações formada entre o complexo de instituições, organizações e aparatos que o 

formam, e entre instituições estatais e não estatais, que criam tecnologias intelectuais 

exigidas para a estratégia e o planejamento (MILLER; ROSE, 2012).45 

 Com base em tais referências e em observação ao campo de sua prática, diversos 

jogos de poder se estabelecem em torno do reconhecimento de um conjunto de relações 

sociais como matéria para intervenção governamental, nomeando-as e gerando programas 

de ações sobre as mesmas. Dessa forma, em análise a casos concretos, como é possível 

que as políticas públicas funcionem como instrumento de governança e por que estas, 

algumas vezes, vêm a falhar nas suas intenções? Quais são as metáforas e dispositivos 

linguísticos mobilizados que dão às políticas públicas a aparência simbólica de 

legitimidade? Ademais, como as políticas constroem seus sujeitos como objetos de poder, 

bem como novas formas de subjetividade e identidade passam a ser criadas no mundo 

moderno? (SHORE; WRIGHT, 1997)  

 As políticas públicas são assim vistas como parte do processo do “fazer-se 

Estado”, maleável e mutável, que está também sendo constantemente produzido através 

das suas margens (DAS; POOLE, 2004). É necessário, portanto, observar o lugar destas 

                                                 
44 “Governar”, à luz de Foucault (2008), consiste em “dispor as coisas”, em que coisas são todos os 

intricamentos entre os homens e as coisas. 
45 A guerra, por exemplo – como esta construída no imaginário da cidade do Rio de Janeiro enquanto 

“guerra às drogas” militarizada –, inspira a invenção de novas práticas de governo. 
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políticas públicas – especificamente estas que usam das diversas tecnologias de inscrição 

para produzirem e implementarem seus programas de ação, como, no caso, as políticas 

públicas de segurança em atuação –, na formação e conformação das identidades e 

sujeitos a que elas se destinam bem como o efeito que estas vêm produzindo no cotidiano 

de seus grupos em um recorte espacial e temporal específico: as políticas públicas de 

segurança implementadas pelo estado do Rio de Janeiro a partir da década de 2000, sendo 

observado o processo de identificação do problema da segurança pública na agenda das 

políticas públicas do Rio de Janeiro e, com base em estudos de caso específicos – como 

este realizado na Zona Sul da cidade –, observar como a racionalidade neoliberal vem 

construindo os seus programas de ação no âmbito de territórios e populações localizados 

em determinadas áreas, bem como incentivando iniciativas que a têm como base, porém, 

para além das políticas de estado e no âmbito das organizações não-governamentais e 

suas parcerias privadas. 

 Como forma de construir categorias para administrar um dos problemas da ordem 

social, a saber, a violência urbana, o estado, portanto, inscreve, como identidade e 

subjetividade, o sujeito pobre e favelado enquanto objeto a ser observado e gerido a partir 

de uma política pública em específico, a política de segurança pública. Instrumentos, 

técnicas, ferramentas e saberes são componentes desses dispositivos com vocação 

genérica e portadores de uma concepção concreta que buscam regular a relação entre 

governantes e governados em uma certa direção (HIRATA; CARDOSO, 2016). Para 

tanto, os agentes dessa ação, bem como os dispositivos dessa inscrição, não estão apenas 

atuando sob cadastros ou assistências que quaisquer outras racionalidades 

governamentais exigiriam, mas também sob a premissa armada de uma militarização do 

social (FLEURY, 2013) e o controle violento da criminalidade que já tem como foco um 

“alvo” a encontrar e combater: o novo inimigo urbano (GRAHAM, 2010).  

 

In the process, both the police and the state militaries increasingly gear up for 

the targeting of purported enemies and risks both within and without national 

territorial limits. In the absence of a uniform-wearing enemy, urban publics 

themselves become the prime enemy. The 'generalized figure of the enemy' 

thus 'effectively turns the outside inside’. (ibidem: 96) 

 

 Desta forma, além dos agentes de segurança pública e suas polícias, a Força 

Nacional de Segurança, com seu evidente componente militarizado, está sendo usada de 

forma permanente em vários estados da Federação, como é o caso do Rio de Janeiro, em 

que cada vez é mais frequente o emprego da Força Nacional nas políticas de segurança, 
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quer no planejamento, quer na ação diária de suporte às polícias46 47 48. As agências de 

segurança, particularmente as polícias, têm primado pelo controle violento da 

criminalidade, pela discriminação de determinadas faixas da população e de determinados 

grupos sociais e pela virtual ineficácia em controlar os seus próprios membros. 

 Até meados dos anos 1990, por exemplo, o governo federal pouco atuou na área 

da segurança pública, enquanto que, por um lado, desde a década de 1970, o crime 

organizado e sua atuação tenham, por sua vez, se estruturado nas favelas precarizadas das 

cidades. Nos anos 2000, por outro lado, iniciativas de reforma emergiram no contexto do 

amplo debate em torno da persistência da violência policial quando em incursões pelas 

favelas, das campanhas nacionais de desarmamento e da virulência das rebeliões no 

sistema prisional, cada vez mais insalubre, e de internação de jovens infratores. O governo 

federal lançou, então, nova agenda para a elaboração de práticas inovadoras de 

policiamento e de políticas de segurança pública pelos estados da Federação. Exemplo da 

nova agenda foi a criação do Plano Nacional de Segurança Pública, do Fundo Nacional 

de Segurança Pública, em 2000, com o Plano de Integração e Acompanhamento de 

Programas Sociais na Prevenção à Violência Urbana (PIAPS), que dava prioridade às 

cidades metropolitanas como Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória e Recife, e, 

posteriormente, o Sistema Único de Segurança Pública, de 2003, que pretendia articular 

operacionalmente as intervenções dos estados da Federação, incluindo suas respectivas 

polícias, e o Programa Nacional de Segurança com Cidadania (PRONASCI), de 2007 

(SOARES, 2000), fazendo com que planos de segurança começassem a ser gestados nos 

âmbitos federal, estadual e municipal. 

 A elaboração de planos de segurança é atualmente uma das condições para o 

repasse de verbas federais para os estados e municípios, e é parte do Sistema Único de 

Segurança Pública, por exemplo. Por este histórico e parcerias, algumas iniciativas foram 

implementadas nos últimos anos no âmbito da segurança pública, como o caso do Rio de 

Janeiro e sua nova política de segurança, podendo destacar as Unidades de Polícia 

                                                 
46 Cf. O GLOBO. Forças Armadas assumem ocupação de 15 comunidades da Maré, Rio, 05/04/2014 

[online]. Disponível em:< http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/forcas-armadas-assumem-

ocupacao-de-15-comunidades-da-mare-rio.html>. Último acesso em: 15/01/2018. 
47 Cf. UOL. Rio chama Exército contra violência pela 12ª vez em 10 anos. Adianta?, 29/07/2017 

[online]. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/07/29/rio-chama-

exercito-contra-violencia-pela-12-em-10-anos-virou-rotina.htm?cmpid=copiaecola>. Último acesso em: 

15/01/2018. 
48 Cf. O GLOBO. Ministro da Defesa autoriza cerco do Exército à favela da Rocinha, 22/09/2017 

[online]. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/ministro-da-defesa-autoriza-cerca-

do-exercito-a-favela-da-rocinha.ghtml>. Último acesso em: 15/01/2018. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/forcas-armadas-assumem-ocupacao-de-15-comunidades-da-mare-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/04/forcas-armadas-assumem-ocupacao-de-15-comunidades-da-mare-rio.html
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/07/29/rio-chama-exercito-contra-violencia-pela-12-em-10-anos-virou-rotina.htm?cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/07/29/rio-chama-exercito-contra-violencia-pela-12-em-10-anos-virou-rotina.htm?cmpid=copiaecola
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/ministro-da-defesa-autoriza-cerca-do-exercito-a-favela-da-rocinha.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/ministro-da-defesa-autoriza-cerca-do-exercito-a-favela-da-rocinha.ghtml
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Pacificadora (UPP), implementadas desde 2009 em parcerias do estado do Rio de Janeiro 

com a iniciativa privada. 

 

i) As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e a militarização do social 

 

 No decorrer da década de 2000, os Mapas da Violência dos últimos anos, 

divulgados, primeiramente, pela FLACSO Brasil e, depois, publicizados pela UNESCO, 

sempre situaram o estado do Rio de Janeiro como um dos mais altos do Brasil em termos 

de taxa de homicídios. Em 2001, a Região Metropolitana contabilizava 6.564 homicídios; 

em 2002, os registros mostram 62 homicídios por 100 mil pessoas no Rio; em 2003, foram 

5.539 homicídios, sendo 1.164 em autos de resistência da polícia, além de 199.663 crimes 

como roubos e furtos (CANO; SENTO-SÉ; RIBEIRO, 2004). Entre 1991 e 2007, por 

exemplo, ocorreu uma média de 6.826 homicídios por ano apenas no estado do Rio de 

Janeiro, valores comparáveis com as áreas urbanas dos países em guerra civil. 

 Em 2007, no governo estadual de Sérgio Cabral (2007-2014), a cidade do Rio de 

Janeiro presenciou a morte de João Hélio Fernandes Vieites, de seis anos, após ser 

arrastado por mais de sete quilômetros preso ao cinto de segurança do carro onde estava, 

em Bento Ribeiro. Após o crime, o local onde a mãe de João Hélio foi abordada por 

bandidos passou a receber policiamento ostensivo e, dias depois, a viatura que ali 

permanecia foi metralhada por bandidos armados com fuzis, matando os dois policiais. 

No dia seguinte, a Polícia Militar faz uma operação na Vila Cruzeiro com o objetivo de 

caçar os traficantes que teriam executado os policiais. 

A partir deste episódio, o governador do Rio de Janeiro se pronuncia ao Jornal O 

Globo afirmando que a sua Polícia partiria para o confronto com os criminosos, pois havia 

uma guerra na cidade e “nós vamos ganhar esta guerra”49. O Complexo do Alemão, 

portanto, passou a presenciar esta “guerra”, com operações policiais constantes, fuzis e 

tropas, no que ficou conhecida como A Guerra do Rio. Esta operação inaugurava um 

“estilo” de atuação policial que não se resumisse a intervenções esporádicas, mas que 

defendesse como necessário “manter o terreno ocupado” (ROCHA, 2010). A favela, 

neste caso, não era apenas o espaço por excelência da criminalidade, mas também o ponto 

que irradiava ações violentas por toda a cidade, tendo que ser invadido pelas forças 

                                                 
49 O GLOBO. “Cabral: ‘Nós vamos ganhar esta guerra’”, 03/05/2007 [impresso]. 
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policiais e ocupado pelo estado, cuja omissão havia levado a uma situação aludida aos 

enclaves e fortalezas medievais. 

Como solução para esta “guerra”, o discurso adotado pelas autoridades do estado 

e pelo então secretário de segurança pública, José Mariano Beltrame, era de que era 

preciso “devolver as favelas para seus verdadeiros donos: a população inocente que só 

quer tranquilidade” (BELTRAME apud ROCHA, 2010), retomando o território do 

estado; esta ação, porém, não poderia ser apenas repressiva. Para tanto, segundo Beltrame 

(2009), essa política de segurança delineada pelo governo de Sérgio Cabral possui, como 

pilares de operação, quatro setores bem definidos: inteligência, integração, corregedoria 

e gestão, onde, acima de tudo, o policial precisaria aprender a ser um gestor de pessoas e 

de recursos. 

Em 2008, portanto, no aperfeiçoamento das polícias comunitárias – mesmo depois 

de seus anteriores fracassos – e com o intuito de atuar na efetivação do combate ao crime 

e manutenção da ordem pública nas comunidades50, a prefeitura e o governo do estado do 

Rio de Janeiro, em parceria, desenvolveram as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), 

principal programa de política pública de segurança do atual governo. O projeto visa: 

 

a) consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da 

criminalidade ostensivamente armada; 

b) devolver à população local a paz e a tranqüilidade públicas necessárias ao 

exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social 

quanto econômico; 

c) aplicar instrumentos mais céleres, eficazes e plurais à resolução e ao 

encaminhamento de ocorrências, com ênfase na mediação e na destinação de 

tratamento diferenciado aos delitos de pequena monta.
 51 

 

 A primeira favela a ser pacificada por este projeto de política pública de segurança 

foi a Santa Marta, localizada no bairro de Botafogo, Zona Sul da cidade, em 2008 e, em 

seguida, as pacificações de Cidade de Deus, Zona Oeste, e Batan, Zona Norte. A partir 

deste modelo de pacificação, 4252 Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) foram 

instaladas em todo o território carioca até o ano de 2017, abrangendo cinturões de favelas 

como o da Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte da cidade, como, por exemplo, Chapéu 

                                                 
50 Principalmente pelas vésperas de megaeventos a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro, como a 

Copa das Confederações, a Jornada Mundial pela Juventude, a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016. 
51 RIO DE JANEIRO (Estado), Decreto Lei 44.177 de 26 de abril de 2013. Dá nova redação ao Decreto nº 

42.787, de 06 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a implantação, estrutura, atuação e funcionamento das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Disponível 

em: <http://www.ameriodejaneiro.com.br/PDF/decreto_UPPS.pdf>. Último acesso em: 15/01/2018. 
52 O Rio de Janeiro possui hoje mais de 750 favelas. 

http://www.ameriodejaneiro.com.br/PDF/decreto_UPPS.pdf
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Mangueira e Babilônia, Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, Complexo do Alemão e 

Complexo da Maré, privilegiando a ocupação de favelas localizadas em pontos 

estratégicos de circulação e bairros economicamente valorizados na cidade.  

Ora, a necessária manutenção da representação da cidade como uma “cidade 

maravilhosa” – para sua entrada no ranking das cidades turísticas internacionais dada a 

proximidade dos megaeventos – e a demanda constante por uma sensação de segurança 

que pudesse assegurar os acessos da cidade e a ordem pública, perpassam, portanto, a 

solução da questão da violência urbana, que vinha sendo intensificada nas últimas 

décadas. Atuando diretamente no problema da violência urbana, as Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP), enquanto foco da nova política, contribuem também para a atração 

de investimentos, promovendo uma mudança no interesse mercadológico direcionado às 

favelas pacificadas (e aos seus favelados) ao trabalhar na construção de uma imagem 

menos conflituosa do Rio de Janeiro. 

Ao utilizar “convênios e parcerias firmados entre segmentos do poder público, da 

iniciativa privada e do terceiro setor”53, o programa de pacificação se configura como 

modelo de parceria público-privada e da sociedade civil. Entre os parceiros deste projeto 

estão o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), a Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE), a ONG Viva Rio, a empreiteira Odebrecht, a 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o grupo EBX e a Coca-Cola Brasil, entre 

outros mais pontuais54. 

Como bem apontam Ost e Fleury (2013:652), “o que se verifica com a 

implantação das UPPs é o predomínio da lógica de mercado”, no qual “o Estado de 

tendência neoliberal se torna muito mais um agente de mercado do que um regulador 

deste, deixando de atuar no sentido da reprodução social e priorizando o capital 

produtivo”. O neoliberalismo, enquanto sistema normativo, é dotado de certa eficiência, 

isto é, é capaz de orientar internamente a prática efetiva dos governos, das empresas e, 

para além deles, de milhões de pessoas que não têm necessariamente consciência disso. 

Dessa forma, o neoliberalismo produz certos tipos de relações sociais, certas maneiras de 

viver, certas subjetividades em um universo de competição generalizada (DARDOT; 

LAVAL, 2014:15). 

                                                 
53 Disponível em: <http://www.upprj.com/>. Último acesso em: 15/01/2018. 
54  Disponível em: <http://www.upprj.com/>. Último acesso em: 15/01/2018. 

http://www.upprj.com/
http://www.upprj.com/
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O processo de pacificação das favelas do Rio de Janeiro, segundo Ost e Fleury 

(2013) foi marcado pela entrada de grandes empresas, que passaram a direcionar suas 

atividades ao mercado antes inacessível de forma direta, visto ao forte poderio do tráfico 

e sua configuração de ilegalismos, ou até mesmo das milícias antes da retomada destes 

territórios pelo estado militarizado.55 A ideia, portanto, tem sido romper com a favela 

como espaço de carência e “não-cidade” e pensá-la como espaço de potência e identidade 

da própria cidade, nesta sua nova gestão empresarial. A partir da articulação de um novo 

modelo de política pública, os favelados são assim inseridos como consumidores – e 

trabalhadores –, numa inserção não simplesmente “cidadã”, mas moralmente racional, e, 

dessa forma, toda a cidadania, tal como se construiu nos países ocidentais desde o século 

XVIII, passa a ser questionada em suas raízes. 

Esta relação entre estado e mercado nas favelas pacificadas gera, portanto, 

intensas contradições. Se, por um lado, a formalização de microempresas e serviços 

propicia novos tipos de participação (suposta melhoria nos serviços contratados, oferta 

de cursos de capacitação, ampliação dos potenciais turísticos e expansão do comércio 

interno), por outro, é possível observar as inseguranças dos moradores em relação à 

sustentabilidade das políticas – considerada por muitos que serão descontinuadas após os 

megaeventos, como já podemos observar nos últimos meses, com a queda do turismo e 

dos investimentos nas favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, por exemplo –, o medo da 

remoção (por interesses mercantis ou devido à valorização imobiliária) e o efeito da 

formalização, com o aumento do custo de vida. 

Fruto de um acordo firmado entre o governo do estado e a prefeitura do Rio de 

Janeiro com o sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro), 

por exemplo, o programa SESI (Serviço Social da Indústria) Cidadania é realizado 

especificamente nas favelas pacificadas do Rio de Janeiro, lançando programas que levam 

serviços gratuitos de educação, cultura, saúde, esporte e lazer a moradores de 19 regiões 

com UPP (OST; FLEURY, 2013). Porém, há moradores que acreditam que os cursos 

oferecidos por instituições como FAETEC e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) não condizem com os anseios da população e principalmente dos jovens. Para 

eles, tais cursos não dão oportunidades e capacidades novas para os jovens, mas os 

limitam aos subempregos que o mercado lhes oferece e nos quais prefere mantê-los. 

                                                 
55 “Hoje ‘a Sky já vem dentro do caminhão do Bope’ é uma piada ouvida com frequência nas favelas de 

modo geral”. (BANCO MUNDIAL, 2013) 
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De acordo com Ost e Fleury (2013), de fato, não se trata da ausência do mercado, 

ou do estado, mas das relações entre eles e seus impactos sobre a favela nesta nova agenda 

de interesses sobre a cidade. Os resultados, portanto, da imposição de uma racionalidade 

neoliberal através de uma política de segurança coercitiva e repressiva nos territórios que 

se tornam úteis ao mercado – visto que o neoliberalismo pode impor-se como 

governamentalidade – transformando completamente a realidade local em uma nova 

configuração que não se mostra positiva ou progressista a quem deveria: aos próprios 

favelados.   

A nova ordem e ordenação da favela atual, que se pretende militarizada e de 

negócios, traz novas exclusões àqueles já antes excluídos como, por exemplo: pela 

imposição do mercado externo atrelado ao turismo56 que desarticula a economia local e 

impõe um novo consumo de entretenimento57 58 59; pela perda de espaço para a exploração 

mercadológica com a mercantilização de espaços sociais (como os bailes funks, proibidos 

ou direcionados a atores externos)60 61 e novas inseguranças; pela atuação incessante do 

mercado imobiliário e da construção civil no processo de gentrificação destes espaços 

que vêm a promover remoções62 63 de fato e a “remoção branca”64, visto à atualização de 

novas cobranças e exigências de novas sociabilidades; e, até mesmo, pelo individualismo 

do empreendedorismo65 provocado pelo mercado e transferido às relações sociais que 

produz novos nichos de segregação enquanto corrói a própria sociabilidade comunitária. 

As favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, portanto, localizadas em espaço privilegiado 

também por diversos acessos, possuem demandas não apenas de atendimento a serviços 

públicos e direitos, como todas as áreas precarizadas dos sistemas das cidades, mas de 

                                                 
56 Cf. Favela Tours. Disponível em: <http://www.favelatours.com.br/>. Último acesso em: 15/01/2018. 
57 Cf. REVISTA ABRIL. Subimos a favela de jipe para entender qual é a do Favela Tour, 05/01/2016 

[online]. Disponível em: <http://elastica.abril.com.br/subimos-a-rocinha-de-jipe-para-entender-qual-e-a-

dofavela-tour>. Último acesso em: 15/01/2018. 
58 Cf. O GLOBO. Morro da Babilônia vive boom turístico com crescimento de hospedagem, 

22/04/2015 [online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
59 Cf. O GLOBO. Vídeo de baile funk 'gourmetizado' causa polêmica nas redes, 30/03/2016 [online]. 

Último acesso em: 15/01/2018. 
60 Cf. O GLOBO (Extra). Soldado da Força de Pacificação da Maré afirma a jornal sueco que proibição 

de bailes funk é ‘castigo’, 19/06/2014 [online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
61 Cf. O GLOBO. Bailes funk voltam a ganhar força e espaço nas favelas pacificadas, 06/01/2012 

[online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
62 Cf. O DIA. Em livro, urbanista traça o panorama das remoções feitas para a Olimpíada, 25/04/2014 

[online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
63 Cf. O DIA. Moradores da Providência se queixam de remoção imposta, 14/03/2013 [online]. Último 

acesso em: 15/01/2018. 
64 Cf. O GLOBO. Conta de luz sobe cerca de 1000% e assusta moradores de favelas do Rio, 19/05/2015 

[online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
65 Cf. O GLOBO. Sebrae estimula moradores de favelas a ter o próprio negócio, 21/07/2016 [online]. 

Último acesso em: 17/04/2017. 

http://www.favelatours.com.br/
http://elastica.abril.com.br/subimos-a-rocinha-de-jipe-para-entender-qual-e-a-dofavela-tour
http://elastica.abril.com.br/subimos-a-rocinha-de-jipe-para-entender-qual-e-a-dofavela-tour
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resgate e respeito à memória social e sua identidade cultural, em um dispositivo de 

“integração” que leve em consideração a participação ativa desta parcela da cidade em 

sua conquista, nos sentidos asfalto-morro e morro-asfalto. 

Neste propósito, como componente social da pacificação, programas de políticas 

sociais também começaram a ser implementados nas favelas, como, por exemplo, o 

Programa Territórios da Paz, que iniciou seus trabalhos em 2009, e a UPP Social66, 

posterior Rio+Social, instalada em 2011, ambas atuando como mediadores de demandas 

sociais nas comunidades. Os dois programas distintos atuam separadamente nos 

territórios sob um mesmo conjunto de variáveis: o mesmo grupo social, as mesmas 

instituições sociais, o mesmo padrão de sociabilidade. A partir de 2012, as equipes de 

campo e coordenações dos programas Territórios da Paz, da Secretaria Estadual de 

Assistência Social e Direitos Humanos, e UPP Social, do Instituto Pereira Passos foram 

integradas67, e desde agosto de 2014 a UPP Social passou a ser chamada de Rio+Social68. 

A partir deste modelo, adotado pelo governo do Rio de Janeiro e sua agenda de 

políticas públicas, em 2008, novas maneiras de gestão da cidade buscaram explorar suas 

potencialidades. Há uma nova posição ocupada pelo consumo, que ampliou a intervenção 

das empresas privadas na administração da cidade e acúmulo do simbólico de seus 

lugares, gerando um constante produtivismo urbano (RIBEIRO, 2006). A cidade é então 

tida como empresa e/ou mercadoria, pois conecta a vida urbana ao metabolismo do 

próprio capital, e assim, os seus cidadãos são incluídos nesta lógica de mercado, 

empreendedora e competitiva. Com os incentivos discursivos e financeiros, por exemplo, 

as favelas Chapéu Mangueira e Babilônia se tornaram modelo de empreendedorismo e 

projetos, principalmente pela sua participação enquanto favelas da Zona Sul nas 

iniciativas de projetos sustentáveis para a Rio+20. As ONGs e programas em atuação nas 

favelas, juntamente com os representantes do poder público69, possibilitaram a entrada de 

projetos e ação dos próprios moradores na implementação, como, por exemplo, as ações 

                                                 
66 A nomenclatura assim escolhida para fazer referência ao componente social da pacificação não obteve 

um reconhecimento positivo. “UPP Social”, ou seja, Unidade de Política Pública Social foi recebida por 

grande parte da população como um braço da Polícia Militar e das então Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPPs). 
67 SEASDH. Territórios da Paz e UPP Social promovem encontro de integração. Disponível em: 

<http://www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=821525>. Último acesso em: 15/01/2018. 
68 O GLOBO. Paes rebatiza ação social em UPPs para superar estigma, 09/08/2014. Disponível em: 

<http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-08-09/paes-rebatiza-acao-social-em-upps-para-superar-

estigma.html> Último acesso em: 15/01/2018. 
69 As gestoras Flora e Natália, do programa estadual Territórios da Paz, são reconhecidas muitas vezes pelos 

moradores por, a partir de atividades pessoalizadas e grande dedicação, incentivarem programas locais. 

http://www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=821525
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-08-09/paes-rebatiza-acao-social-em-upps-para-superar-estigma.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-08-09/paes-rebatiza-acao-social-em-upps-para-superar-estigma.html
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e cursos do Sistema S (SESI, SEBRAE, SENAC) e da FAETEC; o empreendimento 

Favela Orgânica70, da Regina Tchelly, na Babilônia, incentivado pelo Redes da 

Juventude; os incentivos de formalização em parceria com o Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável  (CEDBS); feiras gastronômicas e 

avaliações da Comida de Boteco, projeto do SESI Cidadania, tendo como exemplo de 

empreendedorismo “que deu certo”, o Bar do David71, vencedor desta premiação, no 

Chapéu Mangueira; o boom de hostels e interesses turísticos; empreendimentos internos 

e externos, como até mesmo galeria de arte72, dentre outros. 

Segundo um morador do Chapéu Mangueira, Anderson73, a identidade da favela 

vem sendo desconsiderada e usada enquanto moeda de troca para os interesses 

internacionais com a cidade. O projeto “Alto Leme”, por exemplo, com a sua intenção de 

ocultar e até mesmo “civilizar” as favelas, realiza a violência simbólica de mudar o nome 

do lugar para que, assim, seja melhor aceito pela mídia e olhares interessados. Da mesma 

forma, as propostas descontinuadas do Rio+20 apenas reafirmam o interesse de “mostrar 

os favelados bonitinhos e depois largar pra lá, só pra dizer que tem integração”, 

continuando por reproduzir a polarização e a segregação que legitimam as ações de 

“guerra” e de militarização de territórios e identidades. 

 Por outro lado, para além das Unidades de Polícia Pacificadora e toda a sua força 

repressiva policial nas favelas como um todo, o atual governo do estado do Rio de Janeiro 

introduziu mais de 400 policiais militares armados em pelo menos noventa escolas do 

estado a partir de 2014, com a pretensão de estender a ação a toda a rede pública. Trata-

se do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS)74, resultado de um 

convênio entre a Secretaria de Educação (SEEDUC) e a Secretaria de Segurança 

(SESEG), que revoga a presença de policiais militares nas escolas públicas estaduais para 

“conter a violência” (RODRIGUES, 2014). Ademais, em 2015, através da Secretaria 

Estadual do Rio de Janeiro e da Prefeitura da cidade, um novo modelo de Unidade de 

                                                 
70 Cf. <http://favelaorganica.com/pt/>. Último acesso em: 15/01/2018. 
71 Cf. <http://vejario.abril.com.br/comida-bebida/bar-do-david-e-o-vencedor-do-comida-di-buteco/>. 
Último acesso em: 15/01/2018. 
72 Cf. <http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/morro-da-babilonia-ganha-

galeria-de-arte-contemporanea/Babil%C3%B4nia%20e%20Chap%C3%A9uMangueira>. Último acesso 

em: 15/01/2018. 
73 Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas, financiada pelo CNPq (2011-2013) e coordenada pela Profª. 

Drª. Sonia Fleury.  
74 SEEDUC. Conheça o Proeis e saiba como os policiais militares podem atuar de forma preventiva 

nas escolas estaduais. Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-

id=941225>. Último acesso: 15/01/2018. 

http://favelaorganica.com/pt/
http://vejario.abril.com.br/comida-bebida/bar-do-david-e-o-vencedor-do-comida-di-buteco/
http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/morro-da-babilonia-ganha-galeria-de-arte-contemporanea/Babil%C3%B4nia%20e%20Chap%C3%A9uMangueira
http://www.upprj.com/index.php/acontece/acontece-selecionado/morro-da-babilonia-ganha-galeria-de-arte-contemporanea/Babil%C3%B4nia%20e%20Chap%C3%A9uMangueira
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=941225
http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=941225
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Polícia Pacificadora foi desenvolvido. A partir desde ano, oficialmente, escolas serão 

escolhidas para receberem atuação policial no que diz respeito ao acompanhamento de 

presença de alunos, ou seja, participação efetiva em conselhos de classe e decisões 

educacionais, bem como em atividades que incentivem a disciplina, como o escoterismo, 

apelidado de “UPP Mirim”75. Educação e segurança em parceria ou militarização pura e 

simples do social (FLEURY, 2012)? 

Em relatório recentemente publicado pela Anistia Internacional, “Você matou 

meu filho: homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro” (2015), 

das mais de 56 mil vítimas de homicídios no Brasil em 2012, 30 mil eram jovens de 15 a 

29 anos; desse total de jovens, mais de 90% eram homens e 77% eram negros; entre 2005 

e 2014, foram 8.460 vítimas de homicídios decorrentes de intervenções policiais no 

estado do Rio de Janeiro; das 1.275 vítimas fatais da intervenção policial na cidade do 

Rio de Janeiro entre 2010 e 2013, 99,5% eram homens, 79% negros e 75% tinham entre 

15 e 29 anos. 

 

1.2 Um novo modelo de cidade: o “novo urbanismo militar” 

 

A construção de um novo modelo de cidade nas últimas décadas, influenciado e 

implementado por novas políticas neoliberais – incluindo a gentrificação e o novo 

urbanismo militar –, porém, faz com que antigas relações e interações que existiam 

passem a ser perpassadas por novas lógicas de gestão que até mesmo impessoalizam os 

“lugares” e identidades para serem passíveis de governo. Através de uma nova forma de 

governar, a dominação e controle de territórios – e indivíduos – que antes não estavam 

formalmente enquadrados na sua lógica, ora pela sua intensa marginalização, ora pela sua 

criminalidade exacerbada, passa a ser a matéria. Com seu programa de ação, áreas antes 

não observadas pela administração da cidade e, portanto, não envolvidas em sua 

dinâmica, são assim incluídas em um novo planejamento, mas não de forma a “integrá-

las” à cidade, em primeira instância – visto que a articulação, de uma forma ou de outra, 

sempre existiu –, e sim, para submetê-las às forças estatais com base no “new military 

urbanism” (GRAHAM, 2010). Essa maneira de governar territórios e populações, 

                                                 
75 O GLOBO (Extra). A nova UPP vai às aulas, 10/03/2015. [online]. Último acesso: 15/01/2018. 
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portanto, é geradora de novas condutas que se articulam com a própria ordem vigente e 

as suas formas de controle social correspondentes76.  

No atual programa militarizado de pacificação aqui tomado como análise – as 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) –, implementado no estado do Rio de Janeiro a 

partir de 2008, e nas favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme, em 2009, o que se 

pretende como política social77 e urbana, portanto, passa a ser observado como um meio 

para a aceitação de uma política de segurança, que vem a atuar a partir do controle e 

regulação dos territórios e condutas, no que vem a ser reconhecido como uma nova 

ecologia que atua sobre o ambiente e os indivíduos (DONZELOT, 1986; ROSE, 1989; 

FOUCAULT, 2008) para que novas iniciativas venham a prosperar. A inovação deste 

modelo no Rio de Janeiro, porém, está na abertura de um canal direto do governo estadual 

com os empresários e acadêmicos reunidos em Thinks Tanks78 nos quais essa política foi 

e vem sendo formulada (FERREIRA, 2011). 

Pelo contexto de internacionalização da imagem da cidade frente aos 

megaeventos, uma nova agenda de políticas públicas do Rio de Janeiro para as favelas é 

implementada em atenção a um outro elemento da crise das cidades brasileiras: a 

violência urbana. Como sabemos, sociedades altamente desiguais são, com frequência, 

marcadas pelo medo, por altos níveis de crime e violência e pela militarização cada vez 

mais intensa. O predomínio de modelos neoliberais de administração nas últimas décadas, 

combinado com a difusão de modelos punitivos e autoritários de policiamento e controle 

social, exacerbou as desigualdades urbanas (GRAHAM, 2010), como é possível observar 

na realidade da cidade do Rio de Janeiro. 

De acordo com a já histórica segregação urbana nas metrópoles globais, as elites 

políticas e econômicas continuam por retratar, como bem aponta Graham (2010) – mesmo 

que em alusão a outro contexto internacional –, os residentes de favelas e assentamentos 

informais como ameaças existenciais à economia neoliberal “formal” e seu arquipélago 

de enclaves urbanos privilegiados. Em toda parte, as fronteiras urbanas entre os 

“interiores” e os “exteriores” da ordem econômica dominante revelam espaços de 

                                                 
76 “Enquanto o poder disciplinar isola e fecha territórios, as medidas de segurança conduzem a uma abertura 

e à globalização; enquanto a lei deseja prever e regular, a segurança intervém [concretamente] nos processos 

em curso a fim de dirigi-los. Em suma, a disciplina quer produzir a ordem, a segurança quer regular a 

desordem”. (AGAMBEM, 2002 b:145) 
77 A partir das interferências e influências de dois dos seus programas, UPP Social (hoje Rio+Social), da 

Prefeitura, e Territórios da Paz, do Estado, que, acabam por orientar outros projetos e parcerias. 
78 Como o IETS (Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade), e a Casa das Garças – Instituto de Estudos 

de Política Econômica. 
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militarização, na medida em que forças de segurança estatais e corporativas tentam não 

apenas policiar, através da produção de uma sensação de segurança, mas também, com 

frequência, lucrar com as relações entre os dois lados (GRAHAM, 2010; ROLNIK, 

2015). 

A violência urbana no Rio de Janeiro, assim como o medo do narcotráfico, desde 

o início de sua presença na agenda pública em meados dos anos 1980, desta forma, não 

apenas é capaz de incidir sobre as formas de organização social, como também impactar 

a reestruturação física das cidades, “gerando novas formas de segregação espacial e 

discriminação social: os enclaves fortificados” (CALDEIRA apud ROLNIK, 2015). O 

“enclave fortificado”, portanto, espaço fechado, monitorado, destinado à residência, laser, 

trabalho e consumo – e representado não apenas por muros, mas também pelos bairros de 

“classe média” e seus condomínios fechados de prédios, restringindo este espaço e 

mobilidade, mas, por outro lado, garantindo, assim, maior segurança àqueles pertencentes 

através de seu monitoramento, e melhor atendimento visto os serviços em seu entorno –, 

tem como oposto simbólico e real a “periferia”, a “favela”, onde se reafirmam a violência 

e a sociabilidade violenta (MACHADO, 2010), imagem que os meios de comunicação 

constantemente pretendem reproduzir nas últimas décadas, mesmo que a identificação 

dos territórios populares com o crime e de seus habitantes como criminosos seja muito 

anterior à presença do narcotráfico nas cidades. 

A “guerra contra o tráfico” 79 e, do ponto de vista territorial, a “guerra contra as 

favelas”, redesenhou as cidades nas últimas décadas como uma das questões urbanas 

centrais, estrutural e institucionalmente. Ela vem representando uma das formas mais 

visíveis de dominação étnica e de classe e impõe limites para a extensão da cidadania e 

da democracia ao conjunto do território. A nova política pública de segurança lançada 

pelo governo do estado, em 2008, tendo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)80 como 

principal eixo, por outro lado, passa a ser mais um dos elementos de disputa pela cidade, 

                                                 
79 Chapéu Mangueira e Babilônia eram referências importantes da Zona Sul no fornecimento de drogas, 

através do tráfico, durante as décadas de 1980, 1990, principalmente. Mesmo que tratado quase como um 

tabu para a maioria dos moradores das favelas – vide os discursos relacionados à sua memória na sessão 

anterior – a guerra do e contra o tráfico foi responsável pela morte de muitos moradores, pertencendo na 

memória social e familiar com relações muito profundas dentre grande parte dos que hoje são ali lideranças 

políticas. 

Cf. “Babilônia 2000”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/results?search_query=babil%C3%B4nia+2000>. Último acesso em 

15/01/2018. 

Cf. Seminário “Favela é Cidade”. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=loEoddctWUU&t=1s>. Último acesso em: 15/01/2018. 
80 Disponível em: <http://www.upprj.com/>. Último acesso: 15/01/2018. 

https://www.youtube.com/results?search_query=babil%C3%B4nia+2000
https://www.youtube.com/watch?v=loEoddctWUU&t=1s
http://www.upprj.com/
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envolvendo bases de ocupação militar em 42 favelas da cidade do Rio de Janeiro e região 

metropolitana. 

Para tanto, novos olhares em atenção às favelas trazem um reordenamento das 

políticas em curso, através da modulação de um processo mais amplo de políticas 

neoliberais. No caso das favelas do Chapéu Mangueira e Babilônia, por exemplo, visto a 

episódios de violência urbana que vinham a confrontar a sensação de segurança de seu 

entorno da Zona Sul81, seus moradores – e território – vieram a fazer parte de um modelo 

de cidade que busca ser pacificada, em seus termos, a partir de 2009, com a 

implementação de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na Babilônia, que buscava 

conter a realidade da favela não apenas em sua ocupação, enquanto problema urbanístico, 

mas em sua “civilidade”. Seguido pelo programa municipal UPP Social82 83– hoje 

Rio+Social –, em 2011, tais programas, como dito, tinham o objetivo de retomar o 

controle armado desses territórios e, assim, “civilizar” seus moradores como condição 

para a integração desses territórios à cidade. Este contexto já vinha sendo percebido e 

analisado por Márcia Leite, Machado da Silva e Fridman (2005), como sendo responsável 

por produzir o que foi designado como uma “inflexão civilizatória”: a proposta de 

pacificação da cidade por meio de soluções democráticas para o “problema da segurança 

pública”. Tais propostas de atenção, por um lado, considerariam a demanda de segurança 

das camadas médias do entorno e, por outro lado, novas oportunidades de intervenção do 

poder público (e privado) nos territórios e espaços da favela. 

 Considerando Márcia Leite (2012), a construção social das favelas como o 

território da violência na cidade do Rio de Janeiro possui dois contextos, que enfocam, 

sobretudo, as políticas de segurança pública praticadas nessas localidades. O primeiro 

contexto, que atravessa os anos 1990 e a década de 2000, caracteriza-se pela promoção, 

por parte do estado, de uma “guerra” aos traficantes de drogas ali sediados. “Guerra” que 

termina por ser praticada também contra os moradores (vistos como “quase bandidos” e, 

                                                 
81 Cf. CORREIO DO BRASIL. Violência deixa mortos e feridos durante a madrugada, no Rio, 

01/01/2008 [online]. Disponível em: <http://www.correiodobrasil.com.br/violencia-deixa-mortos-e-

feridos-durante-a-madrugada-no-rio/>. Último acesso em: 15/01/2018.  

Cf. PORTAL TERRA. Após ocupação de morros, roubos e assaltos crescem no Rio, 13/07/2009 

[online]. Disponível em:< https://noticias.terra.com.br/brasil/policia/apos-ocupacao-de-morros-roubos-e-

assaltos-crescem-no-rio,340d6ce675e4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>. Último acesso em: 

15/01/2018. 
82 O conceito de “escuta forte” pretende substituir o de participação, já desgastado, segundo a gestora Flora, 

da UPP Social. No entanto, durante os fóruns, uma espécie de locutor se faz às vezes de mestre de 

cerimônias e conduz a assembleia de forma a controlar a ordem das falas, seus tempo e conteúdo. 
83 Duas linhas de questões: a primeira que dependem da ação da prefeitura; e a segunda, que eles podem 

resolver através da articulação local. 

http://www.correiodobrasil.com.br/violencia-deixa-mortos-e-feridos-durante-a-madrugada-no-rio/
http://www.correiodobrasil.com.br/violencia-deixa-mortos-e-feridos-durante-a-madrugada-no-rio/
https://noticias.terra.com.br/brasil/policia/apos-ocupacao-de-morros-roubos-e-assaltos-crescem-no-rio,340d6ce675e4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://noticias.terra.com.br/brasil/policia/apos-ocupacao-de-morros-roubos-e-assaltos-crescem-no-rio,340d6ce675e4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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assim, inimigos a combater), demarcando o limite das políticas públicas nessas 

localidades. 

 O segundo contexto, que se abre a partir de 2008, caracteriza-se pelo projeto 

estadual de “pacificação” das favelas, por meio da implantação de Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP) – seguido pelo programa municipal UPP Social – em algumas dessas 

localidades, com o objetivo de retomar o controle armado desses territórios e, assim, 

“civilizar” seus moradores como condição para a integração desses territórios à cidade. 

Este contexto já vinha sendo percebido e analisado por Márcia Leite, Machado da Silva 

e Fridman (2005), como sendo responsável por produzir o que foi designado como uma 

“inflexão civilizatória”: a proposta de pacificação da cidade por meio de soluções 

democráticas para o “problema da segurança pública”. 

 A territorialização da violência nas favelas – ou, em outros termos, a construção 

social das favelas como o território da violência na cidade –, porém, constitui o principal 

dispositivo de produção das favelas (e de seus moradores) como “margens do Estado” 

(DAS; POOLE, 2004 apud LEITE, 2012: 375). Desta forma, modalidades de 

identificação – favela e favelado – são produzidas e, simultaneamente, justificam uma 

forma específica de gestão estatal desses territórios e populações por meio de dispositivos 

que delimitam as possibilidades de acesso de seus moradores aos equipamentos urbanos 

e serviços públicos (inclusive à segurança) e reproduzem dinâmicas segregatórias em 

curso na cidade.  

 Segundo Márcia Leite (2012), trata-se, aqui, de uma “gestão diferencial dos 

ilegalismos” (FOUCAULT, 1975), que expressa e reproduz dinâmicas segregatórias no 

Rio de Janeiro, ao produzir a distinção dos espaços, entre lugares utópicos e 

heterotópicos, por exemplo: 

 

Não que o Estado esteja ausente das favelas, mas sua presença caracteriza-se 

pela prestação de serviços de baixa qualidade, clientelismo e ineficiência das 

instituições estatais, brutalidade policial e desrespeito aos direitos civis de seus 

habitantes que não têm reconhecido e garantido seu estatuto de cidadania 

(LEITE, 2008). Neste sentido, estas modalidades de identificação terminam 

por reforçar os dispositivos segregatórios que produzem e reproduzem as 

favelas como o outro da cidade. (LEITE, 2012: 377) 

  

Nas favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, a partir de alinhamentos políticos 

diversos, a atuação do programa da prefeitura, UPP Social, acabou sendo tanto mais 

burocrática que efetiva, sendo vista e sentida apenas nos fóruns em que se propunha, sem 

sucesso, o seu lema de “escuta forte”, enquanto trabalho de mediação. Por outro lado, o 
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programa do governo do estado, associado à Secretaria Estadual de Assistência Social e 

Direitos Humanos (SEASDH), Territórios da Paz 84, passou a ser mais atuante desde sua 

implementação, em 2012. Porém, tal atuação foi pessoalizada, marcada pelo perfil dos 

atores individualmente, visto o envolvimento pessoal das suas duas gestoras, Flora e 

Natália85, em liberdade e dedicação que ultrapassava, em muitos momentos, o próprio 

programa. Estas, a partir do programa, passaram a apoiar diretamente projetos já 

existentes – não apenas impondo modelos de praxe, como se propunha a UPP Social –, 

como, por exemplo, o coletivo Dá Teu Papo86, oficinas de memórias e o Fórum Lúcio 

Bispo, ao potencializar suas atividades. Quando em contato com muitos moradores, 

porém, não há muita consciência sobre a diferença dos projetos, tendo críticas, muitas 

vezes, à atuação generalizada do poder público, ou elogios pessoais, através da 

observação do papel das gestoras. 

O presidente da Associação de Moradores do Chapéu Mangueira, Dinei, em fórum 

realizado em 201187 através de iniciativa da UPP Social, enquanto processo de 

instauração de diálogo com a comunidade, revelou que “pra classe média ter paz, a gente 

tem que pagar muito caro”, demonstrando a sua insatisfação ao contar que a UPP é um 

“projeto que chega e não dialoga com ninguém”, visto que, com essa política pública, 

“as coisas ficaram mais engessadas”. Identidades culturais da comunidade, como o funk 

e o samba passaram a ser controladas e até mesmo proibidas na favela, enquanto é “visto 

com bons olhos” e consumido “lá embaixo”. Por outro lado, avalia que a UPP está 

fragilizada, já que na favela a violência continua alta. Na mesma ocasião, outro morador, 

Álvaro, salienta, por outro lado, que a UPP levou oportunidade para os jovens; no entanto, 

é possível perceber que ainda havia problemas de segurança no local. Em sua opinião, 

para o projeto e a política serem eficazes é necessário combinar três fatores: a 

continuidade da capacitação de jovens e lideranças, a existência de fóruns e a 

descriminalização das drogas (como a maconha). 

                                                 
84 SEASDH. Territórios da Paz e UPP Social promovem encontro de integração. Disponível em: 

<http://www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=821525>.  Último acesso: 15/01/2018. 
85 Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas, financiada pelo CNPq (2011-2013) e coordenada pela Profª. 

Drª. Sonia Fleury.  
86 Iniciativa dos jovens Zé (José Roberto), Lula (Anderson) e Dudu (Eduardo), o coletivo Dá Teu Papo 

propõe atividades coletivas, exibição de filmes e debates, no intuito de incentivas a conscientização política 

e comunitária dos adolescentes, e recebem apoio direto das gestoras do programa Territórios da Paz, Flora 

e Natália. Os mesmos jovens foram responsáveis pela idealização do Fórum Lúcio Bispo, juntamente com 

André e Afonso, em referência e homenagem a Seu Lúcio Bispo (e Bola), que atuou mais fortemente entre 

as décadas de 1960 a 1980 na favela pelo do Partido Comunista. 
87 Op. cit.  

http://www.rj.gov.br/web/seasdh/exibeconteudo?article-id=821525
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Neste mesmo fórum de 2011, o atual Capitão da UPP Chapéu Mangueira e 

Babilônia, Capitão Felipe, confessou que o tráfico ainda continua na favela, mas que, nas 

suas palavras, apenas o “tráfico pobre, não o tráfico para gerar lucro”, visto que as 

pessoas não vivem mais só do tráfico. No caso, o papel da UPP em atuação na favela não 

seria acabar com o poder do tráfico, mas abrir mais espaço para outras políticas que viriam 

a reboque: “no começo a presença do Estado aqui era só a UPP. Antes não tinha nada. 

Agora está cheio de projetos ambientais, de sustentabilidade, sociais...”, onde a 

segurança pública é apenas coadjuvante no processo, que possui grandes interesses visto 

a sua localidade privilegiada. 

Ademais, como afirma o Capital Wagner88 em outro momento, Capitão da 

Unidade de Polícia Pacificadora da Babilônia, em 2009, e Capitão do Cantagalo, em 

Copacabana, em 2013, tal programa não pode ser mais visto como “programa de 

governo”, mas “programa de Estado”, visto que os moradores da comunidade, segundo 

ele, não têm interesse de que ele acabe. Reconhecendo a especificidade das favelas do 

Leme, inclusive por serem de menor porte em um bairro também menor, o Capitão diz 

perceber um modelo de funcionamento bem melhor, em comparação com outras UPP da 

Zona Sul, visto que a própria comunidade se faz participativa e politicamente ativa, 

juntamente com as Associações de Moradores. Sob o discurso “transformador” da atual 

política de pacificação, os resultados não viriam apenas com policiamento, mas com 

serviços públicos, conscientização e aceitação dos moradores, até mesmo na relação 

policial-morador. Para o Capitão, tal relação, por exemplo, é exemplar, pois os moradores 

do Chapéu Mangueira e Babilônia puderam observar na pacificação a possibilidade de 

melhoria da economia local, apostando em bons frutos para o turismo, por exemplo, e 

criando cooperativas até mesmo relacionadas ao turismo ambiental, também incentivadas 

por atores do Sistema S (como SEBRAE), em parceria, como veremos. 

Por outro lado, nestes conflitos, a maior resistência, segundo o Capitão, tem sido 

dos jovens. Com a implementação das UPP, entrou também em atuação a Resolução 

01389, que, para a maioria dos jovens, passou a ser vista como política de censura cultural, 

pois proibia a realização dos já famosos bailes funks (que aconteciam na quadra que hoje 

                                                 
88 Id.  
89 RESOLUÇÃO SESEG Nº 013 DE 23 DE JANEIRO DE 2007. 

REGULAMENTA O DECRETO Nº 39.355, DE 24 DE MAIO DE 2006, QUE DISPÕE SOBRE A 

ATUAÇÃO CONJUNTA DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA, NA REALIZAÇÃO DE 

EVENTOS ARTÍSTICOS, SOCIAIS E DESPORTIVOS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
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é administrada pela FAETEC) dentre outras festas até mesmo particulares. Porém, para o 

Capitão Wagner, o papel dessas interferências, que recebiam apoio dos mais idosos – que 

já teriam vivido uma época de “paz”, por exemplo, seria o rompimento com a “feira livre 

de drogas” (sic). 

 

i) A hora dos megaeventos: técnicas militarizadas e remoções 

 

Neste processo de novas intervenções relacionadas à política de segurança – e no 

caráter dos interesses relacionados a este bairro e aspecto da cidade –, a racionalidade 

governamental procura gerir os diversos aspectos de disputa da cidade. Uma das 

iniciativas dessa nova agenda implementada a partir das políticas de segurança pública, o 

projeto municipal Morar Carioca, por exemplo, como apresentado anteriormente no 

debate urbano como nova agenda de políticas urbanas e de habitação de acordo com os 

interesses da cidade, é lançado, em 2010, na esteira do projeto Olímpico90 da cidade do 

Rio de Janeiro, para os jogos de 2016. Justamente pelo novo caminho de possibilidades 

aberto através da pacificação, fortalecendo ainda mais os interesses urbanísticos de certas 

áreas da cidade, agora incluídas nas redes de mercado, o projeto, que logo foi 

implementado nas favelas da Zona Sul, faz parte do Plano Municipal de Integração de 

Assentamentos Precários Informais e, segundo a Prefeitura, busca garantir o direito à 

habitação, aliada às questões ambientais e adequação à regulação urbana (regularização 

fundiária); priorizar as características físicas e ambientais de cada localidade; reconhecer 

oficialmente as áreas revitalizadas como integrantes da cidade formal; e reduzir a 

densidade das áreas críticas de eliminação dos riscos ambientais. Ainda segundo a 

prefeitura, depois de urbanizadas, todas as favelas terão gabarito fixado e limites 

demarcados, através da criação de Postos de Orientação Urbanística e Social (POUSO). 

Através da figura do Secretário de Habitação, Pierre Batista, porém: “esse tipo de 

delimitação trará uma mensagem clara: a partir daqueles pontos, as comunidades não 

poderão mais crescer e a fiscalização será rigorosa”91.  

                                                 
90 Após diversas etapas de intervenções urbanas, por exemplo, os programas Favela-Bairro, Bairrinho e 

Grandes Favelas somaram intervenções em quase 160 favelas, reunindo intervenções concluídas, 

inacabadas e em projeto, mesmo com a grande atuação de diversas áreas de sociedade, nas esferas públicas, 

privadas e civis. 
91 Cf. O GLOBO. Prefeitura lança novo plano para favelas, que prevê controle, gabarito, 

conservação e choque, 24/07/2010 [online]. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-

lanca-novo-plano-para-favelas-que-preve-controle-gabarito-conservacao-choque-2974915>. Último 

acesso em: 15/01/2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-lanca-novo-plano-para-favelas-que-preve-controle-gabarito-conservacao-choque-2974915
https://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-lanca-novo-plano-para-favelas-que-preve-controle-gabarito-conservacao-choque-2974915
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Os procedimentos de controle da expansão da ocupação e de preservação da mata 

no entorno das favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, realizados pelo Morar Carioca – 

como a construção de “becos-limite” –, porém, se integram para atender às demandas de 

controle urbano que ressurgem muitas vezes associadas ou travestidas uma na outra, sem 

se atentar para o fato de que a ocupação do Morro da Babilônia apresenta um movimento 

histórico e constante de redução de sua mancha ocupada92, logo, reduzindo também a 

pressão sobre a APA93. Por outro lado, o próprio Tribunal de Contas do Município 

explicita sua preocupação em controlar o “avanço” da ocupação frente às matas: “a 

presença de populações urbanas nesta área, representada pelas Comunidades Babilônia 

e Chapéu Mangueira, é uma forte ameaça à sua sobrevivência” (TCMRJ, 2010:28). 

Como elemento de demarcação física e simbólica dos limites da favela – e devido 

à grande repercussão negativa que marcou o projeto de construção de muros, cercando 

algumas favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro – no projeto de reurbanização do Morro 

da Babilônia, esta proposta, transformada em “becos-limite”, mantém a restrição física 

perimétrica buscando o controle da expansão da ocupação informal e resgatando o projeto 

dos muros com uma aparência menos agressiva ambiental e simbolicamente. Como marca 

ecológica do Morro da Babilônia, por exemplo, há o interesse de construir, com apoio da 

prefeitura, um Parque Natural “Paisagem Carioca”, compondo o que o morador de 

Botafogo e liderança da Associação Lauro Müller, Senhor Abílio, chamou de “mosaico 

de APAs”, ao incluir Morro do Urubu, Morro da Cotuntuba, Morro do Leme, Morro da 

Babilônia e São João e o Parque da Chacrinha em um projeto de preservação ambiental 

que também delimite a ocupação de domicílios (em “zona de ocupação controlada”) e 

incentive o turismo da região. Porém, outro elemento marcante no projeto analisado é a 

existência de muros nos trechos onde não estão previstos os “becos-limite”, formando 

barreiras de fato, principalmente nas áreas onde a ocupação da Babilônia se aproxima da 

ladeira Ary Barroso. A delimitação de barreiras visíveis e não-visíveis para conter a 

penetração de territórios populares nas áreas de melhor localização da cidade, garantindo 

sua destinação aos grupos de mais alta renda, é também uma poderosa maquinaria de 

discriminação étnico-cultural (ROLNIK, 2015).  

                                                 
92 Confirmada por documentos da Prefeitura (PCRJ, 2006). 
93 Além disto, a população do morro trabalha ativamente para o reflorestamento da área desmatada do 

morro, através da cooperativa de reflorestamento COOP-Babilônia, em parceria com a Prefeitura, o 

Exército e empresas privadas, que apresenta resultados significativos neste sentido. 
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Ainda que sejam elementos constantes de um projeto em andamento, a mera 

existência destes demonstra a nítida preocupação dos poderes públicos em limitar e 

controlar a mancha ocupada por favelas na cidade, através de barreiras físicas e 

simbólicas, que legitimem remoções de ocupações que venham a desrespeitar o perímetro 

especificado, mas também como resposta às demandas de diversos setores da sociedade 

que criticam o descontrole e a “degradação espacial” provocado pelas favelas do Rio de 

Janeiro, ou mesmo de grupos ambientalistas, que criticam que a expansão destas favelas 

se produzem em direção às matas urbanas.94  

Durante uma reunião, realizada pela UPP Social95 – que teve, inclusive, 

participação do Núcleo de Regularização de Terras, da Defensoria Pública do Rio de 

Janeiro –, em 2011, Artur, um morador da Babilônia refere que, no Morar Carioca, os 

representantes do poder público abordam com agressividade, se questionando sobre a 

necessidade também do armamento dos policiais em circulação nas favelas, preocupado 

com as imagens que crescem aos olhos das crianças, já que o discurso é de uma favela 

pacificada. Da mesma forma, em crítica ao andamento do projeto do Morar Carioca, o 

presidente da Associação do Chapéu Mangueira à época, Dinei, reclama das promessas 

com relação ao POUSO e a presença da Secretaria de Urbanismo, que ainda não havia 

chegado na favela enquanto atendimento, mas apenas por meio das notificações diversas 

aos moradores, sem nenhuma explicação. 

Sobre a questão da regularização fundiária e de posse, parte do que previam os 

novos projetos de urbanização, moradores se questionam muito, frente às próprias 

representantes da Defensoria Pública em reunião, visto que, em situações de remoções, 

este direito vem sendo cada vez mais omitido – pois que validaria maiores resistências. 

De fato, como apontam muitos moradores, a intervenção do programa Morar Carioca, 

realizado pela prefeitura municipal através da Secretaria de Habitação e Urbanismo, vem 

causando uma série de problemas no que diz respeito à violação do direito à moradia e a 

regularização fundiária. Inclusive, mesmo após décadas de intervenções urbanísticas, 

parte da comunidade ainda não possui fornecimento adequado de energia elétrica, mesmo 

                                                 
94 Atualmente os limites da ocupação se fazem majoritariamente com as matas da área de preservação, e 

em muitos trechos se encontra bastante próxima dos fundos dos prédios do Leme, permitindo significativo 

contato visual com os apartamentos das Ruas General Ribeiro da Costa e Gustavo Sampaio. Entretanto, sua 

continuidade direta com a cidade se faz apenas pela Ladeira Ary Barroso, pela qual também se pode acessar 

o Chapéu Mangueira. 
95 A UPP Social – hoje Rio+Social, passou a ser atuante nas favelas enquanto mediação de discursos frente 

aos órgãos públicos, juntamente com o Programa da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos 

Humanos (SEASDH), Territórios da Paz. 
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que todos paguem taxa de iluminação pública, e alguns trechos apresentam esgoto a céu 

aberto. 

André, liderança da favela da Babilônia, relata que moradores da comunidade 

foram removidos e “colocados” em pequenos apartamentos de péssima qualidade em 

políticas anteriores, vendendo o seu imóvel por 25 mil e indo morar bem distante do 

trabalho e dos amigos, no Alemão e/ou de aluguel. Além disso, a Prefeitura, segundo ele, 

vem sendo responsável por um projeto de “remoção branca”, resultado da gentrificação 

e dos novos interesses mercadológicos e imobiliários naquela região. A remoção branca 

vem sendo realizada por meio de laudos, do aumento da energia elétrica, da exigência de 

formalizações e das recorrentes ameaças aos moradores para além da força policial. No 

caso da luz, por exemplo, a Light prometeu uma taxa social à comunidade que até agora 

não foi cumprida, o que está fazendo com que os moradores paguem “o mesmo valor que 

o asfalto paga”, segundo André. 

Um caso emblemático de retirada de direitos à moradia neste período de 

intervenções do Morar Carioca tem sido o da família de Fernanda96, em que a Prefeitura 

estaria exigindo a sua realocação com o interesse de construir uma avenida e um centro 

cultural no local. Porém, a casa de sua família foi construída há pelo menos 70 anos, 

sendo uma das primeiras existentes na favela, erguida por Dona Helena, uma personagem 

importante na memória da Babilônia. O laudo da GeoRio, empresa responsável pela 

vistoria do terreno para intervenções, apresentou que sua casa, dentre outras nas regiões 

da Vila do Sossego, Caixa d’Água, e Poço, seriam removidas por estarem em áreas de 

“alto risco”. Porém, são na verdade áreas nobres, com vista privilegiada fazendo com que, 

em contra-laudo realizado pela comunidade, tal justificativa seja contestada, pois, assim 

sendo, a própria UPP havia sido construída em área de risco. 

O caso da Fernanda ganhou notoriedade na luta contra as remoções97 na favela 

porque ela e seu marido foram até o fim do processo, exigindo a mudança do projeto do 

Morar Carioca para que a sua casa pudesse permanecer. Nesse andamento, Maria Lúcia, 

Advogada do Núcleo de Terras da Defensoria Pública desde 200798 atuando em muitas 

obras relacionadas ao PAC, teve grande participação, reconhecendo a especificidade do 

                                                 
96 Fonte: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas, financiada pelo CNPq (2011-2013) e coordenada pela Profª. 

Drª. Sonia Fleury.  
97 Neste período de implementação dos projetos do Morar Carioca, muitas casas em ambas as comunidades 

foram marcadas com as iniciais da Secretaria Municipal de Habitação (SMH), enquanto um “alerta”, 

mesmo sem esclarecimentos, da expulsão daquela residência e sua família. 
98 Op. cit.  
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caso, principalmente por fazer parte de um novo planejamento na Zona Sul, sendo 

necessários outros tipos de acordos e negociações. Maria Lúcia é mais reconhecida pela 

sua atuação na Providência, bem como pelo seu ex-marido, Maurício, responsável pela 

produção da maior parte dos contra-laudos. Ambos são citados no Chapéu Mangueira e 

Babilônia por evitar as remoções do alto e da APA. Segundo ela, ao implementar as 

intervenções urbanísticas do Morar Carioca, por exemplo, o Município “aproveitou” as 

chuvas de 2009, que causaram desabamentos em diversos morros, como o Bumba, e 

propôs “desmistificar” as remoções, bloqueada pelos moradores desde 1970, com a 

própria Lei Orgânica no artigo 429, que proíbe a remoção, salvo em áreas de risco, porém, 

pela denúncia dos moradores da falta de diálogo e comunicação, muitas construções e 

remoções estão vindo a ser forçadas nestas favelas, até mesmo sem o conhecimento de 

qualquer garantia ou aluguel social. 

 

ii) A “guerra dos lugares”99 da cidade: novas sociabilidades na Zona Sul do 

Rio de Janeiro 

 

Como podemos observar pelas decisões públicas e os relatos dos moradores, o 

estigma territorial das periferias e favelas reinventou-se nas cidades brasileiras, 

principalmente pela sua nova agenda internacional. O comércio de drogas, e seu caráter 

político-militar-territorial, continua por transformar estes territórios em sinônimo de 

insegurança e objeto permanente de políticas públicas. “Esta territorialização reforça 

estereótipos e estigmatiza segmentos sociais do espaço urbano, mas também constitui 

novas redes de sociabilidade que emergem das relações de poder que demarcam este 

território” (MISSE apud ROLNIK, 2015). 

O uso da “guerra” como metáfora dominante para descrever a condição constante 

e irrestrita das cidades urbanas torna os espaços comuns e privados das cidades, bem 

como sua infraestrutura – e suas populações civis – fonte de alvo e ameaças. Este é o 

aspecto fundamental do que Stephen Graham (2010) chama de new military urbanism. A 

nova lógica, presente nas cidades do Norte ao Sul global através das economias políticas 

neoliberais e do capitalismo imperialista, incorpora a militarização de uma ampla gama 

de debates de política interna, paisagens urbanas e circuitos de infraestrutura urbana, além 

de universos inteiros de cultura popular e urbana (2010:26). Neste sentido, o novo 

                                                 
99 Termo e referência em alusão ao livro de Raquel Rolnik, Guerra dos Lugares: a colonização da terra 

e da moradia na era das finanças, de 2015. 



74 

 

urbanismo militar se apoia em uma ideia central: colonizar permanentemente a paisagem 

urbana e os espaços da vida cotidiana, bem como suas fronteiras, em uma intensa 

militarização da sociedade civil e da vida citadina – ou, como diria Sonia Fleury (2012), 

uma intensa “militarização do social”, que busca também a urbanização da segurança. 

Este uso constante da “guerra” (sempre assimétrica, em seus binômios 

maniqueístas) como metáfora dominante para descrever a condição das cidades urbanas 

– em guerra contra as drogas, o crime, o terror, contra a própria insegurança – e, para 

contê-la, utiliza-se de tecnologia avançada para vigilância, controle e segurança. Para 

tanto, centros de poder estatal empregam cada vez mais recursos tentando “separar” 

figuras consideradas malignas e ameaçadoras daquelas consideradas valiosas e 

ameaçadas dentro dos espaços cotidianos e das infraestruturas que as entrelaçam, e, assim, 

políticas de segurança emergentes se fundamentam na elaboração de perfis de indivíduos, 

locais, comportamentos e grupos (GRAHAM, 2010), como no caso das favelas nos 

bairros da Zona Sul, e da importância de sua potencial pacificação, na construção de 

“zonas de segurança”.  

Nas nuances do território, as intervenções e suas políticas também põem em 

conflito as identidades. Em fala em um fórum realizado no Chapéu Mangueira, em 

2011100, Sebastian, morador do bairro do Leme e liderança no projeto de preservação da 

área ambiental “SOS Leme”, traz discussões e disputas com os moradores da favela. Para 

ele, a separação entre “território-bairro” é nítida: tanto em relação ao sistema de 

transportes como outros serviços públicos, como creches e afins. Por outro lado, os 

moradores da favela – presentes na mesma reunião – reivindicam a noção de “território”, 

devido à sua aparência de “separação” considerada impertinente, já que os moradores 

sempre lutaram para ter os mesmos direitos e serem integrados de fato à cidade. Luiz101, 

morador da Babilônia, por exemplo, diz que é necessário que todos fiquem atentos com 

a proposta do Alto Leme102, podendo ser “o novo imposto do amanhã”, e mais um motivo 

para mais moradores serem removidos das comunidades. Nesse viés, por exemplo, há 

reivindicações dos moradores com relação à manutenção da identidade do favelado, em 

sua cultura e sociabilidade, frente às iniciativas de mera “anexação” da favela ao bairro. 

 Entretanto, a contraposição entre um modelo de “enclave fortificado” – enquanto 

configuração urbana que segrega, simbólica (na diferente identificação até mesmo pela 

                                                 
100 Op. cit. 
101 Id.  
102 Cf. <https://www.facebook.com/alto.leme>.  Último acesso em: 15/01/2018. 

https://www.facebook.com/alto.leme
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troca de um “nome”) ou fisicamente (como os muros e becos-limite), “nós” e “eles” –, e 

o espaço do habitat popular e coletivo ultrapassou as fronteiras de classe, constituindo 

modelo urbanístico para o conjunto da sociedade. Podemos observar a perpetuação de 

uma lógica de controle da mobilidade e da produção identitária por meio de estratégias 

que reafirmam a consolidação das “metáforas de guerra” e da “cidade dualizada” – 

mesmo que diversos dos acessos, como veremos adiante, possam diminuir ou ocultar 

antigos conflitos.  

 

 a) Perspectivas de classes no bairro do Leme em contexto de pacificação 

 

 Para melhor trabalhar as relações de classe no espaço urbano do bairro do Leme, 

na Zona Sul do Rio de Janeiro e, então, refletir sobre as possíveis atualizações destas 

relações e seus conflitos a partir da implementação de uma nova agenda de políticas que 

visa atuar nas favelas da cidade de maneira a “civilizá-las” e, desta forma, “integrá-las” à 

cidade, trago uma cena da rotina deste bairro e narrativas sobre seus acessos e interações. 

Com este recorte, apresentado de maneira natural por moradores que encontrei pelo 

caminho da rua Gustavo Sampaio, principal rua do bairro do Leme, aspectos de identidade 

e de representação de classe são fortemente demarcados, fazendo com que a análise destes 

processos e suas perspectivas de políticas passem a ser intrinsecamente relacionados à 

estrutura social, como veremos: 

 

Lúcia e José Ignácio, Zona Sul do Rio de Janeiro, 2016 

 Lúcia e José Ignácio103, ela pedagoga e ele fotógrafo, ambos com livros e 

exposições. Ao olhar leigo das aparências, pelas roupas e comportamento, provavelmente 

façam parte da classe média alta do bairro. Lúcia me conta com simpatia que moram no 

Leme há vinte anos, tendo ido para o bairro por recomendação de parte da família que já 

morava ali. Ao ser questionada sobre o diferencial do bairro, Lúcia diz que se sente 

protegida ali, pois não é considerado um bairro de passagem, não tem grandes comércios 

e só frequenta quem é dali mesmo, morador, ou os turistas que se hospedam no morro e 

vão à praia; diz que todos se conhecem, quando precisa de qualquer coisa, até mesmo de 

dinheiro, “é só pedir”. Ressalta que até mesmo a subida do morro é uma só. Diferencia, 

porém, em seu discurso, nitidamente bairro e favela: a favela como uma parte carente que 

                                                 
103 Os dois nomes originais foram alterados para preservação da imagem e segurança. Os que seguem em 

sequência permanecem na originalidade, visto já terem visibilidade midiática. 
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eles ajudam como podem – um “irmão bastardo”, por exemplo, que convive quase que 

harmoniosamente pois necessita de assistência da cidade, o outro “irmão” de melhores 

condições –, mas que, justamente por ser um bairro espacializado em pequeno território, 

os problemas que ali podem acontecer não vêm de fora, mas da própria favela de seu 

entorno. 

 Com certo orgulho, dizem que já frequentaram o morro para encontro de literatura, 

reconhecendo referências como FAETEC e Bar do David104. Dizem que há vinte anos 

convivem com tiroteios constantes, que, inclusive, nada mudou pós pacificação, até 

mesmo porque, segundo o casal, “tudo é muito mais propaganda”. Fala, por exemplo, do 

efetivo das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), apontando que são poucos policiais 

e que eles ajudam como podem, mas que, mesmo assim, nunca tiveram sérios problemas 

relacionados à violência urbana que tenham interferido tanto assim no bairro. 

 Com sensibilidade, falam que não é possível conhecer a situação dos moradores 

do morro. Quando chove, por exemplo, eles são orientados pela Associação de Moradores 

a sair de casa, com receio de desabamento, que nem mesmo as obras urbanísticas do 

governo servem para alguma coisa, sendo também tudo “propaganda”. Dizem que o 

comércio do bairro ajuda muito a todos, pois muitos dos empregados, da Padaria Duque 

de Caxias da Gustavo Sampaio, inclusive, são moradores e jovens e isso é importante. 

  

Família Galvão, Zona Sul do Rio de Janeiro, 2016 

 No que parece ser uma troca de experiências e de orgulho em ser sensível às causas 

daquela gente com quem convive tão de perto, mas que tem uma realidade tão diferente, 

a senhora Lúcia me conta a história da família Galvão, moradora da favela do Chapéu 

Mangueira, cujo pai possui uma barraca de bijuterias na Gustavo Sampaio, em frente à 

farmácia. Disse que há anos, a filha do senhor Galvão ficava junto a ele na barraca e que 

a senhora Lúcia dava livros para que ela pudesse se ocupar e treinar a leitura. A criança, 

Ágatha Cris, estudava na Escola Municipal São Tomás de Aquino, mas não tinha merenda 

e a situação no geral era horrível. No último ano, fez um teste para um programa de apoio 

de superdotados de baixa renda, o Instituto LECCA, do Projeto Estrela Dalva, e passou 

                                                 
104 As duas referências aqui citadas são pontos emblemáticos à favela e “palatáveis” à classe média. A 

quadra, antes pública, passou a ser sede da FAETEC e é um espaço de visibilidade da favela, inclusive por 

receber fóruns e outros eventos midiáticos. O Bar do David é exemplo de empreendedorismo de sucesso, 

recebendo, inclusive, 2 prêmios seguidos pelo “Comida di Buteco”. 

Cf.: SEBRAE. Pesquisa sobre Microempreendedorismo em Domicílios nas Favelas com Unidades de 

Polícia Pacificadora. Rio de Janeiro: IETS, 2012. 



77 

 

em primeiro lugar (lembra com orgulho do seu incentivo à leitura). A menina conseguiu, 

portanto, entrar para o Pedro II e uma bolsa integral em um curso na Cultura Inglesa. Por 

ser uma menina muito talentosa, Lúcia nos conta que, aproveitando toda a convivência 

que teve naquela rua, Ágatha escreveu uma história sobre as árvores da rua Roberto Dias 

Lopes, rua do próprio bairro, que teriam sido, em sua maioria, trazidas de outros países. 

Com o seu destaque, a sua história se transformou em livro, que foi publicado e ganhou 

até mesmo os jornais neste último ano105.  Disse ainda, sensibilizada, que mesmo com 

tantas conquistas, é difícil para a família, pois o pai tem que fechar a barraca para levá-la 

às aulas, que são no Humaitá e no Largo do Machado e, portanto, acaba perdendo dinheiro 

de venda e gastando mais dinheiro de transporte. 

 Quando me foi possível o encontro com o senhor Galvão, em outra ocasião, a sua 

trajetória e relação simbólica com a vida, através da fé, foi colocada como o ponto mais 

alto de todas as novas “conquistas” que vieram a fazer parte desta família nos últimos 

meses. Logo de início, também se delimita: não faz parte da “classe média”, que consegue 

arcar com os estudos dos filhos e ainda ter pai em casa para acompanha-los. Portanto, 

como um bom pai, senhor Galvão se mostra muito orgulhoso da filha e da sua 

possibilidade de ascensão, mas não relaciona tais conquistas a nada planejado, e sim à 

obra do destino e de Deus, que ele vem enfrentando com coragem. Confirma, 

espontaneamente, a ajuda dos moradores do bairro em compartilhar dessa força, mas, 

como testemunho, diz que toda a obra é de Deus desde quando operou um “milagre”, 

salvando sua filha Ágatha Cris de uma doença tida como incurável, fazendo com que 

todas as novidades possam ser encaradas. Inclusive foi capaz de garantir a sua licença 

para venda de objetos usados e quaisquer outros artefatos na calçada da Gustavo Sampaio, 

assim sendo possível o sustento de sua família, sendo visto também obra simbólica de sua 

crença. 

  

*** 

 

 Este breve relato, recortado de uma realidade particular de um bairro da Zona Sul 

da cidade metropolitana do Rio de Janeiro do século XXI, apresenta não só aspectos da 

                                                 
105 O GLOBO (Extra). O mistério da Ágatha Cris que nasceu no Chapéu Mangueira, 08/05/2015 

[online]. Último acesso em: 15/01/2018. 

METROPOLES. Menina de 11 anos, chamada Ágatha Cris, se lança como autora de suspense, 

04/11/2015 [online]. Último acesso: 15/01/2018. 
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representação coletiva sobre espacialidade, sociabilidade e política, mas também um 

marcador de grande importância sociológica: a categoria e/ou a noção de classe social e 

as características de seu estilo de vida. Neste caso, a partir dos discursos de dois diferentes 

personagens da cena deste bairro, o que vem a ser de classe média? Quem se identifica e 

é/pode ser reconhecido como classe média no Brasil? Ademais, como esta classe se 

articula e se reproduz em contexto de segregação socioespacial e violência urbana106? 

 Como bem aponta José Augusto Albuquerque (1977), em análise clássica, classes 

só existem no afrontamento político: em cada situação concreta, há apenas os que 

dominam e os que são dominados – não havendo intermediários, mas frações de classe e 

os dois campos não homogêneos politicamente. De fato, não há como ocupar lugares 

contraditórios, mas há a possibilidade de ocupar um lugar no econômico e outro lugar no 

político, pois ambos os lugares são distintos e a posição nas relações de produção não 

“é”, simplesmente, a classe social. Neste caso, não é possível analisar a posição de classe 

sem conhecer seus determinantes, isto é, seu caráter de classe. 

 De acordo com Sonia Fleury (2013), para as elites históricas brasileiras, a 

categoria social dos pobres sempre se constituiu em séria ameaça à ordem, estabelecida 

também pelo capital, visto pelo “medo” das “classes perigosas” – atualizadas na figura 

do inimigo urbano –, que fez com que os conflitos de classe tomassem o caráter de 

violência rural e urbana, demandando uma postura repressiva por parte do estado para 

assegurar a ordem e o domínio, como viemos a observar as atuais políticas de segurança 

pública. O lado da reestratificação pautado no poder de consumo oferecido às classes na 

atualidade, através das políticas de redistribuição de renda, portanto, não é capaz de 

mitigar o lado obscuro da desigualdade social. A mobilidade social ascendente, pois, não 

tem sido capaz de vincular a ação pública à construção da subjetividade como parte de 

um projeto coletivo de transformação social que assegure direitos universais e coesão 

social de cidadãos. 

 Por outra vertente, e em outro contexto não tão atual, Elisa Reis (2000), sugere 

que as elites nos países menos desenvolvidos ou de modernização tardia, como o Brasil, 

parecem ter uma percepção dos problemas sociais que as circundam bastante diferente 

daquela típica das elites europeias, que optaram por investir em soluções coletivas para 

combater a pobreza. Isto é, essas elites não parecem reconhecer a interdependência 

existente entre elas próprias e os setores pobres da população, nem tampouco parecem 

                                                 
106 Cf. MACHADO DA SILVA, Luiz Antônio. Polícia e violência urbana em uma cidade brasileira. 

Etnográfica, v. 15, n. 1, pp. 67-82, Fev 2011. 
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absolutamente convencidas da necessidade de coletivização das soluções sociais. Quando 

atribuem ao poder público a responsabilidade de solucionar problemas, fazem-no, com 

frequência, como uma maneira de se eximirem de obrigações sociais. Por outra parte, 

quando chamam a si a tarefa de buscar soluções, essas são pensadas quase sempre como 

soluções individuais, excludentes. 

 Neste caso, para o que se faz de importante para esta análise, quais são as possíveis 

tendências e representações coletivas a respeito da realidade brasileira atual, de acordo 

com as classes médias urbanas de um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro? O que pensam 

sobre políticas, serviços públicos, segurança e criminalidade? Haverá alguma relação 

destas perspectivas e representações com a posição de classe, no Brasil? Como e onde 

podem as localidades interferir nas políticas públicas para diminuir os riscos de viver em 

metrópoles, globais ou não, mas todas altamente diferenciadas e conflitivas? Ademais, de 

que maneira a compreensão das representações coletivas das camadas médias urbanas da 

cidade do Rio de Janeiro pode ajudar na compreensão das demandas sociais da política 

de segurança?  Para tanto, no que concerne à observação destes aspectos, uma pesquisa 

de classificação e categorização das classes da Zona Sul carioca, com foco principalmente 

na realidade da classe média do bairro do Leme em contexto de segregação e violência 

urbana, se faz necessário. 

 Para tal distinção analítica entre o processo/momento de autoidentificação e 

classificação e a categorização externa a respeito da classe social, Salata (2015) observou 

que, em primeiro lugar, a partir das respostas de autoidentificação apresentadas por uma 

survey, ter um padrão de vida estável é o que mais destaca e caracteriza as classes médias 

brasileiras, segundo os próprios brasileiros, enquanto que ter casa própria é a segunda 

variável, seguida de educação universitária, profissão de prestígio, acesso a lazer e 

diversão (como capital social e cultural), renda alta, escolas particulares e negócio 

próprio107. Apenas a partir das representações coletivas dos indivíduos e grupos que assim 

reconhecem seu pertencimento à “classe média” será possível observar mais a fundo as 

noções e compreensões a respeito do contexto atual de segregação e violência urbana da 

cidade do Rio de Janeiro, levando em consideração a marca da desigualdade e os aspectos 

históricos de bairro e favela no Leme.  

                                                 
107 Estas características, como fundamenta Salata (2015), dificilmente se encaixam no perfil do brasileiro 

“mediano”, tratando-se de uma imagem que é muito mais próxima da camada mais abastada, de perfil 

“AB”. 
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 Para tanto, na análise empírica deste campo – e a partir de dados de rendimento e 

qualidade de vida já aqui apresentados – este trabalho se propôs a ouvir alguns dos 

representantes desta camada residente na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, 

especificamente no bairro do Leme, a partir de entrevistas semi-estruturadas que 

buscaram compreender o perfil dos moradores deste bairro, bem como referências de suas 

representações com relação a políticas e sociabilidade. 

 Desde já é importante salientar que a inserção neste campo e o contato com as 

camadas médias urbanas não se dá de forma muito simples. Diferentemente das diversas 

pesquisas em curso nas favelas e periferias do Rio de Janeiro108, o contato com as camadas 

médias a fins de análise sobre o seu modo de vida e percepções políticas não tem estado 

na agenda das ciências sociais atualmente – a não ser para seu enquadramento (ou não) 

no novo perfil de classificação socioeconômico das “novas classes médias”. Portanto, a 

proposta de questionamento de representações e opiniões pessoais a pessoas que, 

historicamente, fazem parte de uma parcela da população privilegiada e com participação 

visto sua representatividade nos meios de comunicação dominantes, causa, em um 

primeiro momento, estranhamento a quem não costuma ser objeto de pesquisa. Nas 

minhas idas a campo, recebi não só olhares julgadores, mas, inserida quase que 

aleatoriamente na rotina dessas pessoas, muitas delas justificavam aos meus 

questionamentos que “não posso, tenho muitas coisas a resolver” ou até mesmo “não 

posso, tenho que falar com meu advogado”.109  

  Em um primeiro momento110, busquei o contato com os moradores do Leme por 

meio da principal via de acesso ao bairro, a rua Gustavo Sampaio, onde se localiza a maior 

parte do comércio, como bares, restaurantes, farmácias, padarias, lavanderias e etc., e 

muitos edifícios residenciais. Alternando horários em que procurava a atenção dos 

moradores na rua, consegui conversar com alguns111 residentes do bairro do Leme e/ou 

                                                 
108 A fervilhante agenda de pesquisa em favelas nos últimos anos tem feito deste campo, principalmente 

para as ciências sociais, um campo de muito acesso. Porém, justamente pela inserção cada vez maior de 

pesquisadores externos (e até mesmo estrangeiros) nas favelas do Rio de Janeiro, a desconfiança e receio 

de seus moradores têm sido uma dificuldade, muitas vezes, na realização da pesquisa. Muitos não 

conseguem acreditar no retorno das pesquisas acadêmicas à sua realidade, sentindo-se quase que “usados” 

pelos pesquisadores que invadem sua vida pessoal e sociabilidade e, no caso, não resolvem seus problemas.  
109 No mais, ser mulher e jovem também teve influências no desenvolvimento do trabalho de campo. Em 

algumas abordagens, “elogios” eram feitos por homens jovens e maduros, porém recebidos como forma de 

assédio, bem como a realidade de um assédio de fato. 
110 Estes resultados apresentam a fase inicial de pesquisa no campo.  
111 Ao total, nesta abordagem, entrevistei doze moradores e transeuntes do bairro do Leme. Porém, dada a 

insuficiente base amostral, aqui estes atores são tomados como exemplos de discursos de representação 

sobre o bairro e a sua posição de classe na conjuntura atual da cidade. 
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redondezas. A proposta de mapeamento do perfil dos moradores se pautava na aplicação 

de questionários com 32 perguntas e afirmativas112. Porém, visto as condições do próprio 

campo – em que, para aplicá-los era necessário uma abordagem pessoal e conversas 

iniciais –, a metodologia, por fim, realizada, como estratégia, se baseou em entrevistas 

semi-estruturadas, inspiradas no modelo dos questionários, mas que buscavam ouvir 

melhor o morador de forma qualitativa e não enquadrar as suas respostas apenas nas 

alternativas objetivas anteriormente definidas de forma quantitativa.  

 As entrevistas tinham como base, assim, em ao menos seis eixos temáticos, 

buscando abarcar, a saber: 1) o perfil de sexo, idade, cor, residência e escolaridade; 2) o 

perfil de ocupação, em relação à posição dos moradores em relação à divisão do trabalho; 

3) as representações sobre qualidade de vida e relação com o bairro de moradia, bem 

como percepções sobre a sensação de segurança; 4) as representações sobre classe e 

pertencimento de classe, levando em consideração o autoreconhecimento e os fatores de 

pertencimento; 5) considerações sobre aspectos políticos mais amplos e a situação atual 

do Rio de Janeiro, como, por exemplo, opiniões sobre políticas públicas; e, por fim 6) a 

relação do pertencimento de classe com o nível econômico de rendimentos. Desta forma, 

traçando comparações e paralelos, é possível mapear, minimamente, o perfil dos 

moradores do Leme, reconhecendo se assim podem estar enquadrados no que entendemos 

como “classe média”, em rendimentos e/ou identidade de classe, bem como buscar 

compreender as representações coletivas sobre os assuntos que aqui nos interessam: a 

violência urbana e as influências das atuais políticas públicas de segurança neste bairro. 

 Os moradores com quem pude realizar tais entrevistas tinham entre 18 a 90 anos, 

representando maioria entre 20 e 40 anos, e, em seguida, aqueles com mais de 60 anos, o 

que já pode reproduzir o caráter tradicional já histórico do bairro do Leme. Dentre estes, 

a sua maioria era do sexo masculino, com metade do sexo feminino, em que a grande 

maioria se considerara de cor autodefinida como “branca”; quase todos são moradores, 

de fato, do bairro do Leme, com um morador de Copacabana e uma moradora de 

Botafogo. Dos moradores, dividem-se aqueles que moram há mais de 25 anos no bairro, 

sendo estes, coincidentemente, é claro, os mais idosos, e aqueles residentes de 15 a 25 

anos, com apenas 1 que mora no Leme há apenas 1 ano. Dentre estes, a maioria possui 

                                                 
112 Tais questionários-modelo foram inspirados em survey já citada, realizada, primeiramente, pelo IBOPE, 

em 2008, e aplicada por Amauri de Souza e Bolívar Lamounier, em 2010, e por André Salata, em 2015, 

sofrendo, é claro, algumas adaptações para a realidade mais circunscrita do Rio de Janeiro e o interesse da 

pesquisa. Porém, foram apenas modelos de inspiração, visto à demanda de outra estratégia para análise do 

campo. 
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imóvel próprio, contra apenas poucos que moram de aluguel, sendo possível reafirmar, 

mais uma vez, a tradicionalidade do bairro.  

 Sobre o nível de escolaridade dos moradores entrevistados, a grande maioria 

ingressou no ensino superior, mesmo que alguns não o tenham completado. Por outro 

lado, uma das moradoras mais idosas não havia completado o 1º grau. Em relação à 

posição dos moradores entrevistados na divisão do trabalho, de acordo com as suas 

ocupações, são trabalhadores formais, informais e uma nunca trabalhou – se 

considerando, inclusive “burguesinha” (sic). Neste exemplo, a identidade de classe se 

aproxima das representações em relação à herança e tradição capitalista, em que se 

enquadrar como “burguesinha” significa não ter relação com o trabalho produtivo, mas 

acúmulo de capital por meio da própria família e/ou da família do cônjuge, em uma 

tradição de alta classe que perpassa gerações. Dentre os empregados, que totalizam a 

grande maioria dos entrevistados, a maioria trabalha como autônomo, seguida dos 

empregados do setor privado. Ou seja, a posição representativa desta classe no processo 

produtivo e na divisão do trabalho está diretamente relacionada com o setor privado e o 

empreendedorismo, visto que, em sua maioria, os trabalhadores se identificam pela 

capacidade de atribuição de renda através de meios próprios, como, por exemplo, o 

comércio ou o setor de serviços. 

 De acordo com a autoafirmação e autoidentificação dos moradores entrevistados, 

abertos para responder se se consideravam pertencentes a alguma classe social, a maioria 

respondeu pertencer a “classe média”, e apenas um se considera da classe “A”, um classe 

proletária, um ao “lumpemproletariado” e outro não se considera pertencente a nenhuma 

classe, se negando a reconhecer tal categoria. Quando, portanto, questionados a escolher 

dentre classes definidas a partir dos padrões de classificação, as identificações de classe 

se alteraram minuciosamente: nenhum entrevistado se considerou da classe alta, apenas 

dois da classe média alta, grande parte da classe média, nenhum da classe média baixa e 

poucos da classe trabalhadora. Ou seja, nesta análise, a identidade de classe se manteve 

no mesmo patamar enquanto a maioria se identificou com o pertencimento à “classe 

média”, com o agravante da identificação com a “classe média alta”, camada que pode 

ser considerada como a de mais alta renda. Na sequência dos questionamentos sobre 

classe, incentivados a responder sobre a importância do que consideram como “vencer na 

vida”, a grande maioria considera que “ter uma boa educação” é essencial – e identificado 

quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados no ensino superior –, seguido de “ter 

um padrão de vida estável”, “trabalhar duro”, “ter capacidade, inteligência ou talento” e 
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“conhecer pessoas certas”. “Nascer numa família rica” não é considerado nem um pouco 

importante para a metade dos entrevistados, variando entre muito importante e mais ou 

menos importante para os outros, negando, neste caso, a tradição geracional de 

pertencimento à classe ao acreditar no processo de mobilidade social – o que contrasta 

tanto com a hipótese de tradição de família estável como com a crença no 

empreendedorismo e ascensão. 

 Considerando o reconhecimento de classe da maioria – e a própria hipótese que 

norteia toda esta análise –, os moradores entrevistados foram questionados sobre a 

importância do que pode ser considerado característica pertencente à “classe média”. 

Segundo os entrevistados, “ter padrão de vida estável” foi considerado o mais essencial, 

seguido de “ter acesso a lazer e diversão”, de “ter acesso a boas escolas particulares”, “ter 

educação universitária” e “ter profissão de prestígio”; “ter uma renda alta” foi 

considerado muito importante para grande parte dos entrevistados, seguido de “ter um 

negócio próprio”, que, em contrapartida, foi considerado não importante por metade 

deles. No aspecto geral, porém, considerando os dois maiores e os dois menores níveis 

de importância para ser considerado pertencente à “classe média”, “ter padrão de vida 

estável” está entre as mais importantes das considerações, e “ter uma profissão de 

prestígio” é a menos importante.  

 Ou seja, somando às pesquisas já realizadas por Amauri de Souza e Bolívar 

Lamounier, em 2010, e por André Salata, em 2015, o essencial para se considerar 

pertencente à “classe média” é garantir uma estabilidade e segurança nos padrões de renda 

e de consumo, mais do que ter posição de reconhecimento ou prestígio. Quando 

questionados, porém, sobre o caráter de seus rendimentos em relação à sua posição na 

classe econômica em nível de renda salarial, a maioria, sim, se reconhece pertencendo a 

“classe C”, com rendimentos de 03 a 05 salários mínimos, por outro lado, três se 

reconhecem pertencendo a “classe B”, com rendimentos de 05 a 15 salários mínimos, e 

apenas dois pertencentes a “classe A”, com rendimentos de mais de 15 salários 

mínimos113. Como bem aponta Salata (2015), os indivíduos que ocupam posições 

superiores encontram uma forte identificação com a “classe média”, enquanto perfil de 

classe. Neste caso, enquanto caracterização de “classe média”, é importante observar que, 

mais que o nível de rendimentos em enquadramento de classe, os capitais compartilhados 

(como capital social, cultural e simbólico) e as suas relações são essenciais para o 

                                                 
113Três entrevistados não souberam responder a esta pergunta. 
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reconhecimento e identidade de classe no processo de distinção (BOURDIEU, 1989; DE 

SOUZA, 2013). 

 Para buscar compreender as representações coletivas sobre a realidade da cidade 

do Rio de Janeiro e o perfil político dos moradores, os entrevistados foram questionados 

sobre a gravidade de algumas situações e/ou problemas. Dentre os entrevistados, quase a 

metade considerarou, neste caso, todos os fatores como “violência”, “saúde”, 

“corrupção”, “desemprego” e “educação”, como “extremamente graves”, enquanto 

apenas um dos entrevistados não relacionou nenhum deles com a situação da cidade, 

sendo o real problema, segundo este, a “ineficiência do governo” (sic). Para todos, no 

entanto, a “violência” é extremamente grave, seguido da situação da “saúde”, da 

“corrupção”, e do “desemprego”, da “falta de moradia” e da “falta de valores morais”. 

Neste quesito, a “falta de valores morais” é considerada um assunto delicado, visto que 

divide estritamente as opiniões dos moradores, com quase a metade não a considerando 

nem um pouco grave, e faz com que se explicite, mais uma vez, o caráter heterogêneo 

desta camada social, que pode variar entre o conservadorismo e o progressismo. Por outro 

lado, considerando os dois maiores e os dois menores níveis de gravidade das referidas 

situações, a “saúde”, a “violência” e o “desemprego” seriam os fatores mais preocupantes, 

estando a situação da “qualidade da educação” e das “drogas” um pouco menos graves, 

segundo os moradores.  

 Questionados sobre a qualidade de vida, a grande maioria afirmou ter uma boa 

qualidade de vida, e alguns destes disseram que o bairro de moradia influencia nesta 

qualidade. Para estes fatores, a “calma e a tranquilidade” do bairro do Leme foram 

considerados fundamentais nos relatos dos moradores, considerando os idosos, mas tendo 

também como referência os próprios artistas que estão escolhendo recentemente o bairro, 

segundo um dos entrevistados. No entanto, apenas uma das moradoras reclamou da 

presença de pobres e mendigos que “incomodam” (sic) a vizinhança. Ademais, como 

fatores que influenciaram na escolha do bairro como moradia, está a localização  – 

considerando não ser um bairro “de passagem” –, o que se associa com o segundo motivo 

mais citado, a segurança, dado que não há muito fluxo de desconhecidos, depois 

proximidade com a praia, enquanto acesso a lazer, e a vizinhança, o que conta também a 

pequena extensão do bairro e sua sociabilidade. Mesmo que apresentados enquanto 

possibilidade, o valor dos imóveis só foi considerado um fator importante por um dos 

moradores, enquanto a pacificação não foi escolhida e/ou citada por nenhum deles, não 

tendo interferido em sua escolha nem sendo de grande importância para sua sociabilidade. 
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Buscando compreender a sensação de segurança destes moradores, portanto, a maioria, 

de forma surpreendente se diz seguros ao andar à noite pelo bairro, se dividindo entre “ao 

andar durante o dia” e ao “estar sozinho em casa”. Considerando o que mais eles têm 

medo de presenciar no bairro, o grupo se divide entre “assaltos” e “troca de tiros”, 

enquanto alguns, inclusive, dizem não sentir medo.114 Questionados por já terem 

presenciado alguma dessas situações, apenas dois responderam que não. Ou seja, mesmo 

que a “segurança” tenha sido um dos fatores de preferência para bairro de moradia, ainda 

assim, acontecimentos em que a criminalidade está presente são sentidos e comentados 

pela maioria dos moradores entrevistados fazendo-nos questionar sobre que tipo de 

segurança sentem e/ou esperam. 

 Ora, no aspecto das representações coletivas sobre violência e segurança pessoal, 

há algumas reflexões importantes a serem feitas. A violência, para os moradores 

entrevistados, é um fator extremamente grave, porém, na relação com o bairro, a sensação 

de segurança está presente em grande parte dos moradores através, inclusive, da relação 

que fazem à escolha do bairro como fator importante na sua qualidade de vida: poucos 

atribuem esta qualidade à (sensação de) segurança, o que pode incluir também aqueles 

que preferem morar no Leme pela sua localização, por ser um bairro “calmo e tranquilo” 

(sic). Neste caso, a violência que talvez possa estar referida nas falas dos moradores 

enquanto fator “extremamente grave” no Rio de Janeiro esteja sendo observada como 

uma violência “externa”, que atinge genericamente a cidade como um todo e é divulgada 

pelos noticiários como uma “guerra”, um problema de segurança pública – e/ou um 

problema das favelas (não “deles”).  

 Tais relações podem ser melhor compreendidas na sequência de análise das 

representações coletivas sobre a atualidade e políticas. Quando questionados sobre a 

situação da criminalidade no Rio de Janeiro, os moradores entrevistados responderam, 

em sua maioria, que ela aumentou nos últimos anos – mesmo, neste caso, com a 

implementação de novas políticas de segurança pública. Dentre as causas para a 

criminalidade estão: “pobreza”, “drogas e desintegração de valores familiares”, “pouco 

policiamento” e “impunidade” e “penas muito curtas”– problemas todos “dos outros”. 

Um dos entrevistados, por um lado, reforçou que a situação atual do estado, e do país 

                                                 
114 Em um dos dias de aplicação dos questionários e entrevistas, mais precisamente no dia 17 de abril de 

2017, estavam acontecendo tiroteios desde a madrugada até ao meio dia, visto que, na noite anterior, facções 

rivais do Chapéu Mangueira e Babilônia estavam disputando território. Por outro lado, mesmo que 

comentado por alguns dos entrevistados, a rotina no bairro continuava a mesma, com intensa movimentação 

nas ruas e nenhum sinal de mais policiamento. 
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como um todo, em meio à “crise” (sic) acaba “gerando mais bandidos”, enquanto para 

outro a “ineficiência do governo” (sic), mais uma vez, fez com que nenhuma das outras 

opções fosse considerada causa. De acordo com a situação do bairro, portanto, em relação 

à pacificação das favelas de seu entorno, os moradores entrevistados se encontram 

divididos entre opiniões a favor e contra, visto que, para alguns, a política necessitaria de 

uma “reciclagem”, já que, como disse um deles, o projeto “começou mal feito” e, segundo 

um outro, caso funcionasse, seria melhor apoiado. Portanto, os moradores também se 

dividem com relação à atuação dos policiais no bairro, onde a maioria dize que eles atuam, 

contra quase a metade que diz não ver tanta atuação, a não ser, por exemplo, “quando há 

mortes”. Sobre os índices de violência do bairro, metade dos moradores diz que a 

violência não diminuiu com a entrada das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), em 

2009, enquanto alguns disputam se diminuiu muito ou pouco. Porém, quando 

questionados sobre o período das Olimpíadas, quase todos afirmam que a violência no 

bairro diminuiu muito, enquanto apenas três dizem que não, nada mudou. Neste aspecto, 

por exemplo, as políticas públicas de segurança demarcam uma sensação diferenciada, 

não em toda sua atuação, mas na percepção de que elas agem quando há algum interesse 

e/ou evento: seja o caso de algum acontecimento trágico ou algum acontecimento 

importante. Fora isso, a sensação de (in)segurança permanece a mesma para os moradores 

do bairro do Leme, sem muita efetividade com a implementação das novas políticas de 

segurança. 

 Ao avaliar a consciência política dos moradores entrevistados, pedi para que 

concordassem (parcialmente ou não) ou discordassem (parcialmente ou não) sobre duas 

afirmativas. Dos entrevistados, a grande maioria não concordara com “Os pobres são mais 

perigosos que os ricos”. Porém, diante da afirmação “Os ricos não gostam da presença 

dos pobres aqui”, metade concorda e metade não concorda, mostrando o dissenso em 

consciência sobre as relações entre classes. Um dos moradores, inclusive, se mostrou 

indignado com a “limpeza” (sic) que ocorre a cada 6 meses nas pessoas em situação de 

rua, enquanto uma outra moradora afirma que todos os drogados “têm que morrer”. Nesta 

sequência, os moradores foram questionados sobre o tratamento dos criminosos em 

relação aos direitos humanos, e metade deles disse que “Os criminosos não devem receber 

os mesmos direitos”.115 

                                                 
115 Cf. CESEC. Cariocas discordam que ‘bandido bom é bandido morto’, 05/04/2017 [online]. 

Disponível em: <http://www.ucamcesec.com.br/reportagens/cariocas-discordam-que-bandido-bom-e-

bandido-morto/>. Último acesso em: 15/01/2018. 

http://www.ucamcesec.com.br/reportagens/cariocas-discordam-que-bandido-bom-e-bandido-morto/
http://www.ucamcesec.com.br/reportagens/cariocas-discordam-que-bandido-bom-e-bandido-morto/
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 Nestes poucos exemplos de discursos e representações aqui observados podemos 

verificar que o perfil dos moradores do bairro do Leme se conflitua entre o 

conservadorismo e o progressismo, visto que, independentemente do nível de 

rendimentos e/ou identidade de classe, as representações com relação aos problemas da 

violência urbana e suas análises sobre políticas não mostram uma consistência nem 

mesmo um padrão. Esta característica, como já bem apresentada anteriormente no debate 

sobre a própria categoria de classe, demonstra que a identidade de “classe média” não 

partilha de forma homogênea de opiniões ou direcionamentos (ALBUQUERQUE, 1977) 

– mesmo que, ao menos, aqui tenha se mostrado bem marcante e aplicável que, sim, para 

pertencer e até mesmo se sentir representado pela “classe média” é necessário que se 

tenha um “padrão de vida estável”, como  por exemplo, a condição de moradia em um 

bairro nobre da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. 

 De fato, a realidade particular deste bairro reafirma o caráter heterogêneo de 

classe, porém, de acordo com reordenamentos das relações socioeconômicas e do próprio 

contexto da cidade do Rio de Janeiro – uma cidade de negócios em disputa também pelos 

setores imobiliários, alterando assim, territórios e espacialidades –, o bairro do Leme, 

historicamente tradicional e um tipo-ideal de imaginário dos bairros de Zona Sul 

(VILLAÇA, 2001), vem passando por constantes transformações para além das políticas 

públicas, incluindo novos moradores identificados como jovens e artistas e a realidade da 

própria favela enquanto agenda turística, que faz com que o bairro passe a receber não só 

atenção, mas grande massa de turistas nacionais e internacionais o ano todo. Estas novas 

relações podem alterar o perfil do bairro em novos acessos e sociabilidades, atualizando, 

nesta gama, outras vertentes e posicionamentos políticos mais liberais (e menos 

conservadores). 

 Para tanto, no que concerne à observação destes aspectos, uma maior abrangência 

na pesquisa das representações coletivas das classes da Zona Sul carioca, com foco 

principalmente na realidade da classe média do bairro do Leme em contexto de 

segregação e violência urbana, se faz necessária. As análises realizadas aqui nesta 

pequena amostra, porém, apresentam um caminho metodológico de observação, visto que 

trazem o debate sobre a categoria e reconhecimento identitário e, a partir da divisão do 

trabalho, destas camadas/estratos sociais. Na sequência, assim delimitado o objetivo e o 

perfil de suas representações coletivas, a apresentação e o debate sobre o desenvolvimento 

das políticas públicas neste território – e seu entorno – passa a ser fundamental, inclusive, 



88 

 

para buscar verificar as influências das diferentes camadas sociais nas disputas, a todo 

momento, pela cidade (e seu novo projeto). 

 Pelo caráter político histórico das classes médias brasileiras, a partir dos aspectos 

da sensação de (in)segurança assim avaliados por meio do novo modelo de política 

pública de segurança, o papel destas camadas pode vir a ser ainda mais importante quando 

há alguma quebra ou interrupção das expectativas voltadas à sua garantia de segurança 

pessoal e patrimonial. Como vimos, a falta de confiança no novo projeto de pacificação, 

pautado nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), mostra a não efetividade desta 

política, visto que, para a maioria dos moradores do bairro – assim incluídos na categoria 

de “classe média” –, a violência urbana ainda é um problema a ser solucionado. Por isso, 

através de novos processos e novos espaços de disputa abertos nos últimos anos, as 

representações coletivas das camadas médias deste bairro da Zona Sul serão, mais 

adiante, observadas por uma outra cena, um tanto mais institucionalizada, para além do 

cotidiano: os Conselhos Comunitários de Segurança, capazes de atualizar as narrativas e 

as figuras do conflito urbano de classes, seus papéis, e seus novos “inimigos”.  
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CAPÍTULO III – "SEGURANÇA É UM DEVER DE TODOS": AS 

REPRESENTAÇÕES COLETIVAS E AS POLÍTICAS 

COLABORATIVAS PÓS-PACIFICAÇÃO 

 

1.1 Dispositivos urbanos em um projeto estratégico de cidade: o papel da sociedade civil 

organizada em um novo modelo de militarização 

 

 Com quase uma década de atuação, portanto, o modelo de pacificação 

implementado no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente, em áreas estratégicas 

da cidade do Rio de Janeiro foi capaz de explicitar, mais que todas as políticas já 

implementadas neste último século, os reais interesses de uma racionalidade neoliberal 

que pretende “integrar” apenas por uma via, a de mercado, como podemos observar pelas 

suas diversas parcerias com a sociedade civil e o terceiro setor, responsáveis, neste caso, 

pelo financiamento e implementação das políticas de segurança. Porém, justamente pela 

fragilidade de seu projeto político, pautado em governos e financiamentos instáveis, os 

seus resultados não puderam ser bem avaliados nem em termos estatísticos, fazendo com 

que a reformulação de seu modelo de política – e de cidade – passe a ser necessária. Os 

inimigos urbanos então territorializados nas favelas e inseridos na lógica de “civilidade” 

a partir da pacificação, continuaram a ser vítimas não só da cidade formal, mas das 

próprias políticas que viriam a atendê-los sob a égide do controle da violência urbana, 

reforçando cada vez mais a segregação socioespacial que já é marca na cidade. Neste 

contexto, a sociedade civil organizada em parte das esferas da estrutura social passa a ter 

uma participação ainda mais reconhecida na construção de políticas e saberes em disputa 

e, principalmente, na atualização deste próprio inimigo urbano contemporâneo. 

Este capítulo se propõe a analisar empiricamente as camadas médias urbanas, 

enquanto sociedade civil organizada, na disputa de interesses e de debate sobre a cidade 

após o fracasso da política pública de segurança centrada nas Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP). Através do acompanhamento dos Conselhos Comunitários de 

Segurança dos bairros do Leme e Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em maior 

atuação a partir do ano de 2017, será possível reconhecer padrões que sejam capazes de 

analisar a legitimação e repercussão das políticas públicas que desencadearam 

reordenamentos urbanos e a militarização dos territórios e do social na última década, 

como parcela da população que, supostamente, se sente ameaçada pela violência urbana. 
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Dessa forma, reconhecendo todos os embricamentos, conflitos e dispositivos em uso 

neste novo modelo de cidade em que o Rio de Janeiro se apresenta, as representações 

coletivas – e qualitativas – das camadas médias serão importantes para entender as 

representações associadas ao inimigo urbano contemporâneo, em comparação ao período 

anterior à implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e em atual processo 

de privatização da segurança proposto por novas políticas e parcerias privadas, bem como 

as influências deste grupo da sociedade em seu desenvolvimento e organização. 

 A militarização do social (FLEURY, 2012), instaurada a partir das Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP) e seu novo modelo de gestão integrada, tinha/tem como foco 

a identificação deste inimigo em determinado território da cidade, para, assim, ser capaz 

de delimitá-lo e contê-lo através do novo urbanismo militar (GRAHAM, 2010). Neste 

caso, portanto, são especificamente as favelas, territórios da pobreza, e os favelados, 

potenciais inimigos, a serem combatidos pelo estado (em seus interesses e parcerias) e 

seu braço armado militarizado. Porém, quando estes enclaves assim formados não são 

capazes de garantir a sensação de segurança assim demandada por parte da população que 

vive e utiliza da cidade como um todo, ou seja, as camadas médias urbanas, responsáveis 

por propor e avaliar políticas dadas as suas relações de poder, o anseio por militarização 

e suas ações direcionadas ganham outras tonalidades, ainda mais abrangentes – e, na 

verdade, ainda mais perigosas, como poderemos avaliar mais adiante. 

 Através das economias políticas neoliberais, a militarização incorpora novas 

paisagens urbanas, bem como culturas urbanas e suas práticas de sociabilidade. O novo 

urbanismo militar, atualizado também neste momento, ao se utilizar de tecnologia 

avançada para vigilância, controle e segurança, faz com que, neste caso, centros de poder 

estatal e não estatal empreguem cada vez mais recursos e, assim, novos projetos e 

iniciativas alternativas se fundamentam e se disputam na atualização de perfis de 

indivíduos, locais, comportamentos e grupos (GRAHAM, 2010). Ou seja, com o fracasso 

da política de segurança pública pautada nas Unidades de Polícia Pacificadora, as classes 

médias anseiam e buscam por segurança por outros meios. 

 Com o estímulo à organização de conselhos comunitários de segurança, como 

debateremos a seguir, por exemplo, tem havido uma busca cada vez maior por um outro 

tipo de participação da sociedade civil na discussão sobre segurança local e suas esferas, 

o que faz com que, como já apresentado, a iniciativa privada também tome espaço na 

implementação e gestão das políticas de segurança em seus diversos âmbitos, em ação 

direta e/ou em parcerias público-privadas. Por este histórico e parcerias, algumas 
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iniciativas foram implementadas nos últimos anos no âmbito da segurança pública, desde 

o caso do Rio de Janeiro e sua política de segurança, como pudemos destacar as Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPP), implementadas desde 2009 em parcerias do estado do Rio 

de Janeiro com a iniciativa privada, e, atualmente, novas parcerias e novos modelos de 

segurança, como os Fóruns de Segurança e as Operações Segurança Presente, 

instrumentalizadas desde 2015, em parcerias do estado com a prefeitura e a iniciativa 

privada, e, ademais, o projeto Rio Mais Seguro, implementado a partir do Plano 

Estratégico da cidade do Rio de Janeiro, e lançado no novo governo de 2017, que traz 

especificidades aos agentes municipais para atuação na segurança pública. 

 Para compreender tal atuação e este novo momento de construção e 

implementação de políticas de segurança pública e seus novos dispositivos e programas 

de ação militarizada – bem como de privatização de espaços, novos financiamentos e 

novas ações direcionadas a uma determinada concepção de segurança –, com o 

protagonismo das camadas médias organizadas da sociedade civil, é necessário analisar 

o contexto não só de avaliação de resultados de políticas em andamento, como as 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), mas também tudo o que pode vir a circundar as 

representações destas camadas sobre políticas em geral, considerando, de forma mais 

abrangente, a crise de representação que, principalmente, a cidade do Rio de Janeiro, em 

consequência do estado e da federação, vem passando desde as últimas eleições para 

presidência, em 2014, e os atuais reordenamentos políticos após o impeachment de 2016, 

que atingem os planos de políticas a nível nacional e local. 

  

 i) O fracasso das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e a crise da segurança 

  

 Como vimos, a nova racionalidade governamental preparou uma nova agenda de 

políticas públicas do Rio de Janeiro para as favelas, em um contexto de 

internacionalização da imagem da cidade frente aos megaeventos e, portanto, necessidade 

de atenção à questão da violência urbana. A sua política pública de segurança, tendo a 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) como principal eixo, passou a ser mais um dos 

elementos de disputa pela cidade.  Atualmente, porém, após quase dez anos deste projeto 

de cidade para o Rio de Janeiro, houve um desmantelamento da política pública centrada 

nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), gerado pela sua falta de estrutura e 
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financiamento116 – e, é claro, a própria construção da imaginação coletiva sobre a ideia 

de “sucesso” ou “fracasso” –, além da realidade dos ilegalismos que ainda é presente em 

grande parte das favelas pacificadas na última década117 118. Não atendendo aos objetivos, 

enquanto projeto, firmados quando em implementação119 – assim sendo, a retomada dos 

territórios para combate à criminalidade e inserção cidadã de seus moradores –, a cidade 

continua por reproduzir a violência urbana enquanto marca. As disputas do tráfico, o 

descontrole das polícias e a insegurança perpetuada nas favelas bem como a intensa 

desigualdade ainda reproduzida através do contraste de acessos entre morro e asfalto 

demonstram que os resultados da pacificação, enquanto projeto, só atenderam, por um 

curto período de tempo, os interesses financeiros dos mercados e a sensação de segurança 

de parte das camadas médias.  Tal desmantelamento, já previsto por alguns setores – dada 

a sua base de financiamento privada e os interesses frente aos megaeventos – e assistido 

com pesar por outros setores da sociedade que acreditavam neste novo modelo de política, 

trouxe nova possibilidade de remodelamento dos dispositivos e tecnologias para lidar 

com o “problema da segurança pública” que está, mais uma vez, em disputa na cidade. 

Relatos de moradores das favelas pacificadas na Zona Sul em 2009, como as 

favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, aqui analisadas, mostram que, em 2017, o tráfico 

armado permanece, recrutando, inclusive, cada vez mais jovens mais novos, e agregando 

cada vez mais armamento pesado, como denunciam alguns de seus moradores. A classe 

média do Leme, por outro lado, ao mesmo tempo que se sente mais insegura, não vivencia 

os conflitos de dentro das favelas, onde os moradores têm que dormir debaixo de suas 

camas para fugir dos recorrentes tiroteios. Tendo sido vendida como uma favela cada vez 

mais “integrada” no quesito do mercado – com enfoque no turismo –, a realidade passa 

a, novamente, ser de pouca atuação policial, em novos acordos com o tráfico (até mesmo 

na mudança de turnos) e sensação de insegurança no bairro e favela, pelas recorrentes 

trocas de tiros, bem como, em consequência, o declínio e/ou paralisação dos negócios e 

das atrações turísticas devido à insegurança e à falta de incentivos. 

                                                 
116 Cf. O GLOBO. O fim das UPPs?, 16/02/2016 [online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
117 Cf. RIOONWATCH. Falta de Financiamento e Aumento da Violência Elevam a Crise nas UPPs, 

03/05/2016 [online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
118 Cf. O GLOBO. Com crise em UPPs, crime cresce na capital, 02/06/2017 [online]. Último acesso em: 

15/01/2018. 
119 Cf. O GLOBO (G1). Secretário de Segurança diz que denominar UPP como pacificadora foi 

equívoco: 'Sonho', 06/07/2017 [online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
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Para tanto, no viés da falta de sucesso das atuais políticas públicas, alguns 

moradores do Leme, preocupados com a recorrente insegurança no bairro120 – que soma, 

segundo fontes locais, 18 assaltos apenas neste bairro de Janeiro até o mês de abril de 

2017 –, se organizaram no início do ano de 2017, em parceria com outros bairros da Zona 

Sul, para propor um novo projeto de monitoramento e vigilância das ruas dos bairros. 

Porta-voz deste projeto, Chicão, ex-presidente da AMA Leme, comenta com orgulho e 

positividade sobre este, citado pelo morador como Fórum de Vigilância121, organizado 

para debater, de forma coordenada, as demandas e ações de segurança de alguns dos 

bairros da cidade, que, segundo ele, já havia sido ignorado quando proposto pelo próprio 

em 2009, quando ainda atuava na presidência da Associação. Em parceria com a liderança 

política Augusto César Boisson122 e as Associações de Copacabana, Ipanema e Leblon, o 

projeto, segundo Chicão, prevê a instalação de câmeras no decorrer das ruas a partir da 

contribuição dos moradores e proprietários (e/ou condôminos) dos prédios e com apoio 

dos Batalhões e Prefeitura, que, desta forma, receberão as telas de monitoramento a serem 

operadas. Assim, a sociedade civil, assim organizada em PPP (parcerias público-

privadas) e não satisfeita com as atuais políticas de segurança, se propõe a realizar a sua 

auto-vigilância e auto-segurança que, segundo os organizadores, seria também garantida 

“com pouco custo”, porém, como sua estrutura já nos demonstra, um intenso 

disciplinamento assim monitorado para o “bem comum” em novo modelo de militarização 

– agora, de um outro território estratégico: o próprio asfalto. 

 

1.2 Organização e participação da classe média no processo de implementação de 

políticas: o pós-pacificação  

 

                                                 
120 Cf. O GLOBO. Moradores do Leme reclamam de insegurança e desordem, 03/07/2013 [online]. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/moradores-do-leme-reclamam-de-inseguranca-desordem-

8894043>. Último acesso em: 15/01/2018. 

Cf. O GLOBO. Aumento de assaltos no Leme, Zona Sul do Rio, assusta moradores, 07/10/2016 

[online]. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/aumento-de-assaltos-no-

leme-zona-sul-do-rio-assusta-moradores.html>. Último acesso em: 15/01/2018. 
121 Juntamente com organizações da sociedade civil de outras áreas da cidade, como Botafogo – que também 

recebeu, em 2008, a UPP na favela do Santa Marta –, os Fóruns de Segurança (como então denominados) 

propõem monitoramento e vigilância, liderados por representantes civis e por órgãos públicos municipais, 

e demonstram fortemente a descontinuidade das políticas públicas para as áreas, fazendo com que os 

cidadãos, assim autorreconhecidos como “cidadãos de bem”, busquem outras formas de se autoproteger. 
122 Augusto César Boisson é também Presidente da Associação de Proprietários de Pequenos Prédios do 

Leblon e Ipanema, sendo responsável por alguns projetos e pelo atual Plano Diretor, já tendo sido candidato 

a vereador do Rio de Janeiro pelo Partido dos Trabalhadores. 

https://oglobo.globo.com/rio/moradores-do-leme-reclamam-de-inseguranca-desordem-8894043
https://oglobo.globo.com/rio/moradores-do-leme-reclamam-de-inseguranca-desordem-8894043
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/aumento-de-assaltos-no-leme-zona-sul-do-rio-assusta-moradores.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/aumento-de-assaltos-no-leme-zona-sul-do-rio-assusta-moradores.html
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 De fato, a classe média urbana, sua categoria e sua construção substantiva são 

profundamente politizadas no debate brasileiro e global, sendo, inclusive, constantemente 

atualizada e reivindicada pelo seu papel político. Nos últimos anos, porém, a sua 

participação, sob o conceito de “sociedade civil organizada”, toma outros repertórios de 

atuação, não essencialmente pautados em uma organização política de movimentos 

sociais, mas, por outro lado, em diferentes frentes de organização que disputam seus 

interesses pela via privada. Neste nosso recorte, a saber, de análise das possíveis 

atualizações das representações coletivas das camadas médias do Leme, Zona Sul da 

cidade do Rio de Janeiro, em contexto atual de conflito urbano e segregação 

socioespacial, podemos observar que seu papel enquanto participação e organização vem 

sendo cada vez mais importante.  

 Através da operacionalização de novas políticas públicas em parceria com o 

empresariado, o terceiro setor e a sociedade civil organizada, em um modelo de gestão 

integrada que visa atender à questão da violência urbana na metrópole do Rio de Janeiro 

por meio da segurança pública, as camadas médias – neste pluralismo identitário – são 

peça fundamental para o novo modelo de cidade em disputa. Portanto, novas formas de 

organização e participação ativa destes setores da sociedade têm sido abertas, se tornando 

responsáveis pelo reordenamento entre o estado e o mercado na forma de fazer políticas, 

principalmente no momento pós-pacificação. É o que veremos ao analisar os Conselhos 

Comunitários de Segurança de Copacabana e Leme, na Zona Sul da cidade, e os novos 

programas integrados como o programa Segurança Presente e o programa Rio Mais 

Seguro, inaugurados e/ou fortalecidos em um momento de fragilidade política e fracasso 

de gestão pública sobre a segurança. 

 

 i) Os Conselhos Comunitários de Segurança 

 

 De acordo com o Instituto de Segurança Pública (2012)123, as políticas voltadas 

para a área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro nas duas últimas décadas do 

século XX poderiam ser comparadas a “um pêndulo que ora concentrava suas ações na 

repressão indiscriminada, ora enfatizava uma prevenção descompromissada com 

resultados objetivos” (ISP, 2012). A Constituição Federal de 1988, promulgada em 

                                                 
123 Cf. INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Guia Prático para Participantes dos Conselhos 

Comunitários de Segurança, 2012. Disponível em: 

<http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/GuiaPratico.pdf>. Último acesso em: 15/01/2018. 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/GuiaPratico.pdf
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conjunto com a sociedade civil, criou conselhos nas áreas de saúde, educação e assistência 

social, como instâncias consultivas ou deliberativas, que estabeleceram canais 

permanentes de diálogo entre o poder público e a população, na formulação e no 

acompanhamento de políticas públicas, permitindo assim um entendimento mais 

aprofundado das demandas sociais e um controle social das atividades estatais, porém, 

não na área de segurança. Posteriormente, surgiram conselhos em outras áreas, por força 

de leis, e essas iniciativas alcançaram a área de Segurança Pública. 

 A Constituição do Estado do Rio de Janeiro, promulgada em 1989, previu a 

criação de um Conselho Comunitário de Defesa Social, com a finalidade de assessorar os 

órgãos de segurança pública. Em 1999, portanto, a partir da Resolução SSP Nº 263, de 

26/07/99, novas premissas passam a nortear as ações do governo estadual nessa área. As 

diversas iniciativas de modernização e reaparelhamento das forças policiais tiveram como 

base a intenção de uma repressão qualificada associada a uma preocupação com 

resultados. 

 A ideia central do novo modelo de gestão passa a ser a Área Integrada de 

Segurança Pública (AISP). Ela busca compatibilizar geograficamente as áreas de atuação 

das forças policias, permitindo assim delimitar mais claramente as responsabilidades e o 

desempenho dos gestores da segurança pública em cada área. Cada AISP corresponde à 

área de um batalhão de Polícia Militar e uma ou mais Delegacias Distritais. A mesma 

Resolução da SSP que cria as AISP também cria os Conselhos Comunitários de 

Segurança. A visão que a sociedade tem de segurança pública vem ultrapassando os 

limites de atuação das instituições policiais, sendo comum, em reuniões de Conselhos 

Comunitários de Segurança (CCS), demandas por melhoria de saneamento básico, da 

ocupação ordenada do espaço público, do cumprimento das posturas municipais, da 

prestação de serviços públicos de boa qualidade na saúde, na educação, na cultura, no 

esporte e no lazer da população, dentre outros temas. 

 Nesse contexto, os Conselhos Comunitários de Segurança propõem a integração 

das instituições policiais com a comunidade e desta com a polícia, buscando restituir a 

credibilidade e transmitindo confiança e sentimento de segurança, sendo responsáveis por 

identificar e analisar os problemas locais, sugerindo soluções e avaliando as respostas 

e/ou as soluções dos problemas demandados. A participação dos Conselhos nas questões 

da segurança pública tem caráter consultivo e por isso, as observações, críticas, sugestões 

e propostas são consideradas pelos representantes das polícias não como obrigação de 

fazer, mas como uma contribuição relevante sobre os anseios da sociedade com relação a 
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determinados assuntos, que podem ajudá-los, por exemplo, na tomada de uma decisão 

estratégica. 

 O trabalho desenvolvido pelos Conselhos Comunitários de Segurança pode ser 

percebido e reconhecido através da adesão de novos membros efetivos: representações de 

associações de bairro, de clubes de serviço, de sindicatos, do comércio, da indústria, de 

bancos, de estabelecimentos de ensino, dentre outras entidades públicas e privadas, além 

dos cidadãos que residem, trabalham ou estudam na localidade. Ou seja, abrindo um canal 

direto da sociedade civil com as diferentes polícias, o papel na implementação e avaliação 

de políticas na área de segurança pública passa a ser de grande importância para as 

camadas mais politizadas da população. 

 No caso do bairro do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, localizado na 13ª 

AISP, por exemplo, o Conselho Comunitário de Segurança Copacabana-Leme, tendo 

como presidente atual, o advogado Horácio Magalhães124, se reúne todas as terceiras 

terças-feiras do mês no auditório do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Copacabana, com 

representantes e parceiros dos órgãos públicos, para além das Polícias e Delegacias, mas 

também superintendentes da 5ª Região Administrativa, representantes do Corpo de 

Bombeiros e da Guarda Militar, secretários de Ordem Pública e da Secretaria de 

Assistência Social, bem como representantes da sociedade civil em seus mais variados 

setores, como as Associações de Moradores dos bairros. O importante a ser ressaltado 

neste aspecto de organização é que os bairros de Copacabana e Leme, integrados em uma 

mesma área de segurança pública, não consideram as favelas ali também localizadas, 

como, por exemplo, Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, e Chapéu 

Mangueira e Babilônia, no Leme, enquanto representação atuante nos Conselhos 

Comunitários de Segurança, visto que há, separadamente, um encontro realizado por cada 

administração de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) em cada favela pacificada. 

 A partir destes canais de diálogo abertos com os órgãos públicos – como as 

Polícias e as Secretarias municipais e estaduais, por exemplo –, a sociedade civil 

organizada do Leme e de Copacabana pode ser melhor acompanhada através dos 

Conselhos Comunitários de Segurança. Nesta observação, é possível compreender e 

analisar as atualizações das representações coletivas, por denúncias e demandas, bem 

                                                 
124 O Conselho Comunitário de Segurança de Copacabana e Leme foi implementado em 1999 a partir da 

Resolução SSP Nº 263, de 26/07/99, e, desde seu princípio, contou com o advogado Horácio Magalhães 

em sua liderança, enquanto presidente, vice-presidente, ou membro das chapas eleitas, segundo afirma com 

orgulho o próprio Horácio em reuniões. Horácio Magalhães é também o atual presidente da Sociedade 

Amigos de Copacabana (SAC). 
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como avaliar as instituições envolvidas e seus papéis, a fim de entender melhor os 

interesses que circundam as políticas de segurança para esta área da Zona Sul da cidade. 

Nestes Conselhos, por conseguinte, é possível também observar o perfil dos cidadãos 

envolvidos em tal debate, além de seu posicionamento político frente a algumas questões 

pontuais e/ou tangenciais para além da área de segurança pública, especificamente. É nas 

arenas e no debate público que a política, de fato, se faz, e os reais interesses são, a partir 

dos papéis ali representados e da situação assim delimitada, colhidos. 

 Aqui, mais uma vez, a estrutura social é demonstrada por meio dos papéis de 

representação colocados em debate: como membros e/ou participantes ativos dos 

Conselhos Comunitários de Segurança estão os representantes das camadas médias dos 

bairros do Leme e de Copacabana, que, por meio de capital político, social e cultural, se 

sentem contemplados por tal organização a ponto de se pronunciarem conclamando 

demandas. As camadas médias, portanto, da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, mesmo 

que classificadas de forma heterogênea, são identificadas e reconhecidas quando em 

disputa pela estabilidade de seus interesses – como a necessidade de permanecer em 

conforto e sensação de segurança (aspecto já debatido nos capítulos anteriores) frente à 

onda de violência urbana que assola o bairro. Neste aspecto, está mais que clara a 

necessidade de participação, pois os problemas são assim sentidos de forma particular e 

emocional, justamente por estarem tão “close to home” (ELIASOPH, 1997). 

 Reunidos uma vez a cada mês, os Conselhos Comunitários possuem uma 

formalidade de organização característica dos órgãos públicos burocratizados: encontros 

após o horário comercial (buscando maior atendimento e participação da população); 

dentro de instituições ou órgãos públicos – neste caso, um órgão repressivo, sendo os 

encontros realizados no 19º Batalhão da Polícia Militar –; uma mesa composta por 

representantes destas instituições e órgãos públicos, como coronéis e comandantes da 

Polícia Militar, delegados da Polícia Civil, inspetores da Guarda Municipal, coronéis do 

Corpo de Bombeiros, superintendentes da Região Administrativa, secretários e 

subsecretários das seções de Ordem Pública e Ambiental e da Secretaria de Assistência 

Social, comandantes das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) das proximidades, 

convidados, entre outros, variando a partir de suas agendas; e um quórum de em média 

trinta representantes das Associações de Moradores e da sociedade civil, moradores 

especificamente do Leme ou Copacabana – um foco, mais uma vez, para nenhum 

representante das favelas do seu entorno –, que também varia de acordo com a agenda e 

com o tema em questão. Sendo assim, ritualisticamente, a mesa, na pessoa do seu 
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presidente, o advogado Horácio Magalhães, faz a abertura do Conselho, apresentando a 

agenda de atividades já realizadas ou ainda por vir, apresentando os representantes 

presentes e abrindo a pauta do dia para, em seguida, a reunião ser aberta para inscrição e 

direcionamento de demandas – demandas estas que veremos adiante. 

 

 ii)  Operações "Segurança Presente" e as redes de cooperação 

 

 Como observado, novos setores da sociedade – mesmo que já participantes do 

projeto anterior – apontam ao atuar de forma empreendedora e autônoma na tentativa de 

resolução de conflitos, em uma mesma lógica de integração de interesses e dispositivos 

neoliberal, por óbvio, porém, para além das políticas de pacificação assim compreendidas 

e territorializadas nas favelas do Rio de Janeiro. Iniciativas como o Programa Segurança 

Presente – antes Operação –125, em atuação desde 2015 em algumas áreas estratégicas da 

cidade do Rio de Janeiro, continuam por demonstrar que a técnica integrada de ação é o 

modelo das novas políticas de racionalidade neoliberal sobre a cidade. Integração, neste 

sentido, está intrinsecamente relacionada não à integração de territórios ou populações a 

partir de políticas públicas de acesso a bens e serviços, mas de poderes e setores em um 

mesmo objetivo, como um modelo de gestão (técnica) integrada. Com estas inovações 

nos programas de ação de governo no Rio de Janeiro, tal integração pode ser analisada, 

como bem apontam Daniel Hirata e Bruno Cardoso (2016), a partir da coordenação como 

técnica de governo da ordem urbana e da segurança pública na cidade, ou seja, a partir da 

centralidade da coordenação, entre diversas agências, atores ou níveis de atuação, na 

composição das políticas e programas de governo. A ação estatal depende de sua 

capacidade de criar e manter estabilizada e funcionando uma composição entre diversos 

atores e níveis, direcionados a um determinado objetivo. Neste novo programa Segurança 

Presente, a coordenação aparece como um fator central à tentativa de efetivar seus 

objetivos, mobilizando uma multiplicidade de elementos e agenciando uma pluralidade 

de atores heterogêneos para construí-la e mantê-la.   

 Em um modelo de vigilância para além da política de pacificação, o Programa 

Segurança Presente foi incentivado pelo empresariado, por um contrato inicial de dois 

                                                 
125 DECRETO Nº 45.475 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2015: Institui programa de estímulo operacional 

(PEOp) para as operações realizadas no âmbito da Secretaria de Estado de Governo, autoriza a convocação 

para serviço ativo voluntário de policiais militares da reserva remunerada e dá outras providências. 
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anos, ao ser bancado pelo Sistema Fecomércio, em convênio com o estado126. Nascido, 

primeiramente, no âmbito da Secretaria de Estado de Governo, juntamente com a 

Operação Lei Seca, foi transferido, em 2016, para a Secretaria de Estado de Assistência 

Social e Direitos Humanos127, e hoje, segue em parceria também com a prefeitura, e mais 

diversos órgãos que atuam coordenados em sua ação: Polícia Militar, Polícia Civil, 

Comando Militar do Leste, Guarda Municipal, secretarias municipais de Ordem Pública, 

de Desenvolvimento Social, de Conservação, de Transportes, Comlurb, o Centro de 

Operações Rio (COR), da prefeitura, e o Centro Integrado de Comando e Controle 

(CICC), do estado. O programa, que tem como objetivo combater pequenos delitos e 

cooperar na segurança pública em locais estratégicos, conta com a participação de 

policiais militares da ativa e da reserva e agentes civis egressos das Forças Armadas, 

assim reconhecidos enquanto “agentes”128, e já atua, não mais em áreas de risco como as 

favelas, mas em áreas de interesse da cidade, como o Centro, o Méier, a Lapa, o Aterro 

do Flamengo, a Lagoa e procurando expandir-se para Tijuca e Leblon, áreas nobres em 

intensa demanda pela sociedade civil.  

 Tal programa, portanto, se faz desvinculado institucionalmente das políticas de 

segurança pública até então implementadas e nasce a partir da sociedade civil organizada 

e seus setores de empresariado. Por este motivo, inclusive, o ex-secretário de segurança, 

José Mariano Beltrame, em exercício no momento da sua criação, teceu críticas à sua 

formulação baseada em convênio com a Fecomércio sem haver consulta à pasta já em 

atuação no âmbito da segurança pública. Em comissão realizada na Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em 2015, pouco depois do anúncio do Programa 

Segurança Presente, Beltrame se pronunciou da seguinte forma: 

 

Realmente não fomos consultados. Só tomei conhecimento dele no dia do 

anúncio oficial. Pode ajudar? Pode. Vejo como uma vigilância privada. Assim 

como um vigilante de shopping ajuda. Mas esse ônus virá da sociedade, que 

vai ter que pagar a conta depois. O contrato custa xis, e quando terminar vai 

ter que pagar mais xis por isso. Além disso, o programa não trabalha em cima 

da mancha criminal (onde há maior incidência de crimes). Quem paga, leva.129 

                                                 
126 Cf. O GLOBO. Pezão diz que a operação 'Segurança Presente' vai continuar no Rio, 03/05/2017 

[online]. Último acesso em: 15/01/2018. 
127 DECRETO Nº 45.629 DE 12 DE ABRIL DE 2016. Transfere as Operações Lei Seca, Lapa Presente e 

Segurança Presente da Secretaria de Estado de Governo para a Secretaria de Estado de Assistência Social 

e Direitos Humanos, no poder executivo do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 
128 Somam-se, apenas no Centro Presente, 528 agentes de segurança, 66 bicicletas, 27 motos e 15 carros e 

vans. 
129 VEJA. RJ montou programa de segurança privada sem consultar Beltrame, 09/12/2015 [online]. 

Disponível em:< http://veja.abril.com.br/brasil/rj-montou-programa-de-seguranca-privada-sem-consultar-

beltrame/>. Último acesso em: 15/01/2018. 

http://veja.abril.com.br/brasil/rj-montou-programa-de-seguranca-privada-sem-consultar-beltrame/
http://veja.abril.com.br/brasil/rj-montou-programa-de-seguranca-privada-sem-consultar-beltrame/
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 Ou seja, até mesmo entre os órgãos assim compreendidos como dentro dos 

mesmos interesses – a saber, a ordem social e a segurança pública –, é perceptível a 

disputa pelo controle da segurança da cidade do Rio de Janeiro, incluindo a cada vez 

maior inserção dos setores privados não apenas em seu financiamento, mas também em 

sua formulação, fazendo com que seja uma disputa pautada entre a concepção do que é a 

segurança pública e as demandas por uma segurança privada. Desta forma, porém, como 

é demonstrado, o seu projeto corre o risco de se mostrar também inseguro, ao menos em 

sua realização e continuidade, visto que depende de interesses financeiros – para além de 

sua importância enquanto política de governo e direitos do cidadão. Apresentado como 

“efeito colateral” do Programa Segurança Presente, policiais da Polícia Militar, por 

exemplo, preferem atuar no projeto privado a fazer hora extra no Batalhão, pois o 

programa, em seu financiamento, garante um melhor pagamento, em contratos assinados 

pela Secretaria de Governo (Segov)130. Ou seja, o programa, neste sentido, criado para 

auxiliar as corporações oficiais, vem trazendo mais problemas na disputa pelo seu 

controle. 

 Hirata (2012) analisa um outro caso em que tal modelo de coordenação reorganiza 

os papéis dos órgãos de segurança em atuação, como o caso da “Operação Delegada”, 

aprovada em 2010, na cidade de São Paulo, por meio de um convênio firmado entre o 

governo do estado de São Paulo, por meio da Polícia Militar, e a prefeitura municipal, 

por meio da Coordenadoria de Subprefeituras, que permitia que policiais em dias de folga 

trabalhassem até 96 horas por mês para a Prefeitura, ganhando uma gratificação extra pela 

municipalidade. O que o autor chamou de “gambiarra jurídica” feria a divisão 

constitucional dos papéis de cada órgão de controle, diluindo as especificidades das 

atribuições de fiscalização em prol da ampliação do espaço de atuação da PM ao abrir 

uma nova cena do controle social urbano – como, por exemplo, no controle ao comércio 

ambulante e como, por outro lado, pretende-se fazer em relação à Guarda Municipal, no 

Rio de Janeiro, como veremos adiante, na produção de “cidades securitárias”.  

 No caso da cidade do Rio de Janeiro, o Programa Segurança Presente, 

dependente, portanto, de firmação e renovação de contratos, teria como planejamento a 

atuação em apenas dois anos.  Nestes anos de atuação, as estatísticas de sua eficácia, 

segundo os dados de criminalidade, porém, foram positivas aos olhos de seus 

                                                 
130 Cf. EXTRA. Efeito colateral: programa 'Segurança Presente' causa diminuição no efetivo, 

29/11/2017. [online]. Último acesso em: 08/12/2017. 
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formuladores: até agosto de 2016, os agentes da Operação Segurança Presente haviam 

efetuado 2.076 prisões, sendo 1.225 por posse e uso de entorpecentes, e já cumpriram 162 

mandados de prisão. Também foram conduzidas à delegacia 61 pessoas por porte de arma 

branca e sete por porte de arma de fogo, 74 por roubo e 135 por furto; em parceria com a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, foram realizadas 553 ações de 

acolhimento a moradores de rua131. Tais resultados, portanto, garantiram a continuidade 

do convênio Prefeitura-Estado-Fecomércio, sendo prorrogado até 2018132 – mesmo que, 

devido a atual crise do estado, não haja possibilidade de contratação de novos policiais, 

o que faz ser sempre reaberta a parceria com as Forças Armadas da União133. E, de fato, 

as redes de cooperação têm sido o principal aspecto em crescimento quando o projeto é 

na área de segurança pública. 

 Nas áreas que envolvem os bairros de Copacabana e Leme, o Programa 

Segurança Presente faz parte ainda do imaginário da sociedade civil como forma de 

boatos, não havendo ainda nenhum planejamento que implemente estas ações nestes 

bairros. Há, nos Conselhos Comunitários de Segurança, como veremos adiante, constante 

demanda por uma política de segurança que atenda aos bairros de Copacabana e Leme 

com maior vigilância e controle, como propõem o programa Segurança Presente, por 

exemplo. Segundo Horácio Magalhães, presidente do Conselho, porém, o projeto 

Segurança Presente é muito caro, custando em torno de 8 milhões por mês, e não há, até 

o momento, o interesse de nenhum empresário em financiá-lo para Copacabana – mesmo 

que haja boatos de que a Rede Copa D’or esteja procurando investir neste propósito. Por 

outro lado, a partir de propostas apresentadas no Plano Estratégico 2017-2020, anunciado 

pelo Prefeito Marcelo Crivella, as áreas em questão, pela proximidade com a orla, estão 

enquanto prioritárias para um novo projeto de segurança, lançado agora pela Prefeitura. 

 

 iii) Rio Mais Seguro e Vigilante: as Guardas Municipais e o poder de polícia 

 

                                                 
131 Cf. O que é a operação Centro Presente, 29/08/2016. Disponível em: <http://diariodorio.com/entenda-

operacao-centro-presente/>. Último acesso em: 15/01/2018. 
132 Cf. O DIA. Segurança Presente é prorrogado até final de 2018, 22/09/2017. Disponível em: 

<http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-09-22/seguranca-presente-e-prorrogado-ate-final-de-

2018.html>. Último acesso em: 15/01/2018. 
133 Cf. GLOBO. Pezão diz que a operação 'Segurança Presente' vai continuar no Rio, 03/05/2017. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pezao-diz-que-a-operacao-seguranca-presente-

vai-continuar-no-rio.ghtml>. Último acesso em: 15/01/2018. 

http://diariodorio.com/entenda-operacao-centro-presente/
http://diariodorio.com/entenda-operacao-centro-presente/
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-09-22/seguranca-presente-e-prorrogado-ate-final-de-2018.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-09-22/seguranca-presente-e-prorrogado-ate-final-de-2018.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pezao-diz-que-a-operacao-seguranca-presente-vai-continuar-no-rio.ghtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/pezao-diz-que-a-operacao-seguranca-presente-vai-continuar-no-rio.ghtml
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 O mais recente exemplo de tais redes de cooperação na disputa e configuração da 

segurança pública do Rio de Janeiro é o projeto Rio Seguro e Vigilante, slogan da atual 

administração municipal, anunciado pelo então prefeito Marcelo Crivella no seu Plano 

Estratégico 2017-2020134, lançado no terceiro mês de Prefeitura e responsável por traçar 

os planejamentos e metas para os três anos de governo. O Planejamento Estratégico 

consagrou-se como política de governo para gerenciar a eficiência e eficácias das 

administrações municipais depois de empossadas, buscando garantir continuidade nas 

políticas. Tendo seus interesses fixados desde sua apresentação, a prefeitura reafirma as 

parcerias já iniciadas ao dar importância ao “esforço de cooperação” do governo, 

mobilizando os técnicos e representantes das secretarias e órgãos envolvidos, além dos 

secretários em conexão direta com o prefeito. Desta forma, um coletivo de gestores, 

organizados em Think Tanks, ou como melhor apresentado no Plano Estratégico 2017-

2020, em uma “usina de ideias, um laboratório de pesquisa, coordenação e consolidação 

de planos e iniciativas de governo” (RIO PREFEITURA, 2017:09), é responsável por dar 

suporte à administração na elaboração e gestão de políticas, compatibilizando o Plano 

Plurianual (PPA) e o Plano Diretor (2020-2030) da cidade do Rio de Janeiro. 

 Dentre as diretrizes e metas, portanto, para este governo, o grande foco está na 

proposta do Rio Seguro e Vigilante, que se pretende a cobrar das autoridades federais e 

estaduais suas responsabilidades sobre a segurança pública e ordem social, porém, em sua 

inovação, pretende cada vez mais colaborar com elas, investindo nas políticas preventivas 

que combatem pequenos delitos, em um novo aspecto de governança local. Em suas 

diretrizes, ancoradas no Plano Estratégico 2017-2020 como de “Dimensão Social”, estão: 

 

a) priorizar a promoção da cidadania e inclusão social como forma preventiva 

de segurança; b) construir uma política de segurança pública focada na 

proximidade, na cidadania e na vitimização; c) assegurar uma dinâmica do uso 

do espaço público que garanta a sensação de segurança da população, 

incluindo parques, pontos turísticos e escolas; d) garantir o fortalecimento da 

Guarda Municipal por meio do aperfeiçoamento da gestão, capacitação 

específica e articulação com as demais esferas do governo. (RIO 

PREFEITURA, 2017:110) 

 

 Com esta iniciativa posta como prioridade de governo, a prefeitura se lança como 

mais um poder de polícia ao buscar fortalecer a Guarda Municipal na prevenção e 

combate à criminalidade, para além das suas atribuições enquanto ordem pública e 

                                                 
134 RIO PREFEITURA. Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 2017-2020 – Rio 2020: mais 

solidário e mais humano. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio, 2017. 
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patrimonial. Desta forma, mais uma vez, se faz necessário delimitar a quem combater e a 

quem prevenir, administrando, portanto, a própria sensação de segurança através de mais 

uma vertente da militarização ou policialização da cidade, de acordo com interesses bem 

específicos e novas territorializações. É o que podemos observar através das metas então 

estabelecidas para este programa:  

 

i) reduzir em 50% os índices criminais de baixa letalidade na orla da cidade do 

Rio de Janeiro, até 2020; ii) manter 80% dos guardas municipais do efetivo 

disponível em policiamento comunitário e vigilância ostensiva da cidade 

(extramuros) diariamente, até 2020; iii) implantar 24 Unidades de Proximidade 

da Guarda Municipal (UPGM), transformando as Inspetorias da Guarda 

Municipal (IGM) e Unidades de Ordem Pública (UOP), até 2020; iv) criar o 

Fundo Especial de Ordem Pública (FEOP), até 2018, para incrementar a 

Política da Guarda de Proximidade da cidade do Rio de Janeiro; v) ampliar em 

1.160 o número de câmeras de vigilância do município até 2020, sendo 160 do 

município e 1.000 de parcerias com a iniciativa privada; vi) expandir para 

100% o sistema de cerco eletrônico das faixas de trânsito, até 2019. (RIO 

PREFEITURA, 2017:111) 

 

 Ou seja, superando os limites territoriais de um inimigo urbano localizado em 

periferias e favelas da cidade, o combate à violência urbana, medida pela sensação de 

segurança dos moradores de alguns bairros, passa a se concentrar no maior controle e 

vigilância destas mesmas áreas, a saber, os bairros nobres e de classe média localizados, 

por exemplo, na Zona Sul. Ao privilegiar a atuação da Guarda Municipal – como um 

novo poder de polícia – nas orlas do Rio de Janeiro, fica clara a que camada social atender: 

as camadas médias. Da mesma forma, está cada vez mais fortalecida a parceria com a 

iniciativa privada na implementação de políticas, podendo ser, mais uma vez, observada 

a partir da criação do Fundo Especial de Ordem Pública (FEOP) e do incentivo à 

instalação de mais 1.000 câmeras de vigilância pela cidade, junto ao empresariado e 

sociedade civil organizada, por exemplo. 

 A utilização de câmeras de vigilância, enquanto dispositivo estratégico de controle 

e tecnologia de governo, passou a ganhar grande repercussão com a criação do Centro de 

Operações Rio (COR), da Prefeitura, em 2009, em função, primeiramente, do 

mapeamento de desastres ambientais e questões meteorológicas, que, como parte da 

Secretaria de Ordem Pública (SEOP), se esforça a buscar objetivos de ordem pública, por 

meio de eficácia institucional na resolução de conflitos (CARDOSO, HIRATA, 2016); e 

do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), do governo do estado, criado 

enquanto dispositivo sociotécnico de apoio ao funcionamento e gestão dos megaeventos, 

em 2013, que hoje centraliza o planejamento e o acompanhamento das ações de segurança 
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pública e defesa civil, reunidos sobre a rubrica da defesa social (CARDOSO, HIRATA, 

2016), com representantes de diversas agências e instituições, públicas ou privadas, de 

forma coordenada e colaborativa. Ao firmar ainda mais a produção de uma cidade 

securitária (HIRATA, 2012), a prefeitura do Rio de Janeiro se propõe a gerenciar cada 

vez mais vigilância privada em busca de incentivo à segurança pública – cada vez mais 

capilarizada pelos interesses de mercado – sob a égide constante do combate à violência 

urbana, por todos os meios. Ademais, a aprovação de parte da sociedade comprova que 

a troca de liberdades civis por uma demanda de ordem e segurança é um caminho que 

pode ser trilhado politicamente, ou seja, que pode ter resultados econômicos e eleitorais 

expressivos (HIRATA, 2012). 

 É o que podemos observar através da implementação do projeto Monitora Rio, 

anunciado no Plano Estratégico 2017-2020 como parte do programa Rio Seguro e 

Vigilante, que busca ampliar o foco do Centro de Operações Rio (COR) para o 

monitoramento estratégico da segurança pública, de modo a permitir maior presença de 

Guardas Municipais no COR, bem como viabilizar a implantação de novas soluções 

voltadas para o monitoramento da segurança pública (RIO PREFEITURA, 2017:116). 

Desta forma, a Guarda Municipal estará contemplando a vigilância da cidade a partir do 

acesso a mecanismos mais eficazes de identificação e coordenação de ações, visto que 

também será possível integrar as informações sobre ocorrências da Secretaria de 

Segurança à plataforma de gestão urbana do COR. 

 No reforço a esta gestão integrada da segurança pública, está também o programa 

de incentivos ao Programa Segurança Presente, de parceria da Fecomércio com o 

governo do estado, que, nesta fase, elege a orla carioca como ponto de maior relevância 

de lazer e de turismo. A política de incentivo ao programa foca, portanto, no pagamento 

de bonificação, pela prefeitura e suas parcerias, aos agentes de segurança pública estadual 

e municipal em atuação, através do atingimento de metas de redução da criminalidade nas 

regiões da orla da cidade, pré-estabelecidas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, 

responsável pela apuração, pela reestruturação e pela manutenção do Programa 

Segurança Presente já estabelecido, se estendendo também às regiões da orla, de forma 

sazonal (RIO PREFEITURA, 2017:112). Desta forma, a prefeitura se insere na política 

de segurança pública, em sua disputa também pela cidade. 

 Para posicionamento na disputa pela cidade, portanto, através da construção de 

suas parcerias e atingimento de suas metas, a prefeitura adota, como uma de suas 

prioridades, o redirecionamento do foco da Guarda Municipal. Como parte do programa 
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Rio Seguro e Vigilante, o projeto Segurança Cidadã visa redirecionar a GM-Rio para, 

além de cuidar da desordem pública, do trânsito e das instalações físicas de próprios 

municipais, passar a atuar de forma mais proativa nos locais tidos como de maior 

incidência de roubo de rua e furto de veículos, onde possa agir preventivamente, 

contribuindo para a redução desses indicadores e ampliando a sensação de segurança dos 

cidadãos. Dessa forma, a prefeitura incentiva, juntamente com o Fundo Especial de 

Ordem Pública (FEOP) – mais uma parceria com a iniciativa privada e a sociedade civil, 

que visa pagar adicional a agentes e aumentar o efetivo da GM através da arrecadação de 

multas e doação de empresas135 – a capacitação em Policiamento Comunitário, em 

Instrumento de Menor Potencial Ostensivo (IMPO) e em Sistemas de Rádio 

Comunicação (SRC), bem como busca revitalizar e construir Unidades de Proximidade 

da Guarda Municipal (UPGM). 

 A partir das diretrizes então anunciadas pela prefeitura através do Plano 

Estratégico 2017-2020 e um novo papel para a Guarda Municipal, em outubro de 2017, 

na Câmara de Vereadores, o vereador Marcelo Arar (PTB) propõe o projeto Rio Mais 

Seguro136, apoiado pelo prefeito Marcelo Crivella e pelo secretário de ordem pública, 

Paulo César Amêndola137, ex-coronel da Polícia Militar e da Guarda Municipal, 

responsável por criar o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) – que agora atua na 

administração pública municipal, reverberando os planos de militarização técnica da 

gestão pública, como aponta Daniel Hirata (2012), no caso de São Paulo. O princípio do 

projeto se assemelha muito ao do projeto Segurança Presente, pois se baseia em pagar 

agentes de segurança de folga para que eles reforcem o policiamento em determinados 

locais, assim definidos como estratégicos. A diferença é que em vez de policiais militares 

e reservistas, serão PMs e guardas municipais de folga a atuar nestas áreas. Como zona 

prioritária e laboratório para a implementação do projeto, o bairro de Copacabana (com 

extensão ao Leme), na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi o primeiro a receber o projeto, em 

                                                 
135 Cf. O DIA. Prefeitura estuda a criação de fundo para aumentar efetivo da Guarda Municipal, 

06/02/2017 [online]. Disponível em: <http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-02-06/prefeitura-estuda-a-

criacao-de-fundo-para-aumentar-efetivo-da-guarda-municipal.html>. Último acesso em: 15/01/2018. 
136 Cf. O GLOBO. Projeto municipal de segurança vai começar por Copacabana e pode se estender a 

outros bairros, 20/10/2017 [online]. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/projeto-

municipal-de-seguranca-vai-comecar-por-copacabana-e-pode-se-estender-a-outros-bairros.ghtml>. Último 

acesso em: 15/01/2018. 
137 Paulo César Amêndola, desde 1974 responsável por operar as ações de repressão da Polícia Militar, na 

época da ditadura civil-militar, fez parte do Grupo de Operações Especiais (Goesp), da Polícia do Rio, 

sendo agente da repressão na ditadura e responsável pela captura de muitos guerrilheiros, e hoje, é 

referência no planejamento e gestão de políticas de segurança. 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-02-06/prefeitura-estuda-a-criacao-de-fundo-para-aumentar-efetivo-da-guarda-municipal.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-02-06/prefeitura-estuda-a-criacao-de-fundo-para-aumentar-efetivo-da-guarda-municipal.html
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/projeto-municipal-de-seguranca-vai-comecar-por-copacabana-e-pode-se-estender-a-outros-bairros.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/projeto-municipal-de-seguranca-vai-comecar-por-copacabana-e-pode-se-estender-a-outros-bairros.ghtml
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03 de Dezembro de 2017138, sob a supervisão do Coronel Paulo César Amêndola. A 

justificativa para isso é a proximidade do réveillon, sendo um bairro de entrada para os 

turistas, e o aumento nos índices de criminalidade nos últimos meses. O objetivo, 

portanto, é o combate à criminalidade, a pequenos furtos e delitos, acolhimento dos 

moradores de rua e ordenamento urbano. Em uma avaliação de apenas duas semanas de 

atuação, o projeto Rio Mais Seguro teve ações que resultaram na fiscalização de cerca de 

600 estabelecimentos e 600 ambulantes, 1.100 podas de árvores e 80 acolhimentos à 

população em situação de rua139. 

 Sob o legado, portanto, da integração, dos órgãos e dos setores, o Fórum de 

Segurança, coordenado por Augusto Boisson e Denise Corrêa e incentivado no início do 

ano de 2017, propõe estar ativo em todas as áreas de fluxo da cidade, da Zona Sul à Zona 

Norte, como uma iniciativa em parceria com o Gabinete de Gestão Integrada Municipal 

(GGIM), responsável pela ordem pública, na secretaria do Coronel Amêndola, 

apresentando de um novo plano de segurança que abrange toda a cidade. Este plano 

salienta ainda mais o esforço para que a Guarda Municipal assuma papel da prevenção, 

demandando capacitação e treinamento e é gerenciado a partir de dados e estatísticas de 

criminalidade e regiões divulgados pelo Observatório da Segurança Pública, em parceria 

com a prefeitura, utilizando dispositivos técnicos de georreferenciamento e vigilância que 

podem estar no celular de qualquer cidadão, ao ser, assim, acompanhado pelo Centro de 

Operações Rio. Dessa forma, os dados também produzidos pelo COR e pelo CICC agora 

são aperfeiçoados a partir de seu uso na segurança pública, com acesso irrestrito ao 

controle e à vigilância de toda a população pelas Polícias e pela Guarda. E, ao ampliar 

esta vigilância, o coordenador Augusto Boisson também propõe um projeto que esteja 

interligado com as câmeras dos prédios de bairros em específico, gerando cada vez mais 

controle sob o pretexto de maior efetividade na ação, como já dito pelo representante do 

Leme, Chicão. 

 

                                                 
138 Cf. O GLOBO. Equipes do Rio + Seguro começam a atuar em Copacabana e no Leme, 03/12/2017 

[online]. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/equipes-do-rio-seguro-comecam-atuar-em-

copacabana-no-leme-22144079>. Último acesso em: 15/01/2018. 
139 Cf. GLOBO. Rio+Seguro registra mais de 600 abordagens a suspeitos e 19 prisões em duas 

semanas, 17/12/2017 [online]. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rioseguro-

registra-mais-de-600-abordagens-a-suspeitos-e-19-prisoes-em-duas-semanas.ghtml>. Último acesso em: 

15/01/2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/equipes-do-rio-seguro-comecam-atuar-em-copacabana-no-leme-22144079
https://oglobo.globo.com/rio/equipes-do-rio-seguro-comecam-atuar-em-copacabana-no-leme-22144079
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rioseguro-registra-mais-de-600-abordagens-a-suspeitos-e-19-prisoes-em-duas-semanas.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rioseguro-registra-mais-de-600-abordagens-a-suspeitos-e-19-prisoes-em-duas-semanas.ghtml
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1.3 As representações coletivas das camadas médias sobre a violência urbana e as 

políticas de segurança pública: a pacificação, antes e depois 

 

 Ora, dado este novo modelo de relação, organização e participação das camadas 

médias, como sociedade civil organizada, em aprofundamento de suas demandas de 

políticas, com os poderes públicos, a análise da sua atuação por esses meios é um ponto 

importante para compreensão de suas representações coletivas sobre violência urbana e 

políticas de segurança pública, principalmente em contexto pós-pacificação. Para tanto, 

foi realizado acompanhamento de participação por meio dos Conselhos Comunitários de 

Segurança Copacabana-Leme, que, como dito, se reúnem todas as terceiras terças-feiras 

do mês, no 19º Batalhão da Polícia Militar, com representantes oficiais e da sociedade 

civil, a fim de atualizar a situação dos bairros frente à sensação de segurança e 

comunicação com as Polícias, bem como propor novos rumos para a organização dos 

bairros. 

 O acompanhamento e avaliação das representações coletivas das camadas médias 

por meio destes Conselhos Comunitários de Segurança, no entanto, não havia sido o meu 

primeiro método de análise, quando em entrada no campo. A partir de contatos já 

anteriormente realizados em outra pesquisa140, mais especificamente com o ex-presidente 

da Associação de Moradores do Leme (AMA Leme), o retirante do Nordeste, de 60 anos, 

Francisco Nunes, mais conhecido como Chicão, o questionamento sobre as formas de 

organização do bairro, principalmente a partir de suas próprias representações sobre a 

polícia de pacificação, me levou a ter como foco o acompanhamento das reuniões do 

Conselho. Segundo Chicão141, um dos problemas atuais do bairro é, justamente: 

 

(...) a falta de união dos moradores ou da própria sociedade civil, 

objetivamente. Porque ninguém faz nada sozinho. O país passa por um 

momento delicado em termos de crise, em todos os sentidos, principalmente a 

ética e moral (não só financeira). O estado do Rio nem se falta, tá pior de tudo 

(prisão do ex-governador e quadrilha para dilapidar os cofres públicos). Isso 

influencia muito no bairro. Porque passa a não ter segurança, não ter 

investimento para segurança, educação, saúde. A humilhação que parte da 

população tá sofrendo, principalmente os funcionários públicos. Dinheiro tem, 

mas roubaram tanto, o que tá acontecendo é que a fatura está sendo mandada, 

as empreiteiras estão querendo receber. Político não tem coração. O povo que 

                                                 
140 Ver: PROGRAMA DE ESTUDOS DA ESFERA PÚBLICA. Cidadania e Discriminação como 

Critérios de Análise de Políticas Públicas, financiada pelo CNPq (2011-2013) e coordenada pela Profª. 

Drª. Sonia Fleury. 
141 Fonte: POLYCARPO, Clara. Entrevista Francisco Nunes, liderança comunitária, 12/05/2017 

[acervo próprio]. 
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é conivente, omisso, reclama na hora errada, de forma errada, geralmente em 

porta de bar. (CHICÃO, 2017) 

 

 De fato, a partir da fala do morador Chicão é possível observar a crise de 

representatividade que vem sofrendo a cidade do Rio de Janeiro pelo aspecto mais 

abrangente da política. Dessa forma, a organização da sociedade civil se mostra um 

desafio, mesmo quando é um dos maiores anseios da população – principalmente quando 

o tema é a sensação de segurança. Nina Eliasoph (1997) analisou muito bem este aspecto 

da sociabilidade, no seu caso, norte-americana, ao se organizar para tratar de seus 

problemas mais próximos, ou melhor, como ela categoriza, “close to home”, em 

contraposição a uma perspectiva mais abrangente de própria origem e solução destes 

problemas. Há, constantemente, um processo de evitação da política, seja por meio da 

sociedade civil ou até mesmo de representantes já organizados desta (como associações, 

organizações não-governamentais e afins), dado que, para que haja qualquer tipo de 

participação efetiva, o cidadão sente a necessidade de ser pessoalmente (ou 

emocionalmente) afetado por tal “problema”. Da mesma forma, até que este cidadão 

possa se mobilizar para buscar a solução deste problema, seja de forma pessoal ou 

organizada, ele também precisa reconhecer que, primeiramente, a sua ação será, de 

alguma forma, efetiva – se não, mesmo que haja consciência e insatisfação, a sua 

mobilização passa a ser considerada insignificante. Ou seja, a dificuldade de observar os 

problemas como problemas sociais, bem como a falta de incentivo e crença na 

organização e na ação política como um todo, prejudica ainda mais a resolução de 

questões que poderiam ser melhor compreendidas apenas se estas fossem melhor 

colocadas no debate público. É como acrescenta Chicão (2017): 

 

Se nossa sociedade fosse um pouco mais organizada. Um exemplo típico, 

tenho meus pensamentos próprios, assumo o que eu falo: BBB, cultura inútil. 

100 milhões de visualizações, os otários pagando 39 centavos de telefonia pra 

votar na fulana, no cicrano, na beltrana, 100 milhões dessa interação. Aí você 

pede pra sociedade se organizar "nós precisamos de 1 milhão pra tirar aquela 

corja de Brasília, de graça, é só você acessar, só você assinar" [falta informação 

e participação]. Tem muita gente que não sabe assinar, tá tão habituado. Então, 

que sociedade é essa? (CHICÃO, 2017) 

 

 Como podemos observar, a descrença na organização da sociedade para a 

implementação de mudanças sociais é algo constante, principalmente em contexto de 

crise de representação política. Porém, segundo o próprio Chicão (2017), é a única 

esperança para que seja dado um “voto de confiança”. É a partir deste ponto que é 
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garantida a importância das reuniões dos Fóruns de Segurança e dos Conselhos 

Comunitários de Segurança, através da comunicação e das parceiras com o estado e a 

Prefeitura, com suas secretarias e órgãos de ordem pública, de “forma inteligente”. Dada 

a insuficiência administrativa e orçamentária do estado e do município, por exemplo, 

apenas parcerias com a sociedade civil organizada e com a iniciativa privada, enquanto 

projeto coordenado, poderiam trazer efetividade ao debate das políticas públicas de 

segurança – visto que houve, segundo Chicão, uma explosão de violência nos bairros nos 

últimos meses – “pra implementar esses projetos seria tudo através de PPP” (sic). E 

acrescenta: 

 

Como um terreno aqui que pertencia a aeronáutica e foi doado à Prefeitura, 

agora falta a prefeitura fazer alguma coisa, uma creche comunitária, uma 

clínica da família, mas daí precisa de verba, a parte mais complicada, a 

burocrática. De repente, tem um grupo hoteleiro, rede Windsor, os gringos 

estão comprando, e pra eles é interessante criar um projeto, isso é cadeia 

produtiva. Temos a comunidade, no Leme são 9 hotéis de grande porte a nível 

internacional, sem contar hostel, para um grande hoteleiro é interessante ter 

moradores da comunidade trabalhando no espaço, facilidade, as pessoas não 

precisam enfrentar distâncias. Pra ele fazer investimento, criar creches, postos 

de saúde, pra ele é de graça. Sempre existem olhares. Claro, com empresário a 

gente tem que ter contrapartida. A própria Prefeitura normalmente dá isenção. 

(...) Então havendo essas parcerias, as coisas fluem. Quando a sociedade civil 

se organiza, vem de encontro a esses fóruns, é importante, porque você tem 

visibilidade, quando você agrega o poder público pra te ouvir, você tem maior 

possibilidade de ouvirem suas demandas. (CHICÃO, 2017) 

 

 Ou seja, a racionalidade neoliberal e o capitalismo imperialista, como apontam 

autores como Graham (2010) e Dardot e Laval (2008), é capaz de se aproveitar e se 

reinventar a cada falha na representação política, agregando cada vez mais forças às redes 

de mercado em sua influência nas ações públicas. Desta forma, o incentivo a uma 

organização e participação cidadã não se dá pela crença nas ações dos movimentos 

sociais, mas, neste caso, pela falta de apoio governamental para avaliação e solução de 

demandas sociais, fazendo com que a própria sociedade civil, de forma autônoma e 

privada, passe a gerenciar os problemas de ordem pública a partir de seus interesses – e, 

então, do que está mais “close to home”. 

 

 i) “Leme rumo à modernidade”? A Associação de Moradores e as políticas de 

segurança 
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 No período em que Francisco Nunes, Chicão, foi liderança da Associação de 

Moradores do Leme (AMA Leme), mais especificamente do ano de 2005 a 2012, o lema, 

portanto, de seu mandato era “Leme, rumo à modernidade” ou também “Leme, bairro 

modelo”. Chicão acreditava que, justamente pela particularidade do bairro enquanto de 

pequena área, com apenas duas entradas e boas interações entres seus moradores e a 

favela, haveria um grande potencial para o Leme ser um modelo de bairro e de gestão, 

também para os turistas, visto que ele seria “uma caixa de ressonância e eco para o 

mundo todo, porque é Zona Sul” (sic). Para tanto, durante o seu mandato, Chicão pleiteou 

projetos com recursos próprios, contatando arquitetos do bairro e fazendo algumas 

parcerias. Por isso, inclusive, respondeu por catorze processos142, por tomar a frente do 

poder público nos interesses do bairro – se orgulha, no entanto, de ter sido absolvido dos 

catorze, sendo reconhecido, simplesmente, como “o cara que só quer fazer o troço” (sic). 

Da mesma forma que se orgulha de, por isso mesmo, não ter deixado ser implantada a 

milícia no bairro, com a cobrança de segurança privada, proposta, por exemplo, a partir 

da implementação de um sistema paralelo ao sistema de segurança, antes da implantação 

das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), em 2006-2007. Com isso, teve duas ameaças 

de morte e, então, não quis mais fazer parte da Associação de Moradores. Segundo ele a 

“funcionalidade do sistema paralelo seria: começam a praticar e estimular roubos na 

área para manter você submisso e receoso e você paga. É o que tá acontecendo no Brasil, 

manda quem pode e obedece quem tem juízo.” (CHICÃO, 2017) 

 Um desses projetos pleiteados pelo Chicão teve parceria com a Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), em 2007, e previa a interligação de todos os 

condomínios com câmeras de segurança, em que a central de monitoramento e controle 

ficaria na sede de um hotel (que ele prefere não citar). Para tanto, ele dividiu o Leme em 

cinco áreas, de acordo com a particularidade de sua demanda: área 1 mais elitizada, área 

2 da rua Anchieta até a rua Aurelino Leal, área 3 da rua Aurelino Leal até a rua Antônio 

Vieira, cada uma diferenciada, e assim por diante. Segundo ele, houve o experimento, 

alguns condomínios acataram a situação, e a violência onerou um pouco, porém, não foi 

uma iniciativa comunitária que pudesse a ter continuidade e eficácia em sua realização. 

Hoje, mesmo que já afastado da Associação de Moradores (AMA Leme), Chicão ainda 

                                                 
142 Chicão, por exemplo, foi um dos mentores do boicote ao IPTU, realizado em 2007, querendo, inclusive, 

realizar novo boicote. Segundo ele, 500 mil contribuintes não pagam IPTU, em áreas menos favorecidas 

como Baixada, Tijuca, mas quem paga não pode ser mais penalizado; quem não paga ao menos tem que ter 

uma cota mínima. 
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se reconhece e é reconhecido como liderança comunitária, vendo na realização destes 

Fóruns de Segurança e Conselhos Comunitários de Segurança uma saída para a solução 

dos problemas do bairro – que, vale ressaltar, são problemas de ordenamento urbano e a 

situação da população de rua, para além do problema de segurança. Para ele: 

 

O Eduardo Paes conseguiu aniquilar o apoio e a força das associações; você 

tinha o apoio se você vendesse a alma pro diabo, você mandava as demandas 

e não faziam; regiões administrativas e subprefeituras, que eram aliadas e 

tinham seus currais eleitorais. Quando eu era presidente eu nomeei cada 

morador presidente da associação, então cada um tinha a obrigação de cuidar 

do seu bairro. Mas aqui agora é reunião de condomínio. (CHICÃO, 2017) 

  

 Após, portanto, a sua saída da Associação de Moradores (AMA Leme), 

principalmente pela sua imagem posterior aos catorze processos, bem como a oposição 

política que já existia durante as propostas de seus mandatos – como o caso da instalação 

do bondinho/teleférico no bairro – houve um esvaziamento da representação comunitária 

do bairro do Leme e, durante quase três anos, o bairro ficou sem eleições para a 

Associação de Moradores.  Apenas em 2015, a organização foi retomada a partir de 

representantes protagonistas do “Não ao teleférico”, como conta a atual presidente da 

Associação de Moradores VIVA Leme, Déa Maria de Faro Orlando – e como prefere 

categoricamente pontuar, reafirmando a não compatibilização com a anterior gestão. 

 Mesmo com tal disputa, em meio a problemas de representação, as Associações 

de Moradores do Leme, de 2005 a 2017, sempre tiveram reflexões e papéis de apoio 

importantes para as políticas de segurança pública. O ex-presidente, Chicão, afirma que 

“o projeto [da pacificação] em si é maravilhoso, mas só que deveria vir com as políticas 

públicas, o social, com tudo” (sic). Para ele, “os problemas são os mesmos. Entra 

governante e sai e continua a mesma coisa. Problema gravíssimo, sério, que já vem desde 

os anos 1980, da abertura política, é o grande número da população de rua”. (CHICÃO, 

2017). Para ele, o regime militar foi maravilhoso143, do ponto de vista pessoal, visto que, 

especificamente naquela localidade, havia de 180 a 200 casas durante o regime, pois havia 

um controle de expansão, por serem áreas militares, e, hoje, tem havido um crescimento 

                                                 
143 Chicão é um forte defensor da ditadura civil-militar e faz questão de rememorá-la a cada momento. 

Salienta, por exemplo: “Eu sou favorável à Intervenção Militar. Eu sou favorável no Estado do Rio, botar 

o Pezão na rua, junto com o Cabral. Uma intervenção federal. Mas também não pode entrar o Picciani, 

que é outro ladrão. O tribunal de justiça, o tribunal de contas. Uma intervenção federal. Mas agora eu sou 

favorável à Intervenção Militar, no Brasil inteiro. Bota todo mundo na cadeia. Traidor? Não tem pão pra 

alimentar essa corja? Bota no paredão e fuzila, eu sou o primeiro a ajudar. Tô te falando com toda 

sinceridade, como patriota.” (CHICÃO, 2017). 
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absurdo e desordenado. Justamente por ser retirante nordestino, vindo aos três anos morar 

no Chapéu Mangueira, Chicão conhece os dois lados do problema da segurança pública. 

Segundo ele, na época dos traficantes “da casa”, “cria”, “não havia necessidade da polícia 

(entre aspas), porque qualquer coisa que acontecia "ah, vou falar na boca"” (sic). Por 

isso que, hoje em dia, o “problema” não seria a favela, pois “tiroteio tem direto, como 

teve na Avenida Brasil, no Leblon, no Maracanã anteontem”, mas as leis brandas e leves 

que passam a ser vistas apenas como políticas de “enxugar gelo” (sic). 

 Por outro lado, para a atual presidente da Associação de Moradores VIVA Leme, 

Déa Maria144, os atuais tiroteios na Babilônia e o tráfico de drogas, com o enfrentamento 

constante de facções, é um grande problema para o bairro, visto que, só nos últimos 

meses, três apartamentos foram alvejados na Rua Roberto Dias Lopes. Por isso tem 

havido uma cada vez maior comunicação e parceria com o comando da Polícia Militar, 

no 19º Batalhão – inclusive reverencia o Capitão Michel, da área estratégica do Batalhão, 

como “Jesus de Copacabana”. A VIVA Leme vem então se organizando em reuniões e 

audiências públicas, buscando maior representatividade em parcerias, para solucionar os 

problemas de ordem pública (como sons altos e bares, e a população em situação de rua) 

e os problemas de segurança pública, com participação ativa nos Conselhos Comunitários 

de Segurança, denunciando e demandando atenção ao bairro. 

 

 ii) As demandas da sociedade civil organizada nos Conselhos Comunitários de 

Segurança 

 

 Pude acompanhar, durante oito meses de pesquisa de campo, oito dos encontros 

dos Conselhos Comunitários de Segurança Copacabana-Leme e um encontro do Fórum 

de Segurança, representado por Augusto Boisson, liderança da Associação de Moradores 

do Leblon. O lema de cada um dos encontros, e de muitas das falas dos moradores e, 

inclusive, do Presidente do Conselho e da Associação de Amigos de Copacabana, Horácio 

Magalhães, é: “Segurança, um dever de todos”, como bem apontou Chicão, durante a 

entrevista: “O artigo 5º da Constituição na área de segurança, é um dever do estado e 

uma atribuição de todo o cidadão. Todos nós temos a obrigação e a responsabilidade de 

participar, porque a segurança é um contexto todo, não é só a polícia que tem obrigação, 

                                                 
144 Fonte: POLYCARPO, Clara. Entrevista Déa Maria, presidente VIVA Leme, 25/09/2017 [acervo 

próprio] 
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a obrigação é no todo” (CHICÃO, 2017). Nestes casos, tal lema vem acompanhado 

frequentemente da descrença e descrédito do estado e representantes políticos. Um 

morador de Copacabana, em uma dessas reuniões, acrescenta que “sem segurança 

ninguém sai de casa, segurança é mais importante que hospital e escola”. Por outro lado, 

Chicão (2017) comenta que, no momento, “a segurança não é o principal problema do 

bairro. O problema é o desordenamento urbano e a situação de rua”. 

 A maioria das denúncias e demandas circundam, de fato, em torno de temas de 

ordem pública, que podem ser assim listados, por uma ordem subjetiva de prioridade 

dentre os debates nos Conselhos acompanhados, como: a) a população em situação de 

rua; b) o comércio ambulante; c) as favelas; d) a presença de moradores de outras regiões 

da cidade – como o ponto de ônibus 474, com moradores que vêm do Jacaré. Em meio a 

tantas demandas de ordem pública – que, segundo o presidente do Conselho, vêm a 

reverberar na segurança pública, sobrecarregando os policiais da Polícia Militar em 

problemas que poderiam ser atendidos de outra maneira – está também a reclamação, por 

parte dos moradores de Copacabana e Leme, do papel da Guarda Municipal em 

atendimento à população. 

 

 a) A população de rua 

 A população em situação de rua vem sendo apontada como um problema que se 

agrava desde a década de 1980 e, hoje, seria a principal responsável pelo tráfico e uso de 

drogas e pelo aumento dos assaltos nos dois bairros, sugerindo-se, inclusive, toques de 

recolher e maior incidência (e violência) nos acolhimentos, com uma política de 

“tolerância zero” (sic), por exemplo. Para um dos moradores de Copacabana – que, 

posteriormente, apresenta posição política conservadora e de “linha dura” –, o “problema 

não é de polícia, é problema social, é questão econômica, porque crime muda de lugar” 

(sic), por isso é necessário pensar em planejamento urbano e ocupação do espaço de forma 

digna.  

 Um dos casos mais emblemáticos em relação à constante tentativa de afastamento 

da população em situação de rua foi a instalação de um “chuveirinho” nas marquises do 

prédio do Cine Roxy145, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a rua Bolívar, 

em Copacabana, no mês de agosto de 2017. Através desde dispositivo, as pessoas em 

                                                 
145 Cf. O GLOBO. 'Chuveirinho' instalado em marquise causa polêmica em Copacabana, 07/08/2017 

[online]. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/chuveirinho-instalado-em-marquise-causa-

polemica-em-copacabana-21676159>. Último acesso em: 15/01/2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/chuveirinho-instalado-em-marquise-causa-polemica-em-copacabana-21676159
https://oglobo.globo.com/rio/chuveirinho-instalado-em-marquise-causa-polemica-em-copacabana-21676159
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situação de rua que viriam a se alojar sob as marquises durante a noite seriam alvejadas 

com jatos de água, impedindo sua permanência e, consequentemente, solucionando o 

incômodo dos moradores do prédio. Porém, o síndico justificou, para a imprensa, que o 

sistema teria sido instalado para regar um jardim que futuramente será plantado naquele 

espaço, mesmo que três moradores tenham confirmado que a instalação foi realizada pelo 

próprio condomínio para afastar “moradores de rua”. A respeito desta medida, o 

presidente da Associação de Amigos de Copacabana e então presidente do Conselho 

Comunitário de Segurança, Horácio Magalhães, se pronunciou da seguinte maneira: 

 

Se a prefeitura não resolve o problema, o cidadão resolve. Estamos em frente 

ao cinema. Foi instalado um dispositivo: molha a calçada, e a população de rua 

não se concentra. É a solução que o cidadão encontra quando o poder público 

não resolve o problema. Infelizmente, a nossa situação na cidade e no nosso 

bairro está dessa forma. A prefeitura não toma providência, e o cidadão acaba 

tomando. É isso aí. Onde vamos parar.146 

  

 Ou seja, ao responsabilizar a falta de ação do poder público em relação ao 

acolhimento das pessoas em situação de rua – bem, como, em certa medida, à falta de 

moradia e a desigualdade na redistribuição de renda –, Horácio acredita que a solução, 

portanto, é dada a partir do próprio cidadão insatisfeito e indignado que, autonomamente, 

realiza as medidas que melhor forem convenientes para o seu bem-estar, sem debate ou 

consulta pública, pois o “Estado está falido, não podemos esperar dele”147 (sic). É o que 

afirma, por exemplo, um morador do edifício: 

 

Já fizemos várias reclamações. Então, todo mundo concordou em instalar. Um 

pouquinho de água não mata ninguém. A gente não quer incomodá-los, mas 

temos que tomar alguma providência. Eles fumam crack, cheiram cola, fazem 

sexo à luz do dia, brigam toda a noite e não deixam ninguém dormir. 

 
 Em contrapartida, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, 

representada por Teresa Bergher, se pronunciou, avaliando que “isso é um absurdo, uma 

irresponsabilidade e falta de humanidade”, e dizendo que acionará a Secretaria de 

Urbanismo para multar o condomínio, caso a irregularidade seja comprovada. Um outro 

morador do condomínio também acrescentou que “isso é surreal, desumano, radical e 

completamente errado”, reconhecendo que as pessoas em situação de rua não estão ali 

porque querem, mas sim porque precisam de algum tipo de cuidado. 

                                                 
146 Id. 
147 Enquanto um morador, durante reunião de Conselho, exprime tal comentário, na plateia, uma outra 

moradora vocifera "Morram os funcionários públicos!". 
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 Tal polêmica, portanto, esteve presente em uma das reuniões do Conselho 

Comunitário de Segurança, logo após o ocorrido. Segundo o Presidente, Horácio 

Magalhães, tal medida não deve ser encorajada, mas a multa ao condomínio por tê-la 

realizado é uma inversão de valores, em que a vítima estaria sendo colocada como 

culpada; tirado o dispositivo, por exemplo, o problema ali continuou. Para tanto, há uma 

crítica à política de acolhimento realizada pela prefeitura, sob o pretexto de que não deve 

haver compulsoriedade, mas “que interpretação da lei assegura a ele o direito de 

permanecer na rua naquelas condições?” (sic). Horácio recomenda, então, que os 

moradores de Copacabana e Leme não incentivem a permanência destas pessoas ao lhes 

dar alimentos, dinheiro ou cobertores, pois, assim, eles não teriam outra saída a não ser 

saírem das ruas. Atualmente, inclusive, este, que seria um problema social, tem refletido 

cada vez mais em um problema de segurança pública, pois os “moradores de rua” estão 

tendo o hábito de permanecer na porta de bancos e, dessa forma, os “cidadãos” 

transeuntes se sentem constrangidos e inseguros sobre a possibilidade de uma abordagem 

e/ou de um assalto, pois são pessoas “aparentemente em condição de rua, mas de butuca, 

neste caso”. Portanto, tem havido propostas de ocupação do espaço com jardins e/ou 

iluminação, em parceria com bancos e iniciativa privada, para impedir a permanência de 

qualquer pessoa. 

 A Presidente da VIVA Leme, por exemplo, questiona o delegado sobre a 

possibilidade de uma lei específica que impeça esta prática, porém, em resposta, o 

delegado diz que, atualmente, a contravenção à vadiagem é inconstitucional, mesmo que 

o acolhimento social seja pífio. Para um morador (e representante do projeto “Arpoador 

Seguro”), “morador de rua já deixou de ser ordem pública e passou a ser segurança 

pública, não temos que ter pena de ninguém”, enquanto para outro fica o questionamento 

“será que não tem uma casa no morro pra colocar o pessoal de rua?” – e, dessa forma, 

a questão não é solucionar o problema, enquanto problema social, mas apenas tirá-lo da 

porta de sua casa. Por exemplo, quando há operação da Secretaria de Assistência Social, 

que, ainda assim, acontece de forma sazonal, comentam moradores, no dia seguinte a 

população de rua retorna, pois eles são “chatos e insistentes”, portanto “tem que estar 

aborrecendo eles também”, comenta outro morador. 

 E a situação se agrava quando passam a considerar a condição de usuário de 

drogas às pessoas em situação de rua, visto que, para muitos moradores, “Copacabana 

está virando a nova ‘Crackolândia’”, com adultos e crianças em situações deploráveis de 

vício, “fazendo sexo na rua, enquanto eu preciso dormir” (sic), segundo relatos. Para 
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Horário, na realidade, sob a “égide de excluídos socialmente, estão criminosos foragidos 

da justiça”. O que faz muitos se questionarem “Qual a política de drogas aplicada no 

Brasil e no Rio? Usuário de maconha e cocaína é conduzido à força à delegacia, e 

usuário de crack não é crime, e não pode pedir nem pra circular ou conduzir à 

delegacia?”, apontando, mais uma vez, para a atuação dos órgãos públicos no controle 

da população de rua enquanto população usuária, aplicando, mais enfaticamente as 

punições da política de drogas. Porém, de fato, como Capitão Michel busca orientar, é 

difícil configurar “usuário” e a “pessoa que está usando naquele momento”. Ademais, 

questiona outra moradora, “qual o critério para tirar uma criança menor de 7 ou 14 anos 

de forma compulsória?”, “minha filha até hoje se for pra bater eu bato, na linha”, o que 

traz a reflexão de que, para muitos moradores de Copacabana e Leme, que, em sua grande 

maioria, possuem uma família estruturada e não passam sequer dificuldades, os 

problemas deveriam ser resolvidos como se fossem “dentro de casa”, a partir do que, em 

seu meio, eles aceitam como viável ou não. 

 Em outro momento, a Subsecretária de Assistência Social informa estar propondo 

ações conjuntas com a Guarda Municipal e a Polícia Militar para receber as pessoas em 

situação de rua ao montar uma base no Centro e em Copacabana para “sarquear”148 essas 

pessoas. Segundo ela, o problema não é especificamente a disponibilidade de vagas em 

abrigos, mas o restabelecimento de convênios, como, por exemplo, com a Viva Rio, e a 

falta de apoio de alguns órgãos, mas que a questão está sendo diagnosticada. 

 

 b) O comércio ambulante 

 Segundo demandado pela maioria dos moradores, tem havido um crescimento 

desenfreado dos camelôs em Copacabana – “não dá pra andar na Nossa Senhora de 

Copacabana” (sic) –, sob a denúncia de que muitos deles estão contrabandeando 

mercadoria roubada ou falsificada, o que seria injusto com as lojas que, no caso, pagam 

impostos. Segundo Horácio Magalhães, o prefeito Marcelo Crivella, diferentemente do 

anterior prefeito Eduardo Paes, tem adotado uma política de tolerância aos trabalhadores 

informais em razão da crise econômica atual, porém, a informalidade, segundo ele, acaba 

prejudicando o mercado formal, pois causa uma concorrência desleal com o mercado 

estabelecido, visto que o camelô não faz parte da cadeia produtiva. Ademais, não haveria 

fiscalização de regularização de mercadoria e nem atendimento da vigilância sanitária, o 

                                                 
148 “Sarquear” é um termo utilizado por policiais que significa “verificar os antecedentes criminais de um 

indivíduo”. 
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que acabaria causando ainda mais desordem e insalubridade ao bairro – ambulantes 

fazendo xixi nas árvores e jogando dejetos e restos de comida na calçada –, segundo 

moradores. 

 Há a reclamação também de que, no início do mandato de Marcelo Crivella houve 

uma audiência com os ambulantes e trabalhadores informais e que, até aquele momento, 

os moradores de Copacabana não teriam conseguido apresentar suas demandas e 

propostas. Haveria, portanto, uma insatisfação destes moradores em relação à 

contraposição de atendimento entre “aqueles que têm algo a perder” versus “aqueles que 

não têm nada a perder”, reforçando, neste caso, a divisão de classes. Como forma de 

mobilização, alguns moradores têm confiado na cobertura da mídia, visto a popularidade 

do bairro, e têm passado a frequentar e exigir reuniões e audiências para levantar suas 

demandas ao mesmo tempo que buscam – ao menos nas falas de algumas reuniões dos 

Conselhos – se organizar enquanto manifestação de rua (“pacífica”) para denunciar o 

descaso do governo em relação ao bairro, reivindicando a retirada dos ambulantes e dos 

“moradores de rua”, pois “estão capturando o símbolo do Rio” (sic), tendo o bairro 

enquanto cartão postal, e é necessário “nos manifestar dentro da ordem mas causar 

incômodo, interromper trânsito e afins” contra o que eles próprios definem como 

“milícias urbanas” já instaladas. 

 Por exemplo, no mês de agosto de 2017, um outro caso emblemático aconteceu a 

respeito da perseguição aos camelôs de Copacabana, pela violência realizada com o 

refugiado sírio Mohamed Ali, que vendia esfirras na esquina da rua Santa Clara com a 

Avenida Nossa Senhora de Copacabana quando foi insultado149. A polêmica, porém, está 

no fato de que, segundo o inspetor da Guarda Municipal, Mohamed Ali, no caso, é 

egípcio, e o que estaria acontecendo naquela situação não seria um caso de xenofobia, 

mas, sim, um conflito em relação à venda de lotes de calçada para os camelôs que, 

aparentemente, já seria uma “máfia” em Copacabana. Em uma das reuniões do Conselho 

Comunitário de Segurança, o delegado da 13ª DP disse estar havendo apuração do suposto 

loteamento e cobrança de ambulantes sob o espaço público em que se instalam suas 

barracas, visto que, neste caso, esta prática é reconhecida enquanto crime, como 

reconhece outra moradora em outro momento, sendo “uma ocupação ilegítima do espaço 

público” (sic). 

                                                 
149 Cf. O GLOBO. Refugiado sírio é atacado em Copacabana: 'Saia do meu país!', 03/08/2017 [online]. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/refugiado-sirio-atacado-em-copacabana-saia-do-meu-pais-

21665327>. Último acesso em: 15/01/2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/refugiado-sirio-atacado-em-copacabana-saia-do-meu-pais-21665327
https://oglobo.globo.com/rio/refugiado-sirio-atacado-em-copacabana-saia-do-meu-pais-21665327
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 Uma proposta então levantada por algumas moradoras de Copacabana, que, 

inclusive, já é um projeto assim encaminhado e busca suavizar os conflitos do comércio 

ambulante com os moradores do bairro – mesmo que permaneça com um ar de segregação 

(no típico “esse espaço é meu, fique longe”) –, é a instalação de bancas verticais em praças 

de Copacabana para atendimento aos ambulantes, visto que “temos que tomar uma 

medida, de um jeito ou de outro - a gente se sente preterido, porque com o cidadão que 

paga impostos não consegue nada, mas com os outros não se pode fazer nada”. Essa 

sensação de insatisfação aumenta quando pela medida de aumento do IPTU para o bairro 

de Copacabana, sob o pretexto da prefeitura de que quem mora em Copacabana é 

“privilegiado”, o que os moradores, hoje, discordam, como diz o presidente do Conselho: 

“Era. Já foi. Agora não mais. Como o Leme. Era verde e maravilhoso antes da Babilônia. 

Agora tem que dormir no chão por conta de tiroteio. Penalizar cidadão que já está sendo 

penalizado é injustiça tributária”, ao se colocar, portanto, enquanto vítima da situação – 

em comparação, inclusive, com a situação da favela e seus moradores. 

 Um outro problema que é então denunciado pelos moradores é o uso do espaço 

público das calçadas por bicicletas – inclusive por serviços de entrega –, sem fiscalização 

de tráfego ou algum tipo de coibição da prática, que pode gerar, para além de acidentes 

enquanto caso mais grave, algum tipo de necessidade de reparo nas calçadas, que viria a 

ficar a cargo dos condomínios, ou seja, que viria a trazer gastos para os seus bolsos. Para 

tanto, o inspetor da Guarda orienta que não há legislação regulamentada a respeito da 

operacionalização de multa a ciclistas, pois a Guarda Municipal não poderia recolher a 

bicicleta do cidadão, mas, como demandado pelos moradores, só teria o papel de buscar 

coibir a prática ou ofertar maior sinalização. No entanto, uma moradora reclama que 

“Guarda Municipal está virando espécie em extinção”, pois, mesmo que estejam 

presentes nas ruas, justificam que tal feito não está a cargo de sua competência e 

simplesmente “não fazem nada”, enquanto outro morador diz que “a burocracia está 

travando o progresso” – política tomada de forma diferente na atual administração, 

contam os moradores, já que, anteriormente, a Guarda era mais ativa e, hoje, até os 

próprios agentes se sentes cerceados, segundo relatos, o que abre precedentes para que 

haja uma mudança de postura e atuação. 

 

 c) As favelas 

 O planejamento urbano retoma a favela enquanto “problema” quando em 

reclamação de seu crescimento e denúncias de que “há mansões na favela” ou então que 
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“vans estão ocupando a vaga de moradores do bairro” (como se a favela, portanto, não 

fosse bairro). Mas é ainda através dos tiroteios – como em um momento em que uma 

moradora levou o projétil que atingiu seu prédio sob o discurso de que “só a UPP não tá 

conseguindo segurar, que o BOPE se faça presente” (sic) – e por reclamações de bailes 

funks150 e de crescimento imobiliário desordenado, a favela é reforçada enquanto 

indesejável pelos moradores de seu entorno. A presidente da VIVA Leme, Déa Maria, 

por exemplo, entrega, em uma das reuniões do Conselho, uma carta de relato de tiroteios 

recorrentes na Babilônia para a Polícia Militar, que, inclusive, teriam atingidos prédios 

na rua Roberto Dias Lopes, no Leme, sendo reconhecida como uma rua de passagem dos 

“bandidos”. Em resposta, o capitão da Polícia Militar, Capitão Michel, recomenda que tal 

reclamação seja encaminhada para o comando da própria Unidade de Polícia Pacificadora 

da Babilônia, pois a responsabilidade não seria do 19º Batalhão e, dessa forma, também 

solicita que haja cuidado ao avaliar os índices de criminalidade que vêm sendo 

apresentados pela mídia, visto que os bairros de Copacabana e Leme dão mais “ibope”: 

“se subiu de 1 pra 3 é mais porcentagem e mais interessante de notícia, diferente do 

aumento na Pavuna”, reforçando o cartão postal do bairro, por exemplo. 

 Horácio Magalhães ainda acrescenta a necessidade de diferenciação dos 

comandos do Batalhão e da Polícia Pacificadora, informando que as Unidades de Polícia 

Pacificadora têm comando próprio. Reconhece, por um lado, que tem se cobrado bastante 

do 19º Batalhão, pois “a situação está muito complicada nas comunidades”, para tanto, 

tem-se pedido o auxílio também do CHOQUE e do BOPE, pois não é um problema de 

fácil resolução “que traz reflexo pro asfalto”. Sobre isso, um morador, cujo discurso é, 

na maioria das vezes conservador, sugere que: 

 

(...) enquanto a comunidade puder crescer dia e noite sem planejamento 

urbano, os criminosos vão continuar vivendo nos seus becos. Têm que 

intercalar essas pessoas ao mundo correto, como Hélder Câmara, Carlos 

Lacerda e afins, tem que dar moradia (conjunto habitacional), civilidade e vida 

digna. Quando não tiver isso, não tem como, não tem condição. Tem que levar 

a sociedade para o mundo normal. 

 

 De fato, durante muitos momentos, moradores de Copacabana e Leme 

reconhecem o desmantelamento da política de segurança centrada nas Unidades de 

Polícia Pacificadora, dizendo, inclusive que “a UPP tá fracassada”, e reivindicando 

                                                 
150 Para além do “barulho” dos bailes funks das favelas, uma demanda bastante levantada pelos moradores 

do Leme é a situação dos quiosques e dos bares que, segundo a atual Presidente da AMA Leme, Déa Maria, 

chegou à Câmara de Vereadores com o pedido de não autorização de músicas na orla. 
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outros programas de segurança pública para o bairro, como o Copacabana Presente ou 

Copacabana Vigilante, ao mesmo tempo que parabenizando iniciativas como o 

movimento “Arpoador Seguro”, que, a partir de fundo de um grupo formado pelos 

próprios moradores, vem reformando viaturas da Polícia Militar para atendimento das 

ruas do seu entorno, denunciando violências e incentivando maior mobilização de todos 

do bairro de Copacabana para o mesmo apoio – ou seja, a famosa “troca de favores”, 

ordenando uma política pública a fim de interesses privados – e o aplicativo “Linha Direta 

PM”151 152, projeto piloto criado pelo cidadão Leonardo Gandelman a custo zero para a 

Polícia Militar, que auxilia no atendimento de chamados e ocorrências através do 

georreferenciamento de sua residência em emissão de um alerta, lançado, primeiramente, 

na Barra da Tijuca e no Recreio, mas apresentado aos moradores em Conselho e então 

logo implementado no bairro – sem extensão, por óbvio para as “áreas de risco”, como as 

favelas. Segundo o próprio presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Horácio 

Magalhães, “vai ter confronto, abrir incisão, ter trauma lá em cima, não pode é deixar 

do jeito que está”, ou se referenciar às favelas e a necessidade de atuação da Polícia. 

 Por tais necessidades apontadas, alguns moradores também propõem um outro 

tipo de sistema de segurança que lhes confie: a utilização de cancelas de acesso ao bairro 

e guaritas de vigilância privada, por exemplo, na rua Gustavo Sampaio, no Leme, como 

realizado por moradores, com a autorização da prefeitura, na Vila Kosmos, na Zona 

Norte153. Porém, Horácio destaca que “segurança não é como receita de bolo, tem que 

levar as particularidades do lugar”. No ímpeto por tais mudanças, um morador assíduo 

– já reconhecido por seu discurso “linha dura” – comenta que “A esquerda vem dizer 

'então o bairro mais rico vai privatizar a Guarda'. Mas eles não têm força suficiente. 

Hoje estão derrotados”, portanto, sugere que deve ter “aprovação da Guarda ser armada, 

para dar suporte à segurança. Tinha que ser Forças Armadas para matar tudo quanto é 

bandido. Pessoas de bem não podem ficar reféns da bandidagem. Botar todo mundo 

                                                 
151 Cf. PM lança o aplicativo “Linha Direta PM” em parceria com a sociedade civil. [online] Disponível 

em: <http://www.pmerj.rj.gov.br/2017/07/pm-lanca-o-aplicativo-linha-direta-pm-em-parceria-com-a-

sociedade-civil/>. Último acesso em: 15/01/2018. 
152 O aplicativo “Linha Direta PM” pode ser baixado gratuitamente por qualquer morador da cidade do Rio 

de Janeiro, mas, enquanto projeto piloto, apenas circunscreve os bairros de Barra da Tijuca, Recreio, 

Copacabana e Leme, assim cadastrados e referenciados em coordenadas e endereços. Para baixar o 

aplicativo basta acessar a Google Play ou Apple Store. Disponível em: <http://www.linhadiretapm.com/>.  
153 Cf. GLOBO. Com autorização da prefeitura, moradores cercam bairro Vila Kosmos, na Zona 

Norte, 21/06/2017 [online]. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/com-autorizacao-

da-prefeitura-moradores-cercam-bairro-vila-kosmos-na-zona-norte.ghtml>. Último acesso em: 

15/01/2018. 

http://www.pmerj.rj.gov.br/2017/07/pm-lanca-o-aplicativo-linha-direta-pm-em-parceria-com-a-sociedade-civil/
http://www.pmerj.rj.gov.br/2017/07/pm-lanca-o-aplicativo-linha-direta-pm-em-parceria-com-a-sociedade-civil/
http://www.linhadiretapm.com/
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/com-autorizacao-da-prefeitura-moradores-cercam-bairro-vila-kosmos-na-zona-norte.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/com-autorizacao-da-prefeitura-moradores-cercam-bairro-vila-kosmos-na-zona-norte.ghtml
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armado e matar”, para dar suporte aos “heróis” (sic) da Polícia Militar. Como de costume, 

essa diferenciação entre “pessoas de bem” e “bandidos” é reforçada constantemente por 

representantes das camadas médias da sociedade e do bairro para, cada vez mais, produzir 

a polarização necessária a uma crise e, então, a possibilidade de medidas extremas. 

Segundo reivindicação do Coronel Amêndola, em outro momento, por exemplo, a 

“Guarda deve atuar como polícia administrativa municipal, contribuindo às missões da 

PM e tirando a sobrecarga”, por isso têm havido incentivos diretos, como o apoio à 

criação do Fundo Especial de Ordem Pública (privado), para então municipalização da 

Polícia, em integração e cooperação com a segurança pública. 

 Para auxiliar no atendimento das demandas dos moradores dos bairros de 

Copacabana e Leme, portanto, o Capitão Michel, do 19º Batalhão, disponibilizou um 

WhatsApp direto do Batalhão, que promete maior precisão e efetividade nos chamados, 

pois o call center da Polícia não direciona chamados específicos. A partir deste 

dispositivo de ação, utilizando a tecnologia enquanto estratégia, a Polícia Militar tem 

contato direito (e, inclusive, personalista) com a população, fazendo um atendimento 

diferenciado àquela parcela que tem o privilégio de seu contato. Justamente em relação à 

demanda de atendimento diferenciado por parte da população, o aplicativo “Linha Direta 

PM” foi lançado e apresentado em uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança 

– e que será melhor debatido e analisado adiante. Em relação a isso, o morador “linha 

dura” argumenta “Copacabana é cartão de visita do Brasil, tinha que ter condição 

especial sim! O bairro está uma favela, não dá mais!”, e é aplaudido pela maioria. E, 

dessa forma, o lema “Segurança, um dever de todos” é cada vez mais reforçado, pois, 

segundo o presidente do Conselho, Horácio Magalhães, “cada um é um elemento 

catalisador da segurança, pois os recursos são escassos. É necessário criar uma rede de 

informação para policiar os órgãos de segurança” e, assim, dá margem a soluções 

personalistas e individualistas e privatizações dos espaços públicos. 

 

 c) As paradas de ônibus da Zona Norte 

 A Zona Sul da cidade, pelas suas praias e áreas de lazer, tem sido, desde muito, 

área de encontro dos diversos moradores da cidade do Rio de Janeiro, graças à mobilidade 

e acesso à cidade e suas atrações. Porém, pelo perfil dos seus moradores e os privilégios 

que estes bairros possuem frente a todo restante da cidade, justamente esta mobilidade 

vem sendo cerceada. É o que acontece, por exemplo, com a mudança dos pontos de ônibus 

oriundos das Zona Norte e Oeste, que, de forma recorrente, limitam o acesso às praias e 
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aos shoppings da Zona Sul, e é o que, mais uma vez, é pauta nos Conselhos Comunitários 

de Segurança. “É a ‘linha do terror’. Não vou generalizar, mas todo mundo sabe que é 

frequentada por delinquentes que vêm para cá cometer roubos e furtos”, diz Horário 

Magalhães, presidente da Associação de Amigos de Copacabana e do Conselho 

Comunitário de Segurança, em entrevista ao Jornal O Globo, em 2016154. Segundo ele, 

em reunião do Conselho em 2017, “tem metrô ainda” – fazendo, assim, mais uma vez ser 

questionada, possivelmente, a atualização das representações sobre o atual inimigo 

urbano neste território, sendo aquele que deve ficar recluso e distante dos acessos. E, 

como dizem os moradores, o “problema é a saída da praia aos finais de semana, dos 

marginais”. 

 Tal tema foi pauta, inclusive, de uma reunião inteira do Conselho, em outubro de 

2017, dada a proximidade do verão e do aumento da movimentação nas praias, pois é 

uma “questão e problema que envolve todos nós, não só Polícia Militar, Judiciário e 

afins, mas outras instituições, é uma situação que aflige todo mundo”, como comenta o 

Major Pereira Marques. Eles têm analisado imagens de ônibus de moradores de 

comunidades específicas que se deslocam até o Arpoador, reconhecendo que nem todos 

vêm para cometer crime e, sim, usufruir do público, mas ressaltando, porém, que várias 

pessoas que vêm dessas comunidades praticam crimes na região, sendo necessário uma 

maior atenção e um maior monitoramento da movimentação desses indivíduos. Para ele 

“nenhum morador [de Copacabana ou Arpoador] tem interesse de saber que foram 

presas 150 pessoas, mas quer saber que não ocorra o crime”, por isso é necessária uma 

ação preventiva. 

 Portanto, uma ação estratégica estaria sendo trabalhada, em parceria, inclusive, 

com as empresas de ônibus, em sua escolta preventiva (e, segundo o major, legalizada), 

para que haja padronização da forma de atuação da unidade de Polícia aos indivíduos 

suspeitos, com protocolo de ação, com limites – que antes eram individualizados pelo 

policial –, e maior aproximação com a Guarda Municipal, visando alinhar as ações de 

modo a “não segregar e evitar preconceitos” (sic). Em conjunto, haveria parceria com a 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, bem como com o Conselho Tutelar, 

para tratar da população mais vulnerável. 

                                                 
154 Cf. O GLOBO. Moradores de Copacabana protestam contra mudança do ponto final do 474, 

04/01/2016 [online]. Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/gente-boa/post/moradores-de-

copacabana-protestam-contra-mudanca-do-ponto-final-do-474.html>. Último acesso em: 15/01/2018. 

http://blogs.oglobo.globo.com/gente-boa/post/moradores-de-copacabana-protestam-contra-mudanca-do-ponto-final-do-474.html
http://blogs.oglobo.globo.com/gente-boa/post/moradores-de-copacabana-protestam-contra-mudanca-do-ponto-final-do-474.html
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 A esse respeito, a juíza de direito da Vara de Infância e Juventude do Menor 

Infrator, presente em tal debate, salienta a necessidade de considerar que muitos menores 

têm seus direitos violados desde a primeira infância, sendo abusados e convivendo com 

família usuária de drogas, portanto, o investimento na segurança é, sim, necessário, mas 

ele deve ser feito, principalmente, nas áreas de educação e lazer na localidade em que os 

próprios meninos já residem. Em contrapartida, o presidente do Conselho, Horário 

Magalhães, diz que “grupos se valem da condição numérica para obter vantagens de 

forma ilícita”, em crítica às falas da “criança vítima” para reforçar o discurso do “morador 

vítima”, que “precisa de respostas, pois até desenvolverem todas as políticas... o 

problema já está aí e não podermos aguardar!”. Para ele, tem que haver uma 

“ponderação de interesses do cidadão de ir e vir e o do morador também, qual direito 

tem que preponderar?”, fazendo com que haja uma valoração, portanto, de qual cidadão 

e de qual vida “vale mais” para ser melhor considerada e receber os seus privilégios. 

 

*** 

 

 A partir, portanto, do acompanhamento das reuniões do Conselho Comunitário de 

Segurança Copacabana e Leme, pude reconhecer o que se espera a sociedade civil 

organizada, ao tomar frente, de forma autônoma, dos seus interesses: uma reprodução 

constante da elitização e segregação socioespacial que não está apenas na imposição de 

uma militarização dos territórios da pobreza, mas se agrava na demanda cada vez maior 

por uma segurança privatizada e com maior restrição de acesso à segurança e à cidade. 

 Dessa forma, os reordenamentos gerados pelas crises políticas e econômicas, 

responsáveis pelo fracasso de alguns programas de políticas públicas altamente investidos 

enquanto solução há uns anos atrás e, então, o protagonismo de alguns setores da 

sociedade na proposta e implementação de novos modelos de cidade, produzem novos 

tipos de militarização, bem como novos tipos de representações coletivas sobre os atuais 

inimigos urbanos contemporâneos a serem combatidos e cerceados pelo novo urbanismo 

militar em novas ações direcionadas a uma determinada concepção de segurança, que 

também se atualiza constantemente às novas redes de mercado. Ou seja, com a 

privatização de espaços escolhidos estrategicamente por bairros onde se instalam as 

camadas médias e altas da sociedade, bem como a partir de financiamento vindo 

exclusivamente do setor privado, e não de fundos públicos, as ações são direcionadas a 

específicos atores (contra moradores de rua, ambulantes, etc.), reforçando, é claro, os já 
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potenciais inimigos (pobres e favelados), e se colocam superando um projeto de 

segurança pública ao implementar uma segurança privada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: UMA ATUALIZAÇÃO DOS 

"INIMIGOS URBANOS" CONTEMPORÂNEOS E A 

PRIVATIZAÇÃO DA SEGURANÇA 

 

 De certo, como por muito já argumentado e debatido em muitos trabalhos também 

sob outras temáticas afins, o espaço urbano e, principalmente, as metrópoles 

contemporâneas estão em constante transformação e em constante disputa de interesses, 

que são ordenados e reordenados por diferentes agentes – públicos e/ou privados – em 

um tempo impetrado pela racionalidade neoliberal (DARDOT; LAVAL, 2014). Nesse 

contexto, a cidade do Rio de Janeiro, sede de megaeventos internacionais nas últimas 

décadas e midiaticamente reproduzida enquanto uma “cidade maravilhosa”, é uma das 

cidades que passa a adotar essa nova agenda de políticas. No caso do Rio de Janeiro, a 

agenda visa solucionar, primordialmente a violência urbana. E é sobre este debate que 

este trabalho se coloca, especificamente por meio das representações sociais das camadas 

médias sobre esta “violência”. 

 Esta pesquisa teve inicialmente o objetivo de verificar e buscar compreender os 

diversos embricamentos responsáveis por implementar políticas desta nova agenda, 

como, por exemplo, a política de pacificação, centrada nas Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP). Desde 2008, as UPP se concentraram em favelas consideradas 

“estratégicas” na cidade, no bojo de representações sociais, culturais e simbólicas 

coletivamente produzidas pelas camadas médias moradoras das áreas em que tais 

políticas estiveram/estão em atuação. A tentativa foi analisar os processos e relações entre 

a segregação urbana e a desigualdade social, que se apresentam por meio das políticas 

públicas de segurança militarizada. 

 No decorrer do trabalho, no entanto, novos caminhos foram sendo abertos, como, 

por exemplo, a necessidade de analisar e compreender os novos tipos de representação 

das camadas médias urbanas sobre a ordem social e a violência urbana após o 

desmantelamento e a perda de centralidade das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). 

No contexto de crise do estado do Rio de Janeiro formaram-se outras relações entre as 

camadas médias, os setores públicos e atores mercantis, e novos tipos de militarização 

sócio-espaciais estavam/estão sendo propostos. Ciente, porém, de que, com este trabalho, 

mais caminhos e questões serão abertos do que conclusões terão sido tiradas, retomo, 

nestas considerações finais, a teia de argumentos e, então, também de questionamentos, 
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que foi sendo tecida durante o trabalho, com a contribuição dos atores que o campo pode 

me proporcionar para análise. 

 O bairro do Leme foi escolhido pela particularidade de seu território, que 

historicamente aproximou bairro e favela, inclusive, pela orla – como mostraram algumas 

das entrevistas realizadas – e por colocar, nitidamente, em contraste os índices 

econômicos e de desenvolvimento de uma área da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. 

As favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, localizadas em Mata Atlântica e estratégica 

área de interesses do Exército – com seus Fortes – e interesses imobiliários, foi ponto de 

disputa de espaços e intervenções urbanísticas diversas, desde o início do século XX, bem 

como remoções constantes, no limiar entre instabilidades, irresoluções e a temporariedade 

das políticas e seus interesses, em aspectos de integração, interação e acessos entre bairro 

e favela. Como vimos, o “problema da favela”, construído e debatido desde o início do 

século XX por políticas de higienização e urbanização, passou a ter como nota o 

“problema da segurança pública”, dado o crescimento da desordem urbana e do conflito 

social responsabilizados pelas favelas e seus favelados em contexto de extrema 

segregação socioespacial e diferentes desigualdades e violências. No decorrer deste 

contexto, o bairro recebera também a política pública de segurança das Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP) no início da implementação de seu programa, em 2009, 

quando as favelas Chapéu Mangueira e Babilônia foram a segunda área da Zona Sul a ser 

pacificada. 

 Como apresentado no primeiro capítulo deste trabalho, o crescimento da 

criminalidade violenta na proximidade dos megaeventos e a necessidade de uma boa 

internacionalização da imagem da cidade ampliou, em ressonância, a agenda urbanística 

nas áreas, principalmente, das favelas, em novo modelo proposto a partir da década de 

2000, e trouxe, em fortalecimento, a agenda da segurança pública, Dessa forma, a 

problemática da administração e da gestão de territórios e populações da racionalidade 

neoliberal foi responsável, neste contexto, pela construção da “guerra” urbana e da 

intensificação da polarização entre “nós” e “eles” na cidade, ao escolher, mais uma vez, 

a favela enquanto zona de territorialização do inimigo urbano contemporâneo, possível, 

portanto, de ser delimitado, civilizado e/ou contido através das políticas de pacificação. 

 De fato, é a representação sobre este inimigo urbano que busca ser compreendida 

a partir da análise de parte da sociedade que anseia por uma maior sensação de segurança 

ao direcionar, de forma repressiva, as políticas de segurança a determinados (e 

territorializados) atores. Para tanto, nesta análise de direcionamentos e demandas, as 
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camadas médias urbanas são o objeto. Pudemos então perceber que a própria 

caracterização das camadas sociais enquanto representação e identidade precisa ser 

discutida, pois, mesmo que, em grande parte, apoiadoras das políticas de segurança 

implementadas pelo governo do estado, na época, as camadas médias do bairro do Leme 

se mostraram um tanto desacreditadas sobre as reais influências das Unidades de Polícia 

Pacificadora na organização do bairro, não reconhecendo a atuação desta política como a 

principal responsável pela garantia de sua sensação de segurança. É o que, por exemplo, 

discutimos no segundo capítulo deste trabalho, direcionado, principalmente, na 

construção do próprio programa de pacificação e militarização das favelas como solução 

para o controle da criminalidade violenta. Ora, uma política de segurança centrada apenas 

na polícia e na militarização de territórios e populações – visto o também fracasso de seus 

programas sociais – não abrange os aspectos sociais que seriam responsáveis por uma 

melhor qualidade de vida vinculada a uma melhor sensação de segurança, tanto para o 

bairro como para a própria favela, visto que, para pacificar, o poder armado e o conflito 

de “guerra” continuam por ser a lógica. 

 Ademais, o aparato técnico e os dispositivos empenhados para a construção de tal 

política de segurança pública, direcionada a uma “integração” que se basta na 

coordenação da gestão de diversos órgãos para alcançar um maior controle e vigilância 

sobre tais territórios e tais populações, como a lógica do novo urbanismo militar propõe, 

são, de fato, o único modelo inovador de tais políticas, pois trazem, como linha de frente, 

as parcerias privadas e com o terceiro setor na implementação de projetos e programas 

públicos. Este novo modelo se dá pois o potencial inimigo urbano favelado é também 

uma ameaça à economia neoliberal formal, fazendo com que as forças de segurança 

estatais e corporativas se interessem não apenas por policiar (através da produção de uma 

sensação de segurança), mas também, com frequência, lucrar com as relações entre os 

dois lados, o público e o privado. Dessa forma, a partir de tais políticas e parcerias, a 

favela – para além da cidade – é construída como mercado e mercadoria, recebendo 

diversos novos olhares e interesses nas agendas pública e privada, onde a segurança 

pública é apenas uma das vertentes responsáveis, portanto, por abrir cada vez mais os 

caminhos para as redes de mercado através da coerção das Polícias. 

 Neste novo contexto de abertura de mercados em um novo ordenamento de 

políticas que as categorias e representações coletivas das camadas médias sobre a disputa 

pela cidade – e seus territórios e indivíduos – são atualizadas. Quando há políticas 

públicas, ou seja, políticas implementadas por órgãos de governo, porém, financiadas por 
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setores da sociedade civil e do empresariado, a influência destes determinados setores 

sobre o que é de ordem pública é cada vez mais presente – e aproveitado –, como bem 

indica a racionalidade neoliberal. Portanto, na medida em que os governos não possuem 

orçamento e/ou interesse para a continuidade dos programas e, possivelmente, tais 

políticas não estejam mais satisfazendo seus setores de financiamento, o 

desmantelamento e o fracasso das questões de ordem pública, como as políticas públicas 

de segurança, é o caminho. 

 Por outro lado, em concomitância, quando é cada vez mais escrachada e 

denunciada a crise política, produtora e reprodutora da crise econômica, dos governos 

que eram então incentivadores de tais políticas de segurança – bem como passados os 

eventos de interesses internacionais que exigiam uma imagem mais positiva da cidade –, 

os setores da sociedade civil que necessitam permanecer garantindo a sua sensação de 

segurança contra a violência urbana tomam a frente das propostas e implementações 

relacionadas a este tema, pois não se sentem mais representados pelo atual governo e suas 

políticas. Bem, ao menos este é o caso de um bairro específico da cidade do Rio de 

Janeiro, como apresentamos no capítulo três deste trabalho, ao analisar o papel da 

sociedade civil organizada após o desmantelamento da política centrada nas Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP) e a então organização deste setor, em diversas parcerias 

públicas e privadas, para promover a segurança que supõem merecer. Neste novo 

contexto de disputa pela cidade e pela solução do “problema da segurança pública”, novos 

dispositivos são reivindicados, no aperfeiçoamento de uma gestão que traz uma ainda 

maior inserção do mercado nas decisões que deveriam ser, por regra, públicas. É o que 

mostram os representantes da sociedade civil organizada dos bairros de Copacabana e 

Leme (assim tomados em conjunto), por exemplo, quando em proposição e diálogo com 

os setores do empresariado e do governo ao incentivar e/ou criar programas como o 

Segurança Presente, o Rio Mais Seguro e Vigilante, o movimento “Arpoador Seguro” ou 

o aplicativo “Linha Direta PM”, dispositivos que atendem de forma pessoalizada (e 

privada) apenas as camadas médias de específicos bairros da cidade. 

 Além disso, com o aperfeiçoamento da ideia de gestão integrada na organização 

do setor público, o remodelamento dos programas e políticas passa também pela 

profissionalização técnica dos representantes dos órgãos de governo, como a Polícia 

Militar e a Guarda Municipal, a partir de um conjunto de ações coordenadas que procuram 

securitizar a cidade por meio de estratégicas de controle e vigilância cada vez mais 

tecnológicos e integrados, como mostram, mais uma vez, os programas Rio Mais Seguro, 
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na ampliação de uma Guarda Municipal que se pretende, agora, enquanto responsável 

pela prevenção de crimes e pelo controle da ordem urbana em parceria com a Polícia 

Militar, tendo como proposta, inclusive, o seu armamento e o acesso ilimitado às 

informações produzidas pelos centros de comando e controle COR e CICC, da Prefeitura 

e do Estado, respectivamente, para comandar e atuar em bairros sensíveis ao interesse da 

cidade, como Copacabana e Leme, por exemplo; e o aplicativo “Linha Direta PM” que, 

também através de mapeamento e georreferenciamento de áreas cadastradas enquanto 

mais sensíveis e estratégicas, como a Barra da Tijuca, o Recreio, Copacabana e Leme, 

pretende reconhecer chamados especificamente localizados e, assim, ter maior 

proximidade da sociedade civil do asfalto (visto que o mapeamento não se estende às 

“áreas de risco” das favelas) com a Polícia Militar no atendimento de seus chamados – 

medida, inclusive, já adiantada pelo próprio comando do 19º Batalhão da Polícia Militar 

de Copacabana e Leme ao criar WhatsApp específico da Polícia para contato com os 

moradores destes bairros, individualizando ainda mais as relações e, portanto, os 

interesses. 

 Neste novo contexto de disputa pela cidade, portanto, as representações coletivas 

das camadas médias sobre o potencial inimigo urbano de quem devem-se defender, são 

ampliadas e atualizadas, dada a ampliação do próprio espaço de atuação e reconhecimento 

dos interesses específicos dessas camadas por meio da abertura de tantos canais. No 

contraste, quando há ampliação da participação das camadas médias nos debates não 

apenas públicos, mas na agência de decisões também privadas sobre os programas 

públicos ou na proposição de programas privados para atender a questões públicas, a 

lógica que permeia tais programas é a lógica do interesse “close to home”, que nega os 

problemas enquanto problemas sociais para focá-los apenas no que atinge pessoal e 

emocionalmente cada um de seus propositores. Agora, com o incentivo e as bases de 

financiamento de políticas e projetos partindo com total abertura dos setores da sociedade 

civil e do empresariado, as denúncias e as demandas baseadas em preconceitos e 

elitizações são escancaradas com naturalidade na pauta de seus programas, já que são eles 

próprios os responsáveis pela implementação de propostas que vão favorecê-los. 

 Assim, a caracterização das favelas como territórios da violência urbana e a então 

necessidade de delimitação e militarização destes territórios e de seus moradores, em 

específico, para resguardar a sociabilidade de seu entorno de camadas médias, não mais 

basta para o atendimento das demandas por cada vez mais controle e segurança deste 

setor, sob o que se entende a respeito da ordem pública. Para se sentirem seguros de fato, 
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as camadas médias dos bairros de Copacabana e Leme, por exemplo, preferem priorizar 

e privatizar uma militarização que esteja ordenada em seu próprio território, por meio de 

um controle cada vez mais ostensivo das Polícias, juntamente com a nova Guarda 

Municipal, e uma vigilância cada vez mais técnica, em modelo de gestão integrado, e 

tecnológica, no uso de novas tecnologias e dispositivos. Portanto, neste caso – para além 

das favelas –, há uma privatização dos espaços urbanos da cidade para assegurar 

determinadas áreas de transtornos e desordens causados ainda, é claro, pelos 

“indesejáveis” favelados, mas também pelos pobres em geral, identificados como 

“moradores de rua”, “camelôs” e moradores de periferias distantes que, a partir das 

propostas dos moradores de Copacabana e Leme, não teriam direito ao acesso à cidade e 

deveriam ser, portanto, afastados desses bairros. 

 A partir dos resultados, das problematizações e dos questionamentos produzidos 

por este trabalho, é possível observar, portanto, como a racionalidade neoliberal está 

comandando a produção de um novo modelo de cidade, no reordenamento das relações 

entre os diversos órgãos e setores, estando a construir há, pelo menos, uma década, 

programas de políticas de segurança militarizada responsáveis por reforçar as 

desigualdades sociais – com a categorização de indivíduos a serem direcionados e 

atendidos, a cada novo interesse – e a intensa segregação socioespacial, que delimita 

territórios e populações ao acesso à cidade e a seus mais abrangentes direitos, ao 

policializar áreas e demarcar inimigos já há muito vitimados pela sequência de instáveis 

políticas públicas. Com a então privatização da segurança, através da colaboração da 

sociedade civil organizada – neste caso, as camadas médias urbanas –, se faz cada vez 

mais necessário a ampliação e o alinhamento de um debate público a respeito dos 

problemas de ordem social, debate este que deveria contar, em disputa, com a participação 

de toda a cidade, principalmente, os pobres e favelados, em uma construção democrática 

e justa de cidadania e respeito. Para tal resistência, espero que este trabalho venha a 

contribuir. 
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