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RESUMO 

A Unidade de Polícia Pacificadora - UPP é um projeto da Secretaria de Segurança Pública do 

estado do Rio de Janeiro implementado em 38 favelas desde o ano de 2008. Atribui-se ao 

projeto UPP a filosofia da “polícia de proximidade”, explicada como uma estratégia de 

policiamento fundamentada na parceria entre cidadãos e policiais, visando a construção 

compartilhada da segurança pública local. Mas como conciliar uma polícia tradicionalmente de 

combate, voltada para a guerra, com uma “polícia de proximidade”? É possível a existência de 

uma “polícia de proximidade” em áreas marcadas por intervenções estatais discriminatórias e 

eminentemente repressivas? Para investigar as questões, a pesquisa se dedica a estudar a 

experiência da UPP na favela da Rocinha. Propõe-se analisar como se configura essa “polícia 

de proximidade” e refletir sobre o projeto UPP a partir dos pontos de vista dos policiais 

militares. Para tanto, a metodologia do trabalho abarca a pesquisa empírica, de cunho 

qualitativo, baseando-se essencialmente nas observações em campo, nas rotinas policiais 

compartilhadas e nas entrevistas em profundidade. A partir da interação com os policiais, a 

pesquisa aponta que a “proximidade” admite diversos contornos no cenário da UPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

e que há conflitos no entendimento do que é ser policial e de que modo se traduz o seu mandato. 

Palavras-chave: UPP Rocinha. “Polícia de Proximidade”. Mandato policial. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o final do ano de 2008, a cidade do Rio de Janeiro tem vivido a experiência 

da implementação da Unidade de Polícia Pacificadora - UPP em algumas de suas favelas1. 

A primeira UPP surgiu na favela Santa Marta, zona sul da cidade do Rio de Janeiro, no 

governo de Sérgio Cabral (PMDB), mandato de 2007-2014. Tratava-se ainda de uma 

experiência-piloto, cuja denominação era Companhia de Policiamento Comunitário (depois 

chamada UPP). 

O Programa de Polícia Pacificadora, hoje regulamentado pelo Decreto nº 

45.186/2015, estipula os seguintes objetivos: retomar territórios sob o domínio dos 

criminosos, reduzir a violência armada, recuperar a confiança dos moradores na polícia e 

contribuir para uma cultura de paz. Ainda no plano normativo, a Polícia Pacificadora deve 

ser orientada pela filosofia de proximidade, explicada como uma estratégia de construção da 

segurança pública local por meio da parceria entre a população e as instituições da área de 

Segurança Pública2. 

Diversos estudos foram realizados ao longo desses nove anos de existência do 

projeto UPP. Esses estudos tiveram como objetivo, basicamente, analisar o impacto das UPP 

na redução da criminalidade (CANO, 2012; CARNEIRO, 2012), a cobertura feita pela 

imprensa (MENDONÇA, 2015; MATTOS, 2015), a percepção de policiais e/ou moradores 

sobre a UPP e seu funcionamento no dia a dia das favelas (BURGOS et al., 2011; CANO, 

2012;  FICHINO, 2012; MENEZES, 2015; MUSUMECI et al., 2013; OLIVEIRA e 

NUÑEZ, 2014; ROCHA e BORGES, 2014), a “polícia de proximidade” e a legitimidade da 

ação policial (MUNIZ e MELLO, 2015; MUSUMECI et al., 2015; TEIXEIRA, 2015 ) e a 

lógica da guerra com a militarização da segurança pública e das favelas (LIMA et al., 2010; 

BATISTA, 2011; DA SILVA, 2014; MIRANDA, 2014; ZALUAR, 2014; KARAM, 2015; 

SOARES, 2015).  

O presente trabalho procura contribuir com esse conhecimento ao realizar um 

estudo de caso na UPP Rocinha, cuja pesquisa de campo foi realizada junto a policiais 

militares, no período de agosto de 2015 a outubro de 20163. A extensão geográfica, o número 

                                                           
1 Das 38 UPP implementadas até o primeiro semestre de 2017, apenas uma está localizada fora cidade do Rio de Janeiro 

(UPP Mangueirinha, em Duque de Caxias, região metropolitana do estado do Rio). 
2 É o que estabelece o artigo 4º do Decreto nº 45.186/2015: “A filosofia de proximidade, que orienta o Programa de Polícia 

Pacificadora, propõe o contato direto e regular da sociedade civil com os órgãos do Estado para fomentar a cooperação 

entre moradores e demais atores implicados na construção compartilhada da segurança pública local”. 
3 A pesquisa mencionada teve como resultado o meu trabalho de dissertação de mestrado em Direito intitulado “As 

(im)possibilidades da proximidade na UPP Rocinha: ser ou não ser policial”, defendido em 06 de março de 2017, na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. 
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de habitantes, a notoriedade provocada pelo forte turismo (presente também em outras 

favelas da zona sul da cidade do Rio de Janeiro) e toda a complexidade e heterogeneidade 

que caracterizam a Rocinha foram os estímulos que me conduziram a ela. Além disso, a 

escassez de pesquisas de campo envolvendo os policiais desta Unidade motivou tal 

iniciativa.  

A Rocinha foi transformada em bairro pela Lei 1.995 de 18 de junho de 1993, 

quando foram definidos seus limites territoriais, e foi decretada Área de Especial Interesse 

Social - AEIS pela Lei 3.351/2001, o que possibilitou a flexibilização de seus parâmetros 

urbanísticos4. Está localizada entre a Gávea e São Conrado, na zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro. Embora intitulada legalmente como bairro, a Rocinha permanece conhecida como 

uma favela5-6 e é considerada a maior do Brasil. Sua população estimada era, em 2010, de 

98.319 habitantes, com o quantitativo de 34.576 domicílios (Censo do EGP-Rio 2010). 

A preocupação que norteia a pesquisa insere-se no campo de discussão acerca da 

chamada “polícia de proximidade”. Afinal, como conciliá-la com uma polícia de combate, 

voltada para a guerra? É possível a existência de uma “polícia de proximidade” em áreas 

marcadas por intervenções estatais discriminatórias e eminentemente repressivas?  

 O objetivo deste trabalho é analisar como se configura a “polícia de proximidade” 

na UPP Rocinha. Propõe-se, assim, refletir sobre a experiência da UPP a partir dos pontos 

de vista dos policiais militares, das suas expectativas e frustrações com relação ao projeto. 

 A metodologia utilizada abarca a pesquisa empírica, de cunho qualitativo, 

baseando-se essencialmente em observações em campo das rotinas policiais compartilhadas 

e nas entrevistas em profundidade. Tomou-se como referência metodológica a Antropologia 

no que se refere à perspectiva do estranhamento, ou seja, “uma forma peculiar de ver o 

mundo e suas representações, partindo sempre, necessariamente, de um surpreender-se com 

                                                           
4 O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro estipula que uma AEIS é aquela 

destinada a Programas Habitacionais de Interesse Social, para os quais as famílias de renda igual ou inferior a seis salários 

mínimos têm prioridade (art. 70, parágrafo único, II, da Lei Complementar nº 111/2011). Ao declarar uma AEIS, o 

município poder adotar padrões diferenciados de exigências urbanísticas e de infraestrutura para viabilizar soluções 

habitacionais de interesse social (art. 205 da Lei Complementar nº 111/2011). 
5 Do ponto de vista da legislação do município do Rio de Janeiro, entende-se por favela “a área predominantemente 

habitacional, caracterizada por ocupação clandestina e de baixa renda, precariedade da infraestrutura urbana e de serviços 

públicos, vias estreitas e alinhamento irregular, ausência de parcelamento formal e vínculos de propriedade e construções 

não licenciadas, em desacordo com os padrões legais vigentes” (art. 234, §3º, da Lei Complementar nº 111/2011). 

Diferentemente, o bairro se caracteriza como um território oficialmente demarcado e que se constituiu como unidade 

territorial de referência na coleta de dados (art. 36, IV, da Lei Complementar nº 111/2011). 
6 Diversos trabalhos chamam a atenção para o fato de que as favelas, desde o seu surgimento no final do século XIX, têm 

sido caracterizadas como um problema (sanitário, moral, estético, ambiental, de segurança pública) com enfoque pejorativo 

e reduzidas a espaços de ilegalidade, ausência e precariedade. Essa percepção constrói e reproduz uma única representação 

social de favela que, além de estigmatizá-la, desconsidera as suas potencialidades (cf. VALLADARES, 2000; ZALUAR e 

ALVITO, 2006; COMPANS, 2007; GONÇALVES, 2013; HÖELZ, 2016). 
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tudo aquilo que aos olhos dos outros parece natural” (LIMA e BAPTISTA, 2014, p. 10). A 

proposta de olhar e ouvir os policiais vem ao encontro do comprometimento em tentar 

compreender a visão “do outro” sem prejulgá-lo. Trata-se de um olhar que não é neutro, 

posto que “acreditar ser possível a neutralidade idealizada pelos defensores da objetividade 

absoluta é apenas viver em uma doce ilusão” (OLIVEIRA, 2000, p. 24), mas que procura 

conhecer e entender o que pensam, como e o que fazem esses policiais na Rocinha. 

  No decorrer da pesquisa de campo, surgiu a hipótese de que os policiais poderiam 

ter uma visão e comportamento de “polícia de proximidade” distintos, a depender de sua 

atribuição na UPP. Para explorá-la, busquei interagir com policiais de grupos diferentes. Na 

favela da Rocinha, pude conviver com policiais que trabalhavam nos projetos oferecidos 

pela UPP (artes marciais, dança, reforço escolar, basquete, informática, música, vôlei, 

treinamento funcional, hidroginástica e futsal) e com  policiais que trabalhavam no 

“policiamento de proximidade” - o que, segundo os meus interlocutores, consiste na prática 

de um policiamento voltado para o diálogo com os moradores a fim de administrar conflitos 

pontuais. Ambas as atividades, projetos e “policiamento de proximidade”, formam o “grupo 

da proximidade” da UPP Rocinha. Ainda nos últimos meses da pesquisa de campo, interagi 

com outro grupo de policiais, a “tropa de terreno”, responsável pelo patrulhamento, pelo 

policiamento em ponto fixo, pelas operações, por grande parte do registro de ocorrências, 

abordagens e apreensões. Enfim, trata-se do grupo responsável pela presença ostensiva na 

favela e que possui efetivo maior que o da “proximidade”. 

 Os policiais com quem interagi são, em ampla maioria, soldados, o que significa 

um tempo de serviço inferior a seis anos. A maioria também é do gênero masculino, tendo 

entrevistado apenas duas policiais do gênero feminino (chamadas “fem”) durante as 

dezenove entrevistas7 que compuseram a pesquisa. Nenhum dos policiais foi identificado, a 

não ser pela divisão praças/oficiais8 e atribuição na UPP: “grupo do Comando” (oficiais que 

compõem o comando da Unidade), “grupo da proximidade” e “tropa de terreno”. Dessa 

forma, tomo de empréstimo categorias nativas para nomear tais grupos. 

  As entrevistas foram numeradas sequencialmente, portanto, a cada policial praça e 

                                                           
7 Importante frisar que o ato de gravar entrevistas por vezes inibe o entrevistado. Por essa razão, a pesquisa prescindiu do 

uso do gravador em diversas ocasiões. 
8 Em linhas gerais, o ingresso na carreira da Polícia Militar se dá sob duas formas: oficialato (que vai do posto de 2º tenente 

ao posto de coronel) e praças (que vai da graduação de soldado até a de subtenente). A formação do oficialato é destinada 

ao preparo para o exercício de funções de comando, chefia e direção. Os subtenentes e os sargentos, ambos praças, auxiliam 

e complementam as atividades dos oficiais. Já os cabos e os soldados, praças com quem mais tive contato na Rocinha, são 

“essencialmente, os elementos de execução” (art. 37 do Estatuto da PMERJ). Em outras palavras, no linguajar dos policiais, 

eles são “a ponta da lança”, são os que estão na rua. 
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a cada policial oficial atribuo um número que significa apenas a posição cronológica do 

policial no conjunto das entrevistas. Essa classificação também permite ao leitor perceber as 

falas de um mesmo policial quando este for mencionado mais de uma vez. O roteiro das 

perguntas - que segue no apêndice - procurou explorar aspectos da história de vida do 

participante, sua experiência atual e sua reflexão sobre o significado dessa experiência. 

Ressalta-se, contudo, que o roteiro das entrevistas foi apenas um guia - modificado de acordo 

com a interação entre pesquisadora e interlocutor. 

 Visando apresentar os principais pontos da pesquisa realizada, a monografia é 

dividida da seguinte forma: o primeiro capítulo aborda brevemente o cenário no qual a UPP 

se insere, enfatizando algumas questões da revisão de literatura para, em seguida, trazer os 

pontos de vista dos policiais da Rocinha sobre a UPP, seus objetivos e o que ela representa 

na prática. O segundo capítulo analisa como se configura a chamada “polícia de 

proximidade” na UPP Rocinha a partir das falas dos policiais da Unidade e do 

compartilhamento de suas experiências. Por fim, o terceiro capítulo discute o mandato 

policial, o que é polícia e como ela exerce o seu papel no cenário da UPP. Tem-se como 

proposta, enfim, refletir sobre o lugar de polícia na sociedade, ilustrando o caso da Polícia 

Militar no contexto brasileiro. 

CAPÍTULO 1 -  A UPP E SEUS DISCURSOS 

 O debate acerca do “problema da segurança pública” começou em 1980 e foi 

marcado por concepções políticas paradoxais: por um lado, havia o discurso autoritário que 

pregava a “pacificação” e a supressão dos conflitos pelo poder estatal autoritário e, pelo 

outro, havia o discurso reformista, baseado na luta pela incorporação de princípios 

internacionais de direitos humanos. Nesse momento, surgiram os primeiros estudos sobre a 

organização policial e a sua impermeabilidade às experiências democratizantes 

(MIRANDA, 2014, p. 4). 

Cabe observar que o termo “pacificação” tem sido uma categoria concebida como 

sinal de eliminação de conflitos, contrapondo a concepção (da qual compartilho) de que o 

conflito é inerente a qualquer agrupamento humano e o que se deve procurar é a sua 

administração. Além disso, o uso do termo pode sugerir um “outro” inferiorizado, 

“desprovido de civilização” (MUSUMECI et al., 2015, p. 34), à espera da salvação que virá 

de fora. Neste trabalho, acolho esse termo empregado pelos policiais, pelo governo, pelos 

discursos oficiais e pela mídia apenas para fazer referência ao projeto da UPP. 
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Com o auxílio das Ciências Sociais, segurança pública passa a se constituir como 

um campo de pesquisa no qual as políticas públicas serão analisadas a partir da compreensão 

de que segurança é um fenômeno complexo e que envolve diversos grupos sociais e 

interesses distintos (MIRANDA, 2014, p. 3), não se reduzindo à atuação das forças estatais. 

Para Batista (2011, p. 3), segurança pública só existe “quando ela decorre de um conjunto 

de projetos públicos e coletivos que foram capazes de gerar serviços, ações e atividades no 

sentido de romper com a geografia das desigualdades no território usado”. Sem isso, afirma 

a autora, o que há é um “controle truculento dos pobres”. 

Algumas políticas construídas a partir da década de 1980 tiveram como ideário a 

incorporação dos direitos humanos às políticas públicas de segurança do Rio de Janeiro - 

governos de Leonel Brizola (1983-1986 e 1991-1994). Em 1983, foi criado o Centro 

Integrado de Policiamento Comunitário - CIPOC na Cidade de Deus e, em 1986, foi 

implantado o projeto Policiamento de Bairro. No entanto, esse ideário foi rompido logo em 

seguida, no governo de Marcelo Alencar (1995-1998), quando foi nomeado o general do 

Exército Nilton de Albuquerque Cerqueira para o cargo de secretário de segurança. À época, 

o governador editou decreto estabelecendo que os policiais que demonstrassem “bravura” 

nos combates ganhariam promoções e gratificações. Uma das medidas consideradas para o 

bom desempenho dos policiais era o número de oponentes mortos.  

Seguindo um processo de “remilitarização da segurança pública” (MIRANDA, 

2014, p. 4), o Rio de Janeiro ainda contou com a experiência da “Operação Rio” promovida 

para a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em 

1992. A operação tinha a presença do Exército fazendo o policiamento ostensivo nas ruas e 

nas entradas das favelas9. Misturava-se, assim, os papéis das forças públicas.  

O “problema” dos anos 80 se transformou na “crise” de segurança pública “cujo 

epicentro era considerado a expansão do tráfico de drogas e do chamado crime organizado, 

o que abalou a imagem da cidade, transformando-se em objeto de pesquisa [...]” 

(MIRANDA, 2014, p. 4). 

A partir de 1990, inicia-se um debate, impulsionado por cientistas sociais, acerca 

da atuação das instituições policiais e medidas começam a ser apontadas, tais como, a 

retomada da estratégia do policiamento comunitário e o investimento na formação dos 

                                                           
9 Esse modelo de operação para policiamento em grandes eventos será repetido em outras ocasiões, tal como para a 

realização das Olimpíadas 2016. O Rio de Janeiro foi palco novamente de um policiamento fortemente armado nas ruas, 

promovido pela Marinha, Exército e Polícia Militar. 
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policiais. Indícios de inflexão nas práticas policiais informadas pela “guerra” teriam surgido 

no governo Anthony Garotinho (1999-2002), com o Projeto Mutirão da Paz e com o 

Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais - GPAE (FICHINO, 2012, p. 27). Ainda 

assim, a primeira década dos anos 2000 foi marcada pela alternância entre ações mais 

democráticas e ações mais repressivas, de endurecimento das ações policiais (MIRANDA, 

2014, p. 5). No início do governo de Sérgio Cabral (2007-2014), uma das medidas adotadas 

foi a realização de megaoperações policiais com o apoio das Forças Armadas para as 

incursões nas favelas. 

 Nos primeiros anos do segundo mandato do presidente Lula (2007-2010), o 

Governo Federal lançou o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - 

PRONASCI, extinto no governo Dilma Rousseff (2011-2016), que tinha ênfase nas políticas 

de prevenção. Ações sociais deveriam ser articuladas ao policiamento comunitário e os 

estados e municípios deveriam aderir ao programa para garantir os repasses federais. Fichino 

(2012, p. 11) sugere que o surgimento das UPP está associado às exigências do PRONASCI 

para recebimento do auxílio financeiro. O estado do Rio de Janeiro formalizou a adesão ao 

programa em setembro de 2007.  

 Nesse contexto, há que se considerar novamente as mobilizações e os estudos 

dedicados a pensar mudanças no paradigma de atuação policial. Tais iniciativas contaram, 

inclusive, com a participação de agentes da própria PMERJ. O projeto Desenvolvimento 

Institucional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (2005-2006) é um exemplo de 

parceria entre a Viva Rio (ONG carioca) e a PMERJ, cujo desdobramento foi a criação de 

uma comissão interna denominada “A polícia que queremos”. A função desta comissão era 

conduzir consultas junto ao público interno e externo para coletar propostas de mudança com 

base no diagnóstico realizado no projeto. Posteriormente, foi realizado um seminário para a 

discussão das propostas apresentadas. Após o evento, a Polícia Militar entregou um relatório 

aos candidatos ao executivo estadual do Rio de Janeiro (eleições de 2006), de maneira que 

pudessem ter conhecimento das sugestões feitas. Dentre elas, constava a valorização da 

filosofia e expansão do programa de policiamento comunitário (CARUSO et al., 2006, 

passim). 

Embora houvesse a demanda por uma mudança na atuação policial, o fato é que a 

criação da UPP não teve um delineamento efetivo. Trata-se de uma experiência que vem 

sendo moldada e transformada desde o ano de 2008. A implantação da primeira UPP surgiu 

na favela Santa Marta, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2008, uma 
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operação policial prendeu lideranças do tráfico no morro do Santa Marta e o chefe da 

organização criminosa foi morto em um conflito com a polícia. Por decisão do secretário de 

segurança pública, José Mariano Beltrame10, a Polícia Militar ocupou uma antiga creche da 

Prefeitura e lá colocaram policiais de batalhão. Inaugurava-se a Companhia de Policiamento 

Comunitário (depois chamada UPP). Foi um improvisado que, para o secretário, deu certo. 

“E o nosso projetinho aqui saindo” (BELTRAME, s/d, apud  MORAES et al., 2015, p. 508).  

 O projeto das UPP está inserido na discussão sobre um “novo” modelo de 

policiamento para o Rio de Janeiro. Para Marcelo Burgos et al. (2011, p. 51), a UPP é fruto 

de um histórico de experiências fracassadas de policiamento para as favelas ao longo das 

últimas décadas. Analisando a experiência da UPP com relação às pretéritas políticas 

públicas de segurança, Burgos et al. (2011, p. 56) afirmam que “o foco exclusivo na expulsão 

dos grupos armados das favelas, a submissão da agenda social à lógica da ocupação policial, 

o amplo apoio midiático e a mobilização do empresariado distinguem a experiência da UPP 

das políticas implementadas antes dela”. 

Do ponto de vista normativo, o projeto vem sendo formalizado por meio de alguns 

decretos, tais como: Decreto nº 41.650 de 21 de janeiro de 2009; Decreto nº 41.653 de 22 de 

janeiro de 2009; Decreto nº. 42.787 de 6 de janeiro de 2011; Decreto 44.177 de 26 de abril 

de 2013 e Decreto 45.186 de 17 de março de 2015. Observa-se, com base na análise dos 

decretos, que os aspectos que hoje são avaliados, discutidos e criticados, como a filosofia de 

proximidade e a capacitação policial, nem constavam nas primeiras tentativas de 

formalização. Foi apenas em 2011, através do Decreto nº 42.787/2011, que o projeto UPP 

ganhou condições mínimas de formalização, tais como, a definição dos objetivos, as etapas 

de implantação, estrutura, atuação e funcionamento das unidades. À época, 12 UPP já 

estavam instaladas. 

 O Programa de Polícia Pacificadora, instituído apenas no ano de 2015 (Decreto nº 

45.186/2015), é parte integrante da Política de Pacificação e persegue os seguintes objetivos: 

retomar territórios sob o domínio dos criminosos, reduzir a violência armada, recuperar a 

confiança dos moradores na polícia e contribuir para uma cultura de paz. A Polícia 

Pacificadora deve ser orientada pela filosofia de proximidade, cuja inspiração reside na 

construção compartilhada da segurança pública local.  

                                                           
10 Em outubro de 2016, Beltrame pediu demissão do cargo. O pedido veio logo depois de um tiroteio entre policiais da UPP 

Pavão-Pavãozinho e supostos traficantes. O comércio da região foi fechado, algumas pessoas ficaram feridas e outras três 

morreram no confronto. O secretário já dava indícios que sairia do cargo meses antes, quando aparentava desestimulado 

com o agravamento da crise financeira no estado. 



15 

 

Embora não conste nos documentos e sites oficiais, Rocha e Borges (2014, p. 16) 

sugerem que um dos objetivos da UPP é acabar com o tráfico de drogas e a vitória na “guerra 

contra o crime”.  É o que observa na prática, visto que a maioria dos confrontos11 ocorridos 

nas áreas com UPP tem por fim combater o narcotráfico.  

 Machado da Silva (2015, p. 11-12) observa que os posicionamentos dos 

pesquisadores com relação à UPP se dividem em duas vertentes: a primeira defende que a 

UPP é um nome fantasia para as mesmas práticas policiais arbitrárias, corruptas e violentas 

de sempre; e a segunda considera a UPP como uma panaceia ou um caso de sucesso. 

Estudos apontam resultados diversos ao longo da existência do projeto UPP. As 

primeiras pesquisas de avaliação dos efeitos das UPP identificaram a valorização dos 

imóveis das “comunidades pacificadas” e no entorno, bem como a redução dos homicídios 

(CARNEIRO, 2012, p. 3). Outros apontamentos realizados indicavam a diminuição dos 

tiroteios e das incursões policiais violentas; a virtual eliminação do porte ostensivo de armas 

de fogo por pessoas que não fossem policiais; a maior liberdade de ir e vir dos moradores; a 

diminuição da insegurança e o maior controle social sobre o abuso de poder praticado por 

policiais (MUSUMECI et al., 2013, p. 1).  

 Cano (2012, p. 145) argumenta que o projeto das UPP continua sendo um projeto 

de cima para baixo e de fora para dentro. As comunidades não foram consultadas sobre a 

implementação da UPP, até por conta dos grupos armados, mas depois da implantação 

continua a mesma realidade de um projeto que alguém de fora mandou para a comunidade e 

sobre o qual ela tem incidência limitada. Em sentido semelhante, Naback et al. (2015, p. 41) 

apontam que as políticas públicas direcionadas às favelas operam sob uma lógica 

dominadora, cuja estratégia de integrar a favela à cidade “consiste mais na formalização e 

na abertura de fronteiras de investimento do que no desenvolvimento de efetivas políticas 

urbanas e sociais. As demandas locais são ignoradas”. 

 Na pesquisa “Ser Policial de UPP” (MUSUMECI et al., 2013, p. 20), os autores 

apresentam histórias de policiais narrando cenas de hostilização: jovens que cospem quando 

os policiais passam, sacos de urina e de fezes lançadas sobre os agentes, xingamentos etc. A 

pesquisa também revela que as atividades tradicionais de abordagem e revista de suspeitos 

prevalecem sobre as atividades de aproximação com a comunidade: reuniões, projetos, 

levantamento de problemas. 

                                                           
11 Entende-se que “confronto” supõe troca de tiros de arma de fogo.  
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 Outras críticas apresentadas pelos pesquisadores merecem destaque, quais sejam, a 

seletividade dos locais de implementação das Unidades, a possibilidade de deslocamento da 

criminalidade para outras localidades “não pacificadas”, o poder discricionário da Polícia 

Militar na definição da sociabilidade nas favelas e o processo de gentrificação dessas 

localidades - a chamada “remoção branca”, fruto da supervalorização dos imóveis 

(OLIVEIRA e NUÑEZ, 2014, p. 147-148). Acrescenta-se às críticas a ausência de 

sustentabilidade do projeto UPP. 

 Um dado paralelo a ser ressaltado é que, da implantação da primeira UPP até 2014, 

o número de áreas dominadas por milícias aumentou consideravelmente na cidade do Rio de 

Janeiro. A milícia controla o território por meio das armas, tendo como participação ativa 

agentes do Estado que negociam a venda de proteção e a garantia de serviços - agindo, 

portanto, de forma ilegal. Assim, as atividades dos milicianos abrangem taxas sobre serviços 

de transporte, gás, TV a cabo, condomínios residenciais, segurança particular, dentre outras.  

Muniz e Proença Junior (2007, p. 165) entendem que as “milícias”, anunciadas como ligas 

de “combate aos criminosos”, são formadas por “grupos armados organizados por policiais 

e afins que monopolizam recursos públicos de segurança e os redistribuem como arranjos 

particulares de proteção mediante a cobrança de taxas e outras contribuições dos moradores”. 

Em novembro de 2008, antes da instalação da primeira UPP, o relatório da 

Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI12 destinada a investigar a ação das milícias no 

estado do Rio de Janeiro concluiu que havia um total de 171 áreas dominadas por milícias, 

assim distribuídas: Município do Rio de Janeiro: 118; Baixada Fluminense: 34; Região de 

Itaguaí: 5; Niterói e São Gonçalo: 4; Região Litorânea (Lagos): 5; Região do Norte 

Fluminense: 2; Região Sul Fluminense: 3. Em setembro de 2014, com base no levantamento 

de dados do Disque-Denúncia e da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil, 

comparado ao relatório final da CPI em 2008, o número de áreas dominadas por milícias já 

era de 368 (aumento de 115,2 % em seis anos). Só na capital, a atuação das milícias passou 

de 118 áreas para 211.13  

O aumento do número de áreas dominadas por milícias ao longo dos anos com UPP 

desconstrói o discurso e a promessa do governo do estado do Rio de Janeiro (na gestão Sérgio 

Cabral) de que eliminaria o “poder paralelo”, entendido como um poder exercido de forma 

                                                           
12 Disponível em: http://www.nepp-dh.ufrj.br/relatorio_milicia.pdf. Acesso em 05 ago. 2017.  
13Infográfico disponível em: http://infograficos.oglobo.globo.com/rio/milicias-no-estado-do-rio.html. Acesso em 05 ago. 

2017. 
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ilegal, nas favelas do Rio de Janeiro. Se por um lado as áreas com UPP permanecem com a 

ingerência do tráfico de drogas, pelo outro, diversas outras áreas estão sob controle de 

milicianos.  

 Musumeci et al. (2015, passim) alertam, ainda, para o avanço das práticas de 

policiamento convencional e repressivo ao longo dos anos de UPP. Nesse contexto, cabe 

mencionar que os dados disponibilizados pelo último Balanço de Indicadores da Polícia de 

Pacificação14 (ISP, 2016) têm apontado significativo aumento na taxa de letalidade 

violenta15 em áreas de UPP. O número de vítimas passou de 97 em 2014 para 150 em 2015. 

Especificamente com relação aos homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial 

(comumente conhecidos como autos de resistência), o número de vítimas em 2015 (38 casos) 

é quase o dobro do que aparecia em 2013 (20 casos), revelando uma tendência de 

crescimento nos últimos anos de UPP. Outros dados oficiais consolidados16 revelam também 

o aumento nos últimos anos do número de policiais militares mortos em serviço nas áreas 

com UPP: 3 em 2008, 4 em 2009, 0 em 2010, 0 em 2011, 5 em 2012, 2 em 2013, 12 em 

2014, 12 em 2015 e 6 em 2016 (até junho). 

São 38 UPP instaladas até o primeiro semestre de 2017, com um efetivo de 

aproximadamente nove mil policiais militares, o que corresponde a 19% do efetivo total da 

Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. O projeto UPP vive um cenário com diversos 

desafios, para muito além da crise financeira do estado. Zaluar (2014, passim) já apontara 

alguns deles: 1) a própria engenharia institucional da segurança pública, que muito pouco se 

modificou quanto aos obstáculos a serem superados, tais como, a segregação entre os 

sistemas policial, judicial e de execução penal, a permanência das políticas de combate ao 

“bandido” ou guerra à drogas, o foco na punição e na vigilância seletiva da população, a 

ausência de um ethos profissional e a predominância de ações reativas baseadas na repressão 

dos mais desfavorecidos; 2) o contexto social das favelas, que vai desde as demandas 

socioeconômicas não atendidas até as práticas sociais que se desenvolveram nesses espaços. 

Partindo dessas considerações iniciais sobre o cenário de construção da UPP, passo 

a abordar os pontos de vista dos policiais da Rocinha sobre a UPP, seus objetivos e o que ela 

representa na prática. 

                                                           
14 Disponível em: 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/BalancodeIndicadoresdaPoliciadePacificacao2015.pdf. Acesso em: 

29 maio. 2017. 
15Letalidade violenta corresponde à soma dos títulos homicídio doloso, homicídio decorrente de oposição à intervenção 

policial, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. 
16 Disponível em: http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=61. Acesso em: 29 maio. 2017. 
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1.1 Olhares dos policiais sobre a UPP 

Antes da implementação da Unidade de Polícia Pacificadora, a Rocinha sofreu o 

processo de “tomada e ocupação”, que corresponde às ações das forças militares alcunhadas 

“guerra anunciada” - fase da Intervenção Tática17. Nesta etapa, “são deflagradas ações 

policiais táticas com o objetivo de recuperarem o controle estatal da área escolhida para a 

pacificação” (art. 2º, II, Decreto 45.186/2015). Todo o processo de “tomada e ocupação” da 

Rocinha foi amplamente divulgado pela mídia, em especial, pela Rede Globo. 

Dentre as prisões realizadas no processo prévio à “tomada” da Rocinha, destacam-

se duas: a prisão do “chefe do tráfico” na favela, Antônio Francisco Bonfim Lopes, 

conhecido como Nem da Rocinha, e a prisão de seu aliado Sandro Luiz de Paula Amorim, 

conhecido como Peixe. Peixe foi preso pela Polícia Federal enquanto fugia da Rocinha sob 

a escolta de policiais militares - que também foram presos18. E o “Nem” foi preso após descer 

a Rocinha no porta-malas de um carro, no dia 9 de novembro de 2011.19 

No dia 13 de novembro de 2011, a favela começou a ser oficialmente ocupada. Por 

volta das 4h deste dia, trezentos policiais do BOPE chegaram à Rocinha acompanhados de 

tanques blindados da Marinha, da Polícia Militar (“caveirão”) e de helicópteros. A 

resistência local divulgada pela mídia foi o óleo despejado na pista para dificultar o 

deslocamento dos policiais. O BOPE entrou na favela por meio de seis acessos: Terreirão, 

Roupa Suja, Estrada da Gávea, Laboriaux, 199 e Via Ápia. A ação também envolveu as 

favelas do Vidigal e Chácara do Céu. Na entrada de acesso às favelas foi montado um 

esquema de vigilância com os policiais militares, agentes da Polícia Federal, agentes da 

Polícia Rodoviária Federal e policiais civis. Duas horas depois, a operação foi finalizada e 

noticiava-se que os moradores estavam “livres do domínio dos traficantes”.20  

A UPP Rocinha foi criada por meio da Resolução SESEG nº 608, de 04 de outubro 

de 2012, mas foi inaugurada antes, no dia 20 de setembro de 2012. Classificada como tipo 

                                                           
17 Segundo o Decreto 45.186/2015, o Programa de Polícia Pacificadora contempla as fases de análise estratégica, intervenção 

tática, estabilização, implantação de Unidade de Polícia Pacificadora, monitoramento e avaliação.  Para mais informações, 

consultar o anexo 6.6 deste trabalho. 
18 A casa onde morava o “Peixe” é hoje local de projetos oferecidos pelos policiais da UPP Rocinha. Um policial que 

trabalha em um desses projetos me conta com orgulho sobre a conquista feita: implementaram um projeto em um espaço 

dominado pelos líderes do tráfico na Rocinha e, como alega, conseguiram apoio da população local.  
19 Detalhes sobre a prisão do Nem podem ser encontrados em sua biografia escrita por Misha Glenny (2016). Na obra, 

surgem dúvidas se Nem estava realmente fugindo, se ele estava a caminho de sua rendição na delegacia, se o episódio foi 

uma armadilha para o traficante ou se ele mesmo arquitetara a sua própria prisão, já que se render poderia ser um sinal de 

fracasso. 
20 Detalhes da operação disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=fH_HJdK7xuI, sob o olhar do programa 

Fantástico, da Rede Globo. Acesso em: 29 maio. 2017. 
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A21, a UPP conta (oficialmente) com um efetivo de 700 policiais e abrange as seguintes 

localidades: Rocinha, Barcelos, Largo do Boiadeiro, Vila Verde, Curva do S, Cachopinha, 

Cachopa, Dioneia, Almir, Vila União, Cidade Nova, Rua Um, Rua Dois, Rua Três, Rua 

Quatro, Portão Vermelho, Vila Laboriaux, Vila Cruzado, 199, Faz Depressa, Vila Vermelha, 

Capado, Terreirão, Macega, Roupa Suja e a favela Parque da Cidade 22. 

Fisicamente, a sede da UPP Rocinha funcionava em contêineres alugados pelo 

estado. A partir de abril de 2016, a nova sede da UPP construída em frente aos contêineres 

passou a ser utilizada mesmo sem a inauguração oficial. 

 A conquista do território, divulgada pela grande mídia, é um tema controverso. Um 

oficial da UPP Rocinha me contou que ocupar a favela é um processo longo e que é muito 

prejudicial para a Polícia Militar quando o governo pula etapas para implementar uma UPP 

(referindo-se, neste caso, à ausência de planejamento e articulação com outras secretarias do 

governo). Segundo o oficial, o processo acelerou por conta do calendário eleitoral. “O 

mandato foi acabando e você começa a ver o boom de UPP. Claro, todo mundo queria uma 

UPP no seu bairro”. Ao falar isso, o oficial pede que eu vire a cadeira e olhe para a porta. 

Estávamos em um contêiner da Unidade. “ Está vendo o rastro de luz? ” Ele pergunta fazendo 

referência a um buraco. “Isso é tiro” - responde.  

Dentre as entrevistas realizadas com os policiais da UPP Rocinha, é possível notar 

que a implantação da Unidade na favela tem por objetivo tomar o poder daquele território e 

combater o narcotráfico armado, porém essa estratégia não é bem-sucedida, já que se tornou 

“uma milícia do governo”.  Quando se analisa as falas dos policiais de acordo com a função 

que ocupam, percebe-se que aqueles que trabalham com algum tipo de projeto ou no próprio 

“policiamento de proximidade” se recordam da questão da aproximação do policial com o 

morador, entendendo que essa proximidade faz parte da política de pacificação da UPP. De 

uma forma ou de outra, os policiais acreditam que o que se pretendia ou se prometia com o 

projeto não se concretizou, seja porque o policiamento ostensivo se retraiu, seja porque a 

proximidade com os moradores é dificultosa. 

Pesquisadora: Para você, quais são os objetivos da UPP? 

Hoje a UPP é só de “fachada”. Porque antes tinha patrulhamento, no início 

do projeto, e nem tinha visibilidade [tipo de serviço policial no qual se 

                                                           
21 De acordo com o anexo ao Decreto nº 45.186/2015, as UPP são classificadas administrativamente como: a) Classe A: 

unidades comandadas preferencialmente por oficial no posto de major, com efetivo previsto superior a 400 policiais 

militares; b) Classe B: unidades comandadas preferencialmente por oficial no posto de capitão, com efetivo previsto de, no 

máximo, 400 policiais militares. 
22 Trata-se de outra favela vizinha à Rocinha - conforme os próprios moradores relatam. 
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utiliza uma viatura que fica parada em um determinado lugar, visível aos 

cidadãos]. Hoje o policial só fica parado. [...] Pra mim, a UPP acabou se 

tornando a milícia do governo. Com o tempo foram retraindo o 

policiamento pra não ter confronto, não ter problema. (Praça 15, tropa de 

terreno, sem gravação). 

Complicado, no papel é uma coisa... Na realidade... [...] O projeto em si 

fala muita coisa de proximidade, mas pra todo mundo exercer essa função 

é mais complicado do que parece. [...] Diferente no batalhão, não fazendo 

nenhum tipo de distinção, quando não existia a ocupação dentro das 

comunidades, o batalhão subia, fazia o serviço que tinha que fazer e voltava 

pro asfalto, que nem o pessoal costuma dizer. O pessoal que trabalha 

fazendo o serviço que fazia nessa época, são 24 horas dentro desse 

ambiente... Vamos dizer aqui, na maioria dos casos, hostil.  Então, essa 

proximidade que o projeto em si propõe não é muito ... Vamos dizer assim, 

não é muito viável, porque comunidade em certa parte ela aceita. Mas a 

grande maioria não. Por medo, por receio, por não confiar, cada um tem a 

sua opinião. (Praça1, grupo da proximidade). 

Olha, é difícil responder isso, sabe por quê? Porque depende muito do 

Comando. Tem comandante que a visão dele vai ser operacional, eu quero 

acabar com o tráfico - ninguém acaba, né, não acaba, não tem como acabar, 

a verdade é essa - mas tem comandante que fala “não, eu tô aqui para 

combater o crime”. E tem comandante que fala “não, eu vou combater o 

crime sim, mas a minha prioridade são os projetos, é atender a população, 

é melhorar a vida dos moradores”. A minha visão, como eu falei, é a 

proximidade. [...] (Praça 10, “fem”, grupo da proximidade). 

Na prática, os policiais entendem que “hoje” a UPP perdeu o espaço para o tráfico 

e que não podem agir para reverter a situação. Há uma crença nesses policiais de que no 

início da implementação da Unidade existia domínio territorial por parte da polícia. Por 

diversas vezes, os policiais atribuíam o (suposto) controle territorial de outrora ao trabalho 

do major “Caveira”23 que comandava a UPP à época (sobre este ponto, ver capítulo 2).   

As pessoas veem como um projeto fracassado. Porque passam ali embaixo 

e veem um monte de bandido armado, aí sobem na estrada da Gávea e 

veem policial. Aí falam: “tem policial à toa”. Pelos becos têm os bandidos 

e na estrada da Gávea tem os policiais. Aí eles passam pelos bandidos, os 

bandidos felizes da vida, sorrindo pra caramba com o fuzil do lado, aí daqui 

a pouco tá na rua tá o policial em pé, do lado da viatura. Aí “o policial tá 

ali, o bandido tá ali.” Não funcionou, não funcionou o projeto. (Praça 5, 

grupo da proximidade). 

Os policiais da “tropa de terreno” demonstram incômodo diante da impossibilidade 

de atuação no sentido de ir até os locais onde alegam ter traficantes armados, de fazer 

abordagens, operações rotineiras. Enfim, reclamam por terem que fazer vista grossa para não 

“arranjar problema”. Recorrentemente ouvi a frase “eu me sinto como um fantoche aqui”. 

Na UPP não se age naturalmente, aqui você vê a situação e ignora. [...] A 

política e a polícia fizeram um grande acordo, a política manda na polícia. 

                                                           
23 “Caveira” é uma expressão utilizada pelos policiais para se referirem àqueles vindos do BOPE - Batalhão de Operações 

Especiais da PMERJ. Tomo de empréstimo a designação para apelidar o major. 
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(Praça 16, “fem”, tropa de terreno, sem gravação). 

O que esses policiais sugerem é que existe uma ordem para que eles estejam 

presentes apenas nos lugares permitidos (onde não há ostensiva presença do tráfico) e que 

intervenham apenas em casos extremos. Se essa ordem vem do Comando da UPP ou do 

Governo não restou perfeitamente claro. Ora os agentes diziam que “vem lá de cima”, ora 

afirmavam com um gesto facial que vem do Comando da UPP. Aliás, a visão dos policiais 

é a de que ninguém quer comandar a UPP Rocinha porque ela já seria comandada (não pela 

polícia). E, neste ponto, ora os policiais falavam que a UPP era comandada politicamente, 

ora os policiais sugeriam que haveria acordos escusos para que a UPP permanecesse na 

favela. 

Polícia de pacificação. É pra... [risos] Não na teoria... Pra ocupar a área 

onde antes era ocupada pelos criminosos. E nessa ocupação, inibir o tráfico 

de drogas. Acho que a principal função da UPP é garantir o direito do 

cidadão, que antes era o direito do bandido, do marginal, ele que ditava as 

ordens, o direito do cidadão, o direito de ir e vir, o direito de ter saúde, 

cidadania, escola. Mas, na realidade (como não vai entrar meu nome 

no negócio aí), é uma jogada política pra se promover. No começo, 

ninguém sabia como é que seria, “ah, foi tudo bom, um mar de rosas”, 

ninguém sabia o que ia ser. “Ah, a polícia tá aqui junto da gente, vamos 

esperar pra ver”, aí eles esperaram e viram aí. [risos] Mudaram as 

estratégias, se adaptaram[...]Aí a gente tem lugar que dá pra ir, tem 

lugar que não dá... mas isso é político, uma jogada política. Sérgio 

Cabral ficou bem na fita, deixou o Pezão mal pra caramba, deixou o Pezão 

com o rabo do foguete, agora ele tá benzão lá24, mas quem começou a 

cagada toda foi ele, entendeu, o problema todo foi ele. Só que como a gente 

tá aqui, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Aí, como todo mundo diz, 

“eu faço o meu, o vagabundo faz o dele, eu vou vivo pra casa e dá tudo 

certo”. (Praça 5, grupo da proximidade). 

Nenhum comandante comanda a Rocinha. [...] A Rocinha é política. O 

major “Caveira” infelizmente errou nisso daí. Achou que ele fosse 

comandar a Rocinha. Quando na verdade não é isso. A Rocinha é quem 

comanda o comandante. (Praça 12, grupo da proximidade). 

Era comum entre os policiais a afirmação de que “a Rocinha é política” porque, 

conforme acreditam, os interesses eleitoreiros/político-partidários definem as ações da UPP 

na favela. Trata-se, em verdade, de politicagem, cuja prosperidade reside no vácuo da 

política pública. Assim, “patrões e clientelas empreendem monopólios dos recursos públicos 

de polícia para redistribuí-los como mercadorias, gentilezas ou generosidades privadas” 

(MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 2007b, p. 169). Ao mesmo tempo, e isso não é de modo 

                                                           
24 Ressalto que à época da entrevista Sérgio Cabral ainda não havia sido preso por suspeita de receber propina em troca de 

concessões para obras públicas, o que veio a acontecer no dia 17 de novembro de 2016. 
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algum paradoxal, havia “rumores”25 entre os policiais da “tropa de terreno” de que o tráfico 

de drogas mantinha sua ingerência na organização da favela e da polícia (que sabia 

exatamente aonde poderia ir e aonde não poderia ir). Algumas conversas sinalizavam para o 

fato de que comerciantes e mototaxistas pagavam taxas ao tráfico de drogas e que 

determinados espaços de lazer da favela, como uma boate, negociavam o seu funcionamento 

com o Comando da UPP.  

É perceptível a insatisfação dos policiais da “tropa de terreno”, e alguns do “grupo 

da proximidade”, com relação ao trabalho na UPP. Eles afirmam que não se sentem policiais 

e, no período em que estive em campo, pude conhecer um policial que pediu para ser 

transferido para outra UPP por entender que na UPP Rocinha não se pode atuar. Outro 

motivo que leva alguns policiais a manifestarem o desejo de sair do trabalho em UPP, e neste 

caso em qualquer UPP, é a questão do risco. Os policiais informam que correm o risco a 

todo momento de serem atacados por bandidos na favela. 

[...]Foi o que te falei, na favela, você tem a todo o momento o risco de 

juntar um grupo de vagabundos e alvejar você. Na rua [trabalho fora da 

UPP] não. Na rua é esporadicamente. Ah, é perseguição com carro, aí tem 

troca de tiro, ou então você tá passando perto de alguém, corre o risco do 

mesmo jeito. Só que na rua é menos. Aqui é bomba-relógio. Os caras “ah, 

vamos matar polícia hoje”. Aí você já está parado em um lugar específico 

de serviço, visibilidade Passarela, tem uma viatura lá na Passarela, aí os 

bandidos, supondo, têm uma ordem pra matar polícia, aí eles saem de lá 

onde eles estão, de fuzil, vão lá “tu tu tum” e descarregam tudo em cima. 

Eles vão matar porque a gente na favela não tá seguro igual na rua, a gente 

tem a viatura, mas os caras não vão sair “ah, vamos sair na rua e matar”, 

pra eles é mais difícil porque eles não conhecem o terreno todinho, não é 

tão vantajoso como na área onde eles atuam direto, já têm suporte, se 

acabar munição eles pegam mais, na rua é diferente. Na rua eles vão ficar 

com pouca munição igual a gente. (Praça 5, grupo da proximidade). 

O “grupo da proximidade” apresenta uma diferença crucial perante a “tropa de 

terreno”. Ao contrário dos policiais do terreno, os policiais da proximidade não se sentem 

como fantoches e veem utilidade nas suas ações (o que não significa que estejam satisfeitos 

em realizá-las). Embora alguns policiais estejam engajados nos projetos apenas para 

evitarem o risco iminente do trabalho do terreno, a atuação desses agentes tende a ser 

produtiva porque, do contrário, podem facilmente ser retirados deste tipo de serviço. E os 

atrativos do trabalho na proximidade podem ser a escala que não comporta o fim de semana, 

salvo o Regime Adicional de Serviço - RAS, a redução do risco na participação de 

                                                           
25 Utilizo o conceito de “rumores” expresso por Menezes (2013, p. 25) enquanto “notícias que não se desenvolvem através 

de canais institucionais e oficiais. A discrepância entre a demanda por notícias e a oferta feita pelos canais de comunicação 

formais, constitui a condição crucial para o surgimento de rumores”. 
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confrontos, a liberdade no direcionamento do projeto e até mesmo a satisfação ideológica 

e/ou religiosa manifestada por agentes deste grupo. 

Um ponto levantado por todos os policiais do “grupo da proximidade” é a ausência 

de apoio estatal aos projetos. Por isso, os policiais se mobilizam e tentam estabelecer 

contatos em busca de auxílio, sem os quais não suportarão a permanência das atividades. E 

assim conseguem instrumentos para o projeto de música, computadores para o projeto de 

informática, tatame para o projeto de artes marciais, contatos com o projeto Parque Vivo26 

que disponibiliza um espaço para aulas de dança e reforço escolar no Parque da Cidade 

(favela vizinha), enfim, com a mobilização dos policiais, a chance de manter os projetos é 

significativa. 

 As entrevistas conduzidas na pesquisa de campo revelam que é unânime a opinião 

dos policiais quanto à falta de assistência do Estado à favela. Em geral, acreditam que a UPP 

não é um projeto apenas da Secretaria de Segurança Pública, mas que deveria envolver todas 

as outras secretarias do estado. Soma-se a esse fator a insatisfação dos policiais quanto ao 

material bélico disponibilizado, a escala de trabalho27, os serviços-extras e os respectivos 

atrasos no pagamento. Reclamações que foram intensificadas com a crise financeira no 

estado do Rio de Janeiro, quando o governo chegou a parcelar salários, além de atrasar o 

pagamento - tudo isso às vésperas das Olimpíadas 2016 (situação que se mantém até a escrita 

deste texto, em 2017).  

Tem a questão de escala também, carga horária, como que vou ser mais 

humano, como que eu vou tratar os outros bem se eu não estou bem 

pessoalmente? Já chego, trabalhei ontem de madrugada, e hoje tenho que 

trabalhar de novo porque fui botado no extra, esse RAS compulsório 

maldito que inventaram, que você tem que fazer o serviço-extra 

obrigatoriamente, por isso que é compulsório. Então o RAS, Regime 

Adicional de Serviço, obrigatório, é adicional, eu teria que escolher se vou 

trabalhar ou não, só que eu sou obrigado a ir por causa do militarismo. Se 

eu não for, se eu não quiser ir, eu sou punido, eu sou preso. (Praça 5, grupo 

da proximidade). 

  Se o trabalho na UPP exige uma polícia mais próxima do morador, entende-se que 

a formação dos policiais deve ser compatível com tal exigência. Ao perguntar se o curso de 

                                                           
26 Parque Vivo é um projeto social que trabalha com crianças, jovens e idosos no Parque da Cidade, favela vizinha à da 

Rocinha e que integra as regiões atendidas pela UPP Rocinha. Em campo, pude conhecer uma das líderes do projeto e 

percebi o convívio produtivo entre ela e os policiais do “grupo da proximidade”. Através da cooperação mútua, os policiais 

também realizam projetos no Parque da Cidade. 
27 Com relação à escala de trabalho dos policiais da UPP Rocinha, a última troca de Comando por mim presenciada (2016) 

viabilizou uma melhora na escala dos policiais de terreno, contudo, alguns policiais do “grupo da proximidade” sofreram 

aumento na carga horária. Percebi nos últimos meses da pesquisa que as horas trabalhadas por esses dois grupos de policiais 

tendiam a ficar equiparadas após a mudança feita.   
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formação para o ingresso na carreira prepara o policial para trabalhar em UPP, algumas 

respostas foram no sentido de que a formação é insuficiente e pouco prática. 

É... lá [no CFAP - Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças] a 

pessoa não aprende a ser boa né. Isso eu acho que vai muito da pessoa. 

Vamos botar assim. Eu, por exemplo, eu gosto muito desse lado de fazer o 

bem. Isso eu acho que depende do ser humano, não depende da formação. 

Vai ter policial que prefere a parte operacional, ele gosta mesmo de “tiro, 

porrada e bomba”. Então ele não vai conseguir visualizar essa outra... não 

é que ele seja ruim, entendeu? Mas não tem esse dom. (Praça 10, “fem”, 

grupo da proximidade). 

Olha, em UPP específico não, porque acho que a gente só aprende a 

trabalhar aqui quando chega. Não tem assim, uma instrução: olha você vai 

fazer isso e isso... Não, não tem isso.  A gente chega aqui, como? Vai, faz 

o serviço... Embora a gente tenha a matéria de polícia comunitária, a gente 

tem essa matéria, é uma das matérias da nossa grade. Mas assim, a gente 

fala sobre o assunto, mas não instrução, não sabe como fazer, é uma 

instrução sobre a questão da sociedade, as condições, por que que o 

morador escolhe vir morar na comunidade... por alto, como deve ser o 

tratar do policial com o cidadão. Entendeu? Sempre assim. Mas não tem 

uma instrução: poxa se você tiver diante de determinada situação, você tem 

que fazer isso.  O cidadão reagiu de tal forma, primeiro ponto: você deve 

fazer isso. Se não funcionar, você faça isso. (Praça 2, grupo da 

proximidade). 

 A aparente deficiência no curso de formação28 instigou a Coordenadoria de Polícia 

Pacificadora a investir em novos cursos de capacitação para os policiais. Por se tratar de 

propostas recentes, eram poucos os policiais na Rocinha que tinham feito algum curso de 

capacitação para o trabalho em UPP. Além disso, a formação atual dos policiais conta com 

abordagens sobre direitos humanos e temas afins. A Secretaria Nacional de Segurança 

Pública - SENASP e a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública - RENAESP 

promovem cursos e convênios com universidades para aprimoramento da formação dos 

policiais. Uma resposta me chamou atenção no que diz respeito à formação para o trabalho 

em UPP: 

Acho que sim. A princípio forma. Se forma... eu acho que a população tem 

que entender o seguinte: a Polícia Militar te dá a formação pra trabalhar 

em UPP a princípio daquilo do que é ser policial militar, qual a função do 

policial militar, né. [...] Manter a ordem, a função do policial militar é 

reprimir o que é errado, o que tá à margem da lei, tá? Resumindo, a 

função do policial militar em si não é fazer trabalho social. Quem diz 

que policial militar tem que fazer trabalho social tá errado, né. A 

função do policial militar é proteger o cidadão e fazer com que as leis sejam 

cumpridas. Proteger os direitos do cidadão, a liberdade de ir e vir do 

                                                           
28 Embora a formação policial seja tema de extrema importância para a qualificação, profissionalização e especialização 

do trabalho policial, há que se observar que ela por si só não produz efeito transformador na política de combate ao 

“inimigo”. A justificativa do despreparo policial não explica, por exemplo, a seletividade de suas ações repressivas. Uma 

discussão acerca da relação do “mau desempenho” policial com o (suposto) despreparo pode ser vista em Kant de Lima 

(2008). 
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cidadão... essa é a função do policial militar. (Praça 8, grupo da 

proximidade). 

 Não raramente, a questão da “polícia de proximidade” se reduz ao trabalho social 

na visão dos policiais. É importante perceber que esse tipo de trabalho não é benquisto por 

todos os policiais da UPP, nem mesmo pelos próprios policiais do “grupo da proximidade”. 

Mas seria a “polícia de proximidade” uma polícia de projetos sociais? 

 O que restou perceptível em campo é que a UPP não se consolidou como um projeto 

legitimado pela polícia como um todo, tampouco a concepção de proximidade. A repetitiva 

comemoração da “tomada” da Rocinha e de outras localidades encobriu discursivamente, 

segundo Mendonça (2015, p. 52), continuidades “das mesmas velhas práticas de sujeição 

criminal”, que virão à tona em episódios posteriores à implementação da UPP Rocinha, 

como o “caso Amarildo”29. Em Misse (2010, passim), a sujeição criminal é um processo de 

classificação social, de criminação de sujeitos, que engloba rotulação, estigmatização e 

tipificação em uma única identidade social. “Trata-se de um sujeito que ‘carrega’ o crime 

em sua própria alma; não é alguém que comete crimes, mas que sempre cometerá crimes, 

um bandido, um sujeito perigoso, um sujeito irrecuperável, alguém que se pode desejar 

naturalmente que morra, que pode ser morto, que seja matável” (MISSE, 2010, p. 21).  

Sim, mas o problema é esse né, nem todos aceitam esse tipo de serviço, 

tem gente que não acredita, “ah, eu não acredito na UPP”, o próprio policial 

de UPP não acredita nesse policiamento de proximidade, nessa 

proximidade da comunidade com o policial, alguns pensam “ah, só tô aqui 

pra tirar serviço e ir embora”, “ não quero arrumar problema”, “não, isso 

aí é bandido, vai virar bandido, não tem jeito”, então assim, é de cada um 

específico. (Praça 4, grupo da proximidade). 

 As promessas do projeto UPP aos poucos foram sendo contestadas. A eliminação 

do poder dos traficantes sobre as favelas, o combate do tráfico e a consolidação de um 

“novo” modelo de policiamento são algumas das expectativas vendidas e que, ao que parece, 

não foram cumpridas. Em sua origem, a UPP não foi planejada. Mas acabou sendo 

justificada por um discurso orientado pela filosofia da “polícia de proximidade”, no entanto, 

essa filosofia mostra-se controversa na Rocinha. É o que será discutido no próximo capítulo. 

CAPÍTULO 2 -  A “POLÍCIA DE PROXIMIDADE” NA FAVELA DA ROCINHA 

A estratégia do policiamento comunitário tem sido apresentada por atores oriundos 

                                                           
29 Amarildo Dias de Souza era um morador da Rocinha e ficou conhecido por ter desaparecido no dia 14 de julho de 2013 

em uma operação policial promovida pela UPP, que se chamou “Operação Paz Armada”, cujo propósito era a apreensão 

de drogas e armas. Amarildo foi conduzido à sede da Unidade para averiguações e nunca mais apareceu. Em 2016, o Poder 

Judiciário concluiu que ocorreram os crimes de tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual.  
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de diversas instituições (Academia, Governo, Polícia) como uma forma de atuação policial 

e/ou como um caminho para administrar problemas oriundos de uma prática de policiamento 

tradicional, ineficaz na prevenção e controle do crime, distante e ilegítima perante sua 

comunidade. Para Frühling (2003, p. 10), o debate sobre o policiamento comunitário 

considera alguns elementos comuns ao modelo, quais sejam, 1) a ênfase na atividade policial 

preventiva em um espaço geográfico reduzido, 2) a promoção do estreitamento das relações 

com a comunidade para que ela também seja mobilizada a atuar nas ações preventivas e 3) 

o envolvimento da polícia no estudo das condições e circunstâncias que favorecem o 

cometimento de crimes. 

Tavares dos Santos et al. (2013, p. 207) aduzem, a partir de experiências 

internacionais, que os cinco pilares da polícia comunitária são: 1) a orientação externa da 

organização policial, sugerindo que as práticas policiais sejam orientadas pelas expectativas 

e necessidades da comunidade atendida; 2) a orientação pela resolução de problemas; 3) 

parcerias externas e internas; 4) a responsabilização da polícia e 5) o empoderamento local 

e gestão participativa dos problemas de segurança e de qualidade de vida. 

Na América Latina, os processos de reforma policial com a inserção do 

policiamento comunitário surgem a partir da década de 1980, quando o processo de 

democratização vivido por parte da região em passado recente impulsionou as demandas por 

reformas institucionais orientadas na redução da violência policial, na abertura de canais de 

comunicação com a comunidade, na descentralização do processo de decisão e na atenção 

voltada para o público atendido pelo serviço policial (FRÜHLING, 2003, p. 3).  

No Brasil, um dos defensores do programa de policiamento comunitário foi o 

Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira, da PMERJ, que contribuiu para a adesão das 

primeiras cidades brasileiras ao modelo: Guaçuí e Alegre, no Espírito Santo (SANTOS et 

al., 2013, p. 211). No Rio de Janeiro, “o primeiro projeto de policiamento comunitário de 

larga escala” foi implementado em 1994, no bairro Copacabana. O projeto viria a ser 

desmantelado no ano seguinte, após o General Nilton de Albuquerque Cerqueira assumir o 

cargo de secretário de segurança pública (MUNIZ, 1999, p. 8).  

Experiências diversas acabaram igualmente sendo interrompidas até o surgimento 

da Unidade de Polícia Pacificadora em 2008. A “polícia de proximidade”, que anos depois 

passou a ser propagada como a filosofia do projeto, é definida no art. 4º do Decreto 

45.186/2015 como “o contato direto e regular da sociedade civil com os órgãos do estado 

para fomentar a cooperação entre moradores e demais implicados na construção 
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compartilhada da segurança pública local”. 

De acordo com a Instrução Normativa30  PMERJ/EMG-PM3 nº 23, de 12 de 

fevereiro de 2015, “polícia de proximidade” e “polícia comunitária” são assim definidas:  

Polícia de Proximidade - Filosofia de polícia na qual policiais e cidadãos 

dos mais diversos segmentos societais trabalham em parceria, 

desenvolvendo ações em regiões territoriais específicas, promovendo o 

controle das questões relacionadas ao fenômeno criminal. Está alicerçada 

sob seguintes princípios: Prevenção, Descentralização, Proatividade e 

Resolução Pacífica de Conflitos. Sua operacionalização ocorre por meio 

de ações de polícia baseadas na aproximação, presença, permanência, 

envolvimento e comprometimento do policial no seu ambiente de trabalho.  

Polícia Comunitária - Filosofia de polícia que busca estabelecer parcerias 

entre polícia e comunidade. Baseia-se na premissa de que tanto a polícia 

quanto a comunidade devam trabalhar juntas para identificar, priorizar e 

resolver problemas, tais como crimes graves, medo do crime e, em geral, 

a decadência do bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida na 

área. Observe-se que tanto a polícia comunitária quanto a polícia de 

proximidade, em essência, estão sob um mesmo feixe de significados, 

sendo necessário caracterizar a maior adequação da polícia de 

proximidade, em razão do nosso contexto social e nossa herança 

cultural, na qual o Estado exerce papel central nas ações no campo da 

segurança pública. [grifo meu] 

A instrução normativa citada acima atribui a escolha do termo “polícia de 

proximidade” ao papel central que o Estado ocupa nas ações no campo de segurança pública, 

julgando ser menos adequado o uso do termo “polícia comunitária”. Rocha e Borges (2014, 

p. 15) recordam que durante muito tempo a Secretaria de Segurança Pública utilizou o 

“policiamento comunitário” para se referir à UPP, o que depois se transformou na “polícia 

de proximidade”. 

 Na minha pesquisa de campo, as expressões “polícia de proximidade” e “polícia 

comunitária” são enunciadas de forma sinônima31, razão pela qual considero as categorias 

semelhantes para efeitos deste trabalho. Em suma, essa estratégia de policiamento exige a 

aproximação com o público a ser atendido. 

E estar próximo exige confiança, reconhecimento, respeito mútuo e revela “ um 

desejo de estreitamento dos espaços físicos, morais e simbólicos constituídos por sujeitos e 

grupos numa dada espacialidade, numa dada temporalidade, sob certas condições 

vivenciadas pelos atores sociais” (MUNIZ e MELLO, 2015, p. 45). Mas como a Polícia 

Militar, reconhecida por muito tempo como a representação da opressão estatal nas favelas, 

                                                           
30 As Instruções Normativas da PMERJ são divulgadas apenas para o público interno. A citação feita foi possível porque a 

referida Instrução estava disponível em redes sociais. 
31 No mesmo sentido, Fichino (2012). 
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pode conviver amistosamente com um espaço historicamente excluído e que teve que se 

submeter a outras regras para administrar o seu cotidiano? Como pode essa polícia 

compreender as distintas formas de administração de conflitos para construir uma nova 

(co)gestão? 

A polícia, chamada de proximidade, convive com um dilema diário: estar perto e 

ao mesmo tempo tão longe. Aquilo que aproxima é o mesmo que afasta. O poder que ora se 

compartilha com o outro é o mesmo que ora se impõe ao outro sem o seu consentimento. 

Pode-se dizer que o principal desafio das Unidades de Polícia Pacificadora 

é uma longa e épica jornada, favela adentro, em busca da proximidade 

perdida, da legitimidade para policiar há muito esquecida entre os direitos 

violados, as sujeições rotinizadas, os corpos vitimados, os objetos pessoais 

expropriados e os valores organizacionais corrompidos pelo disparate da 

fabricação de uma guerra contra o crime como fim político, pelo convite 

ao enfrentamento como modo intermitente de convívio, pelo confronto 

armado como meio de afirmação de uma autoridade policial destituída de 

seu governo, insegura no exercício de sua razão de ser e indigente diante 

da população (MUNIZ e MELLO, 2015, p. 47). 

 As seções que seguem buscam demonstrar e analisar como se configura essa polícia 

na Rocinha a partir das falas dos entrevistados e do compartilhamento de suas experiências. 

2.1 O que é “proximidade” na UPP Rocinha? 

Indícios para uma possível resposta ao título desta seção constam na própria 

identificação dos interlocutores neste trabalho (“grupo da proximidade”, “tropa de terreno”, 

grupo do Comando), pois, sempre que levantada a questão, os policiais direcionavam a 

“polícia de proximidade” a um grupo específico: o “grupo da proximidade”. 

   A divisão “grupo da proximidade” e “tropa de terreno” foi feita de acordo com o 

que se ouviu em campo. O “grupo da proximidade” compreende os projetos oferecidos por 

alguns policiais e o “policiamento de proximidade” - cuja explicação nativa consiste na 

prática de um policiamento voltado para o diálogo com os moradores a fim de administrar 

conflitos pontuais.   

O primeiro projeto da UPP Rocinha foi um projeto de artes marciais existente até o 

momento da escrita deste trabalho. As aulas acontecem em uma casa onde habitava um 

morador conhecido como “Peixe”, preso à época da “tomada” da Rocinha. Outros projetos 

são oferecidos pelos policiais, tais como, dança, reforço escolar, basquete, informática, 

música, vôlei, treinamento funcional, hidroginástica e futsal (de um a quatro policiais em 

cada projeto, aproximadamente). No período em que estive indo à Rocinha pude perceber 

que esses projetos sofreram mutações. Essas mudanças se devem principalmente às trocas 
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no Comando (não somente do comandante da UPP, mas também dos subcomandantes), que 

reavalia os projetos e a necessidade do efetivo geral para realocar os policiais conforme a 

demanda. Assim, alguns projetos acabam e outros começam. Alguns policiais saem dos 

projetos e outros entram. Os horários mudam, as exigências também.  

O projeto com o qual tive maior contato durante a pesquisa foi o de música.  O 

projeto de música “Som da Roça” da UPP Rocinha começou em torno de abril de 2015 e 

contava, naquele ano, com aproximadamente 50 alunos. Funciona em uma casa precária a 

uns cinquenta metros da sede da UPP. São três pequenas salas de aula, um banheiro e um 

pequeno espaço onde os policiais almoçam e cuidam das atividades burocráticas. Segundo 

os policiais, os instrumentos são insuficientes e, em razão disso, trabalham muitas vezes com 

os próprios materiais. São quatro policiais engajados no projeto e durante a pesquisa 

ocorreram trocas na equipe. As aulas ocorrem ao mesmo tempo e não há isolamento acústico 

- o que não se mostrou como um problema, pois os alunos pareciam bem concentrados 

quando estive por lá. Pelo o que percebi, muitos alunos desse projeto estão envolvidos com 

alguma atividade religiosa. As aulas que observei eram praticamente individuais, os policiais 

sentavam-se ao lado dos alunos, desarmados, e demonstravam bom relacionamento com 

eles, inclusive com os pais que lá frequentavam. Quando comecei a minha pesquisa, esses 

policiais não trabalhavam fardados. Depois da última troca de Comando, pude vê-los com 

farda. Após a consolidação do projeto Som da Roça, as aulas começaram a ser ministradas 

também na Biblioteca Parque da Rocinha, com um público maior - segundo informaram os 

policiais do projeto.  

Já o serviço do “policiamento de proximidade” se traduz no policiamento de pelo 

menos três regiões atendidas pela UPP Rocinha, o sub-bairro Laboriaux, o início da Rua 232 

e o Parque da Cidade (favela vizinha), e tem por objetivo o diálogo com os moradores e 

lideranças, a mediação para resolução de alguns problemas (por exemplo, uma quadra que 

precisa ser coberta ou uma aluna que precisa de matrícula na escola) e a cooperação para 

novos projetos. No período da pesquisa de campo, um grupo de quatro policiais fazia isso 

na Rocinha, pelo menos com essa denominação e atribuição. Esses policiais trabalham de 

segunda a sexta, em dias revezados, no horário diurno.  

A gente que abre o caminho para os projetos entrarem, a gente entra em 

contato com os líderes comunitários, aí vê lugar que ainda não tem projeto 

                                                           
32 Apenas o início da rua porque, segundo os policiais, a partir da segunda metade da rua os “bandidos” estão instalados: 

“A Rua 2 tem de um lado o CCC, Centro de Comando e Controle, onde tem as câmeras, e 50 metros na frente um milhão 

de vagabundos com o fuzil. Então, até a metade que dá pra ir”. (Praça 5, grupo da proximidade). 
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nenhum, vê com quem tá dando aula no projeto: “ah, pode colocar um dia 

lá, pra dar aula lá não sei onde, porque lá tá precisando, tem muita 

criança”... Aqui começou assim. A gente veio pra cá não tinha nada, não 

tinha projeto nenhum. Tinha um projeto de futebol deles [dos moradores] 

que já tinha acabado, a prefeitura que pagava. Aí também já tinha acabado 

o projeto, e as crianças ficavam aqui, fazendo bagunça, jogava bola todo 

mundo lá. Aí a gente viu essa necessidade, contatou a soldado que dá aula 

de dança, aí depois veio o projeto de informática, tinha um lugar já 

preparado, tinha um lugar disponível pra dar aula. Foi feita a solicitação 

com o comandante: “tem um lugar pra dar aula, se arrumar os 

computadores e o professor pode ser”.  “Muito bom, projeto...” Entendeu? 

A gente que abre o caminho e os projetos vêm, aí vem projeto de dança, 

projeto de informática, aí tem reforço escolar também. (Praça 5, grupo da 

proximidade). 

Os policiais do “policiamento de proximidade” também integram o Conselho de 

Gestão Comunitária de Segurança da UPP Rocinha, que se constitui basicamente em 

reuniões nas quais participam a polícia, os moradores, lideranças e outros órgãos a fim de 

dialogar sobre problemas locais e possíveis soluções. De acordo com os policiais, as reuniões 

eram realizadas na Associação de Moradores do Parque da Cidade. Durante a pesquisa de 

campo, surgiu a oportunidade de conhecer a reunião do Conselho. Chovia bastante no dia 

agendado para o evento e nenhum morador compareceu ao local, exceto algumas lideranças, 

motivo pelo qual a reunião foi cancelada. 

Ocorre que, para a realização do Conselho, é necessário o agendamento pela UPP. 

Após o evento narrado, os policiais me diziam que a UPP iria marcar a reunião, o que não 

acontecia. Em uma conversa com um oficial da Unidade, ele me disse que o Conselho não 

tinha sido interrompido, mas que era preciso mobilizar muitos órgãos para que ele pudesse 

ocorrer, e isso não dependia apenas da polícia. Diante da ausência de observação direta do 

referido Conselho, não abordo neste trabalho essa estratégia que também envolve o 

“policiamento de proximidade”. 

Os policiais “da proximidade” são, antes de tudo, voluntários. Eles manifestam ao 

Comando da UPP o desejo de participar de alguma ação atribuída ao “grupo da 

proximidade”. Um dos motivos que leva esses policiais a se voluntariarem para a 

proximidade diz respeito à possibilidade de sair do trabalho na “tropa de terreno”: 

Eu optei pra vir pra proximidade, até então, porque eu tava passando por 

um momento de stress muito grande. [...] Isso, oriundo do trabalho. O que 

já tava atrapalhando a minha vida particular, entendeu? [...] É, muita 

adrenalina. Acaba levando pra casa, não tem jeito. [...] Aqui é mais 

tranquilo. Devido a isso, pra eu poder me preservar um pouco, pra eu poder 

descansar um pouco, descansar psicologicamente. (Praça 8, grupo da 

proximidade). 
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As falas dos policiais “da proximidade” contêm também um fundo religioso (e 

muitos desses policiais são evangélicos), como se o trabalho fosse em nome de um bem 

maior, uma missão divina. Mas todo o discurso deste grupo envolve em alguma medida o 

serviço na proximidade como uma saída, uma fuga ao trabalho inócuo na “tropa de terreno”. 

Trabalhar na tropa, segundo esses agentes, é trabalhar sem o reconhecimento “da sociedade”, 

é “ter armas inferiores às do tráfico”, é “prender e a Justiça soltar”, é “enxugar gelo”, é 

“correr risco de morte e não poder matar”. A “proximidade” se torna a válvula de escape 

para esses policiais. 

Por isso que eu falo: acabar com o tráfico, não consegue. Acabar com as 

armas, não consegue. Você ser um policial operacional não vale a pena. 

Não vale a pena o risco, não vale a sua vida, não vale a pena a sua família, 

o que vai sofrer, ninguém dá valor, a gente não ganha pra isso. “Ah, mas 

você escolheu essa profissão”, escolhi essa profissão, sim, mas se eu posso 

ser proximidade, se eu posso ser projeto, eu prefiro muito mais. Hoje, se 

me pegam e botam na tropa (porque aí é enxugar gelo, porque se fosse 

uma coisa que funcionasse, que a gente tivesse motivação sabendo que 

vai acrescentar na vida de alguém e na nossa, aí eu iria), se perguntam 

assim pra mim: “e se amanhã você tiver que ir pra tropa?”, eu começo 

a estudar pra outro concurso, eu saio da polícia. “Mudaram as leis, você 

agora tem o respeito da população, você vai poder fazer o seu trabalho”... 

aí eu pensaria. É complicado. (Praça 10, “fem”, grupo da proximidade). 

O entendimento dos policiais “da proximidade” é que esse tipo de serviço é diverso 

aos outros, em especial, aos dos policiais do terreno, basicamente porque o trabalho de 

proximidade exige que o policial “trate o morador de uma outra forma”, menos repressiva e 

mais amistosa: 

Ah, totalmente diferente né. O trabalho de antes [o policial já trabalhou 

na tropa de terreno] era aquela coisa de reprimir, do policiamento 

ostensivo, combate, sabe, você tá sempre ali na linha de frente. O 

trabalho de projeto já é totalmente diferente, já é você conscientizar, 

você tratar o morador de uma outra forma. O policiamento da tropa, do 

terreno, age de uma maneira e o policiamento do projeto age de outra. 

(Praça 4, grupo da proximidade). 

Ah, no trabalho anterior [tropa de terreno] a gente buscava encontrar 

irregularidades, encontrar o bandido, era uma caçada [risos], a gente 

patrulhava pelos becos até ver se achava alguém errado e prende. (Praça 5, 

grupo da proximidade). 

Os policiais do “grupo da proximidade” pregam um discurso semelhante no que diz 

respeito ao contato com os moradores, à aproximação com as crianças e adolescentes para 

que eles se ocupem com os projetos e não se envolvam com práticas delituosas e ao papel 

do policial na UPP - entendido como um trabalho voltado à proximidade. Embora o “grupo 

da proximidade” entenda que o papel do policial na UPP está voltado à aproximação com os 

moradores, o trabalho desses policiais não é percebido como serviço “ de polícia”: 
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[...] Praticamente aqui a gente não faz serviço de policial, a gente faz 

serviço de um agente comunitário [risos]. (Praça 2, grupo da proximidade). 

Preferiria tá no batalhão. [...] Lá tu faz o trabalho mais voltado pra função 

do que realmente é ser policial militar. (Praça 8, grupo da proximidade). 

Em suma, a proximidade é compreendida pelos policiais como uma atividade 

atribuída a uma parcela do efetivo policial, “o grupo da proximidade”. No entanto, os 

policiais não consideram este tipo de atuação como serviço “de polícia”, mas basicamente 

como um serviço de “agente comunitário”. Dessa forma, a “polícia de proximidade” é 

percebida como um conjunto de ações que representam tudo (um administrador, um 

assistente social, um professor etc), menos a “polícia”. Ela se manifesta de diversas formas, 

desde o cumprimento aos moradores até a promoção de festas para as crianças de um sub-

bairro. Ela promove projetos, não costuma portar armas (com algumas exceções) e consegue 

resolver alguns problemas apresentados pelos moradores: um poste, a cobertura de uma 

quadra, uma vaga na escola. Mas ela não “caça bandidos”, não “combate o inimigo”, não faz 

serviço “de polícia” -  na visão dos policiais. 

Cabe mencionar que essa “polícia de proximidade” construída na UPP está restrita 

não apenas do ponto de vista do efetivo da polícia, mas também da dimensão territorial. Das 

26 áreas abrangidas pela UPP, apenas cinco33 (Portão Vermelho, Laboriaux, Cachopa, Rua 

2 e Parque da Cidade) recebiam as ações específicas do “grupo da proximidade” ao tempo 

da pesquisa de campo.  

Há um notório conflito de entendimento do que seja polícia, para que serve e como 

deve atuar. E nessa confusão de significados produz-se significações. A polícia então 

incorpora a nomenclatura “polícia de proximidade”, segrega os seus policiais e desenha a 

sua proximidade com os recursos (in)disponíveis.  

A trindade segurança, cidadania e inclusão social parece sintetizar o campo 

de ressignificação da missão policial militar de servir e proteger, proposta 

pelos gestores. Uma vez que missão dada é missão cumprida, caberá ao 

policial da UPP tirar polícia, manter a ordem e contribuir com o lado social 

e humano das pessoas. Para tanto, este novo servidor público deverá 

fazer uso de sua autoridade para atuar como um prestador de serviços 

à comunidade, que faz as vezes de pedagogo, assistente social, 

socorrista, promotor cultural, administrador, mediador, psicólogo, 

porta-voz e, por tudo isso, um policial de proximidade. [grifo meu] 

(MUNIZ e MELLO, 2015, p. 53). 

                                                           
33 A UPP também mantinha projetos no Complexo Esportivo da Rocinha, situado na Autoestrada Lagoa-Barra, interligado 

à Rocinha por uma passarela, e na Biblioteca Parque da Rocinha, situada na Estrada da Gávea (estrada que passa pela 

favela). 
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2.1.1 A relação com os moradores na percepção do “grupo da proximidade” 

A “polícia de proximidade” sugere, e essa é uma redundância importante, que os 

policiais devem estar próximos dos cidadãos. No contexto de uma UPP, a polícia deve estar 

próxima dos moradores da favela.  

O campo de pesquisa indica que essa “missão” é destinada aos policiais do “grupo 

da proximidade”, como já destacado. Esses policiais fazem sempre questão de exaltar o seu 

trabalho como fundamental para criar o elo com a comunidade. Assim, o discurso se 

apresenta, na maioria das vezes, positivo referente ao contato com os moradores. 

Porque esse trabalho pra mim é enriquecedor. Esse meu contato que tenho 

com as crianças, esse contato que eu tenho com os alunos, aqui a gente tem 

oportunidade de estar ajudando, vai muito além. Vai muito além do projeto 

em si. A gente vai na casa, eu frequento a casa dos meus alunos, eu tomo 

café [...] Eu enxergo mudança de visão das pessoas que se aproximam de 

mim, falam “poxa, eu tinha uma outra visão de policial”. Por exemplo, teve 

uma aluna minha [...] que ela falou “[...] você mudou a minha vida, vocês 

mudaram a minha vida”, porque [...] ela falou “eu vi você dirigindo, eu 

acho que também posso dirigir!” Olha só, são pequenas coisas [...] (Praça 

10, “fem”, grupo da proximidade). 

Os relatos demonstram relação de intimidade com moradores envolvidos com os 

projetos. De fato, presenciei inúmeras vezes essa abertura dos moradores com esses policiais, 

no entanto, isso não deve ser considerado um dado uniforme. O “grupo da proximidade” não 

atua em todas as localidades abrangidas pela UPP e, em muitos delas, a entrada dos policiais 

pode provocar confrontos. Outras falas indicam que os moradores mantêm uma postura de 

neutralidade por conta do tráfico de drogas e por receio de que a UPP um dia acabe e sofram 

retaliações. 

Olha, acredito que com uma certa (realmente como eu falei antes) 

desconfiança. Porque eles não sabem se isso aqui vai durar um governo, se 

isso aqui é só uma política que daqui a pouquinho vai ser desfeita, 

entendeu? É...eles não têm hoje uma certeza que isso aqui vai continuar.  

A maioria tem medo de se relacionar com a gente ainda por causa do 

tráfico, mas alguns falam, não têm problema, ligação com o tráfico 

nenhuma, falam com a gente, cumprimentam. É... mas acho que o 

pensamento deles hoje é que a UPP tá aqui, mas eles, assim, não têm tanta 

esperança se vai continuar ou não. (Praça 4, grupo da proximidade). 

Apesar desta última fala apontar a desconfiança dos moradores, importa assinalar 

que isso se deve à imprevisibilidade da permanência da UPP na favela. O policial sugere que 

o medo do morador é o fator da sua desconfiança, mas medo do tráfico e não da polícia. 

Entre tantas outras conversas obtidas com este mesmo policial, o discurso era no sentido de 

que a UPP não poderia acabar porque eles, os policiais, conseguiram a aceitação da 
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comunidade. 

Outro ponto assinalado pelo “grupo da proximidade” é que a UPP Rocinha tem 

muitas diferenças se comparada a outras UPP, inclusive por conta da facção que domina o 

tráfico local (no caso da Rocinha, é a ADA - Amigos dos Amigos34). Muitos desses agentes 

já trabalharam em outras UPP e por isso tecem algumas comparações: 

Eu falei, assim, pela Rocinha, a relação com a comunidade, mesmo com o 

lance do Amarildo, a comunidade ainda assim se relaciona com a gente, da 

forma como eles acham, até pra não ficar também sendo também ameaçado 

pelo tráfico. Mas em outros lugares a comunidade não tem relação 

nenhuma com a UPP, o policial, como eu falei, o policial não consegue 

comer na UPP, tem que ir fora pra almoçar e voltar, porque ele não 

consegue comer no comércio lá, local. Não consegue comprar nada. 

(Praça 4, grupo da proximidade). 

O fato de que na Rocinha seria mais “tranquilo” para trabalhar não significa que a 

polícia alcançou a legitimidade necessária para atuar, tampouco que os policiais ficam 

satisfeitos com essa “aparente tranquilidade”. Apenas para ilustrar como os discursos 

esbarram no contexto fático, soube por um dos policiais deste grupo que a comida comprada 

em um determinado restaurante do bairro estava sendo “batizada”35 pelo cozinheiro - 

restaurante no qual já almocei com policiais da Unidade. Esse é um exemplo de resistência 

à presença da polícia na favela. E nessas horas não importa se é policial do “grupo da 

proximidade” ou da “tropa de terreno”. Importa que é “polícia”. 

2.2 A proximidade na “tropa de terreno” 

O contato feito com os policiais do terreno se restringiu àqueles que trabalhavam 

na visibilidade, no GTPP (Grupamento Tático de Polícia de Proximidade) e nas bases 

policiais da Unidade. A minha aproximação com esses policiais se fez nos últimos meses da 

pesquisa de campo e essa foi uma das razões pelas quais não realizei entrevistas com todos 

os agentes que pude conhecer. 

O serviço de visibilidade na Rocinha compreende uma viatura e no mínimo três 

policiais. Percebi em campo diversos pontos na favela com este tipo de atuação policial. A 

viatura fica parada em um local específico e pelo menos dois policiais devem estar “visíveis” 

naquele ponto por 24 horas. Há um revezamento para o horário de descanso, que é realizado 

no batalhão e não na sede da UPP. Por isso, sempre terá um policial de descanso e, pelo 

                                                           
34 A fala dos agentes sugere que esta facção se importa mais com o mercado em si do que com confrontos. Por isso, diferente 

das áreas onde atua o Comando Vermelho (outra facção), como contam, as interações na favela da Rocinha são menos 

acirradas e os moradores sofrem menor pressão do tráfico. 
35 Em alguma medida, contaminada. 
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menos, dois no serviço. 

O serviço do GTPP compreende operações táticas na favela. Com os policiais deste 

grupo obtive apenas contatos esporádicos e conversas informais. Visivelmente, são os 

policiais mais equipados (armados) da UPP. Como explica Musumeci et. al ( 2015, p. 19), 

apesar de trazer proximidade no nome, trata-se de um destacamento operacional que transita 

pelas ruas e becos da favela, “desempenhando tarefas eminentemente repressivas ou modos 

tradicionais de ‘prevenção proativa’: perseguição às drogas, às armas e aos ‘esticas’ 

(pequenos traficantes que permanecem no território); abordagem e revista de ‘suspeitos’; 

contenção de protestos ou ‘perturbações da ordem’ na comunidade”. A peculiaridade deste 

grupo é que esses policiais “podem” entrar em regiões ditas “conflagradas”36, o que sugere 

confrontos. 

Já o trabalho das bases é dedicado em grande parte àqueles chamados residentes, 

policiais que não moram na capital. A escala é feita por plantões e os policiais se instalam 

nas bases. No período que estive em campo, conheci duas bases policiais (na Rua 2 e no 

Laboriaux) e passei em frente de outra diversas vezes (no Portão Vermelho, próxima à sede 

da UPP). Os policiais do GTPP utilizam a base do Portão Vermelho, também chamada de 

alojamento, para descanso. Desta base, em especial, conheci uma policial que dizia trabalhar 

na “permanência”, é dizer, na vigilância da sede da UPP. Embora tenha visto e estado no 

meio de muitos policiais dessas bases, o contato que fiz com eles foi pequeno. 

 Os policiais da “tropa de terreno” que já conviveram com o “grupo da proximidade” 

em alguma das bases não desqualificam o serviço da proximidade, mas também não se veem 

nele: 

Não vou desprestigiar os meus colegas do projeto. [...] A ideia é legal, de 

aproximar a comunidade da polícia. (Praça 16, “fem”, tropa de terreno, sem 

gravação). 

O olhar dos policiais do terreno perante a população local é de constante suspeição. 

O morador é um inimigo em potencial porque a todo momento está sendo avaliado. 

“Infelizmente as pessoas da favela não têm jeito não”; “Tá olhando o quê, seu filho do cão?”, 

são frases espontaneamente ditas por esses policiais e que simbolizam uma primeira aversão 

aos moradores da favela. Não é difícil compreender por que nesse grupo a proximidade está 

tão distante, como narra um “ex-policial” do terreno: 

Acredito na polícia de proximidade; descobri isso depois do projeto. 

                                                           
36 Áreas que, sob domínio do tráfico, estão sujeitas a conflitos armados. 
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Quando trabalhava na tropa de terreno, saía com um ódio dentro de 

mim. Naquela época eu não acreditava ser possível proximidade com 

morador. (Praça 7, grupo da proximidade, sem gravação). 

O que se pode depreender da “tropa de terreno” é que, na visão deste grupo, a 

“polícia de proximidade” só será possível quando o tráfico de drogas puder ser combatido 

pela polícia. Nesse sentido, os confrontos são necessários e as mortes são encaradas como a 

consequência natural do processo. Trabalhar para este grupo é patrulhar, prender, matar se 

preciso, apreender armas e drogas, caçar suspeitos (“vagabundos”, “gansos”, “bandidos”). 

Por isso, para alguns policiais, os projetos seriam uma farsa e estariam atuando em prol de 

“vagabundo”: 

[se existe discriminação com policiais dos projetos] Existe. Existe sim. É... 

nunca ninguém me destratou, nem falou isso pra mim. Mas eu já ouvi falar 

“ah, porque o projeto de luta, por exemplo, tá ensinando ganso a lutar e 

tirar nossa arma, desarmar”. Então isso eu já ouvi. Tem gente que acha 

também que o meu serviço é mais fácil que o deles. (Praça 10, “fem”, grupo 

da proximidade). 

[“A polícia de proximidade” seria possível...] Só se existisse reocupação. 

Falam de direitos humanos, mas não tem outro jeito; vai morrer alguém. A 

mídia, a população, tem que entender que o policial atua com arma. Os 

projetos também são em parte farsa; tira foto... (Praça 15, tropa de terreno, 

sem gravação). 

 Os “rumores” entre os policiais deste grupo deixavam subentendido que o 

“trabalho” não podia ser realizado por conta da alegada corrupção, sugerindo que as 

negociações com o tráfico de drogas definiriam o modo de atuação da UPP.  

[A polícia de proximidade seria possível...] Se deixassem a gente trabalhar, 

mas a corrupção não deixa. (Praça 13, tropa de terreno, sem gravação). 

 Diversas vezes em campo presenciei a chegada do “pessoal da supervisão” para 

assinar uma papeleta que fica com os policiais. Trata-se de uma equipe geralmente composta 

por sargentos e que percorre a favela controlando a rotina dos policiais, em geral, soldados. 

Certa vez, enquanto entrevistava um policial da visibilidade, uma viatura chegou com o 

“pessoal da supervisão”. Como de praxe, o sargento assinou a papeleta do soldado e em 

seguida tirou sua foto. Neste momento, o soldado confere o seu fardamento, coloca a 

cobertura (boné) e o colete balístico, caso tenha retirado, para a foto. Em seguida, a 

supervisão vai embora. Na ocasião, perguntei ao soldado quais seriam os objetivos da UPP 

Rocinha e assim me respondeu: “É isso que aconteceu aqui. O sargento vem aqui, tira foto. 

Deve valer muita propina por trás disso”. O policial sugeria que há muita corrupção por trás 

da “pacificação”. 
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“Aqui no Rio de Janeiro se governa com o crime, não contra o crime”, afirmou 

Jacqueline Muniz (2017) em entrevista37 ao Jornal do Brasil.  Essa maneira de “governar” 

pode ser pensada também no plano do policial - que é um tomador de decisões na rua - 

porque, na prática, “cada policial tem que inventar, a cada nova circunstância, seu próprio 

equilíbrio entre a ‘convivência’ e a ‘conivência’ com os interesses e negócios que atravessam 

o fazer policial” (MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 2007b, p. 163). E assim, o seu poder de 

polícia38-39 acaba virando uma “mercadoria política”. 

Nem sempre a gente sabe quem é, porque tem muita gente que faz o contato 

com o bandido e tá trabalhando do teu lado. Fez o contato com o bandido, 

o canto da sereia falou com ele (o canto da sereia que chamam é o bandido 

vir e dar a cantada com o dinheiro: “ah, eu posso te dar tanto”) e você não 

sabe se ele levou e aceitou. Aí o cara tá do seu lado, ganha dinheiro pra não 

entrar, inventa história pra você: “ ah, não dá pra entrar aqui não, os caras 

tão ali bancando de fuzil ali”. Falam pra não entrar, pra gente não reprimir. 

Mas você não sabe. O cara fez o rolo dele lá com o bandido sozinho e você 

não sabe o que aconteceu. (Praça 5, grupo da proximidade) 

 Quando o mercado de drogas se torna mais lucrativo que qualquer outro mercado 

informal ilícito no Rio de Janeiro, final da década de 70, torna-se indispensável para o 

funcionamento da atividade a negociação dos meios alternativos de regulação que envolvem 

outras mercadorias, as políticas. Mercadorias políticas são “bens e serviços codificados de 

segurança, proteção e garantias de confiança nas transações que conflitam com a soberania 

das regulamentações estatais” (MISSE, 2002, p. 74). Trata-se de bens/serviços compostos 

por recursos políticos40 (como a autoridade investida no policial) que são “privatizados” 

pelos agentes públicos para fins individuais. A proteção, a “vista grossa” e a liberdade são 

alguns exemplos deste tipo de mercadoria. Quanto mais se demanda repressão ao tráfico, 

mais os traficantes demandam proteção e maior será o poder de negociação dos agentes do 

Estado. E, “como são inevitáveis, as transações com os ‘alemãos’ [policiais, por exemplo] 

tecem novas formas de mercado informal ilegal e de violência, produzindo incessantes 

ligações perigosas” (MISSE, 2006, p. 197). 

                                                           
37 Disponível em: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2017/07/22/no-rio-se-governa-com-o-crime-e-nao-contra-o-crime-

diz-especialista-em-seguranca-publica/. Acesso em 06 ago. 2017. 
38 O poder de polícia é definido de forma abstrata no Código Tributário de 1966, a saber: Art. 78. Considera-se poder de 

polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática 

de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do 

Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. 

Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei 

aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou 

desvio de poder. 
39 Muniz e Proença Junior (2007b, p. 161) chamam a atenção para o fato de que, no Brasil, não se tem estabelecido “o que 

é, o que pode, o que não pode no exercício do poder de polícia”. O poder de polícia vira, portanto, poder da polícia. 
40 Em Misse (2006, p. 207), a noção de “político” é empregada para expressar as relações de força e poder.  
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Muitas redes de troca (produzidas por violência ou por sua ameaça) contribuíram 

para a instalação do tráfico nas áreas pobres do Rio de Janeiro e para o seu empoderamento 

através do material bélico. O medo da violência e o sentimento de insegurança, ambos 

imputados ao narcotráfico, serão os argumentos utilizados para a reação moral e política a 

esse mercado e aos espaços onde se instalaram os chamados “donos do morro”. No entanto, 

aquelas redes de troca serão mantidas e retroalimentadas, fazendo com que a prisão de alguns 

“grandes” traficantes ou de armas e drogas, não inviabilize a manutenção de todo o sistema.  

Permanece a “lógica” de que determinadas áreas (pobres e marginalizadas) devem 

ser invadidas pelo poder público (um poder militar), o que possibilita novas organizações 

das “ligações perigosas”, novos preços das mercadorias políticas, novos resultados violentos 

e mais reação moral. Nesse contexto, a “proximidade” ganha outros contornos. 

2.2.1 A relação com os moradores na percepção da “tropa de terreno” 

A falta de consentimento para a atuação policial na favela gera uma relação de 

desconfiança entre polícia e morador. O policial se sente oprimido, rejeitado e procura fazer 

pequenos contatos com alguns moradores (e/ou comerciantes) no local em que está baseado 

para garantir a sua permanência e sobrevivência durante o turno do seu serviço. Nem sempre 

esse contato é bem-sucedido, o que contribui para reforçar a imagem de qualquer morador, 

de qualquer “outro”, como um potencial inimigo. 

Eu não me sinto policial aqui. A comunidade não aceita. No último serviço 

tacaram garrafa de vidro na viatura. A hostilidade é grande, as pessoas 

cospem na minha frente e finjo que não vejo. (Praça 17, tropa de terreno, 

sem gravação). 

Ninguém gosta da gente aqui. Existem poucas exceções. No batalhão, a 

população abraça a polícia. Na favela, ninguém gosta da gente. Aqui tudo 

a gente tem que pagar. (Praça 13, tropa de terreno, sem gravação). 

Diferentemente do “grupo da proximidade”, a “tropa de terreno” não considera que 

exista apoio, legitimação ou alguma aceitação da comunidade local perante a polícia. Em 

contrapartida, ou de partida, as ações desses policiais perante a comunidade serão 

essencialmente repressivas. Em um dia de trabalho de campo, enquanto conversava com 

alguns policiais do setor de visibilidade, comecei a notar um movimento de policiais do 

GTPP no local. Ouvia os policiais falando que estavam pedindo reforço (mais policiais do 

GTPP). Naquele momento, pensei que haveria alguma operação no Roupa Suja ou Valão41. 

                                                           
41 Roupa Suja é um sub-bairro da Rocinha e, de acordo com os policiais, o local é dominado por traficantes armados. O 

Valão fica na mesma localização geográfica e eu não consegui distinguir um local do outro. Os policiais sempre apontavam 

para o mesmo lugar e como eu nunca entrei na região não seria capaz de fazer a diferenciação. 
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No dia seguinte, soube que os policiais estavam entrando naquela região para proibir um 

evento que estava acontecendo sem a prévia autorização do Comando. Segundo as 

informações que obtive, o evento foi cancelado42. 

2.3 O “depois” do Major “Caveira” 

Em junho de 2013 diversas manifestações tomaram as ruas de todo o Brasil. Não 

por acaso esses protestos ganharam repercussão internacional, afinal, por aqui acontecia a 

Copa das Confederações - competição que antecede a Copa do Mundo. Aquelas 

manifestações, no início divulgadas com pouco entusiasmo pela mídia nacional, aos poucos 

tomariam não só as ruas, mas as conversas do dia a dia, os debates nas universidades e o 

cenário político. Junho de 2013 já era considerado um marco na história brasileira. No mês 

seguinte, um caso na UPP Rocinha também viria a ser considerado um marco naquela 

Unidade e, quem sabe, na história das UPP. 

O “caso Amarildo” é um episódio que se manifesta reiteradamente nas falas dos 

policiais, tanto do “grupo da proximidade” quanto do “terreno”. Amarildo Dias de Souza era 

um morador da Rocinha e ficou conhecido por ter desaparecido no dia 14 de julho de 2013 

em uma operação policial promovida pela UPP, que se chamou “Operação Paz Armada”, 

cujo propósito era a apreensão de drogas e armas. Amarildo foi conduzido à sede da Unidade 

para averiguações. Desde então, nunca mais apareceu.  

Major “Caveira” comandou a UPP Rocinha nos primeiros 11 meses de sua 

existência. Com o sumiço do Amarildo e a repercussão da campanha “Cadê o Amarildo?”, 

o então comandante foi afastado da Unidade43. No início do ano de 2016, o Poder Judiciário 

condenou o major e mais doze policiais militares, entendendo que ocorreram os crimes de 

tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. A Justiça concluiu que 

os policiais levaram Amarildo para averiguação na sede da UPP e o torturaram até a morte, 

tendo o comandante da Unidade ciência do ocorrido. Major “Caveira” foi condenado a 13 

anos e sete meses de reclusão, sendo considerado o mentor intelectual da tortura qualificada 

pelo resultado morte. De acordo com a sentença44, Amarildo foi submetido à tortura com 

descargas elétricas, asfixia com uso de saco plástico na cabeça e na boca e afogamento em 

submersão em balde com água, com o fim de obtenção de informações sobre o paradeiro de 

                                                           
42 Esse exemplo nos serve também para pensar um dos “efeitos UPP”: a polícia definindo a sociabilidade nas favelas e, no 

limite, cassando direitos. 
43 Desde então, pelo menos quatro comandantes passaram pela UPP até o final da pesquisa em campo, sem contar as trocas 

dos subcomandantes que eram mais frequentes. 
44 Disponível em: http://s.conjur.com.br/dl/sentenca-amarildo.pdf. Acesso em 29 maio. 2017. 
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drogas e armas dos traficantes da localidade. 

Infelizmente sabemos que ele não sumiu. Amarildo morreu. Não resistiu à 

tortura que lhe empregaram. Foi assassinado. Vítima de uma cadeia de 

enganos. Uma operação policial sem resultados expressivos. Uma 

informação falsa. Um grupo sedento por apreensões. Um nacional 

vulnerável à ação policial. Negro. Pobre. Dentro de uma comunidade à 

margem da sociedade. Cuja esperança de cidadania cedeu espaço para as 

arbitrariedades. [...] Um cidadão torturado até a morte é uma mancha na 

imagem das UPPs.  (35ª Vara Criminal da Capital. Trecho da sentença do 

processo nº 0271912-17.2013.8.19.0001, juíza Daniella Alvarez Prado. 

Julgamento: 01/02/2016). 

As falas dos policiais da UPP Rocinha sugerem que o “caso Amarildo” mudou a 

estratégia das UPP. Os policiais alegam que a partir deste evento a ação policial mudou, bem 

como a política dos Comandos. Segundo essa narrativa, as operações diminuíram e muitas 

áreas na Rocinha voltaram a ser de exclusivo domínio do tráfico.  

É, então, no começo tinha uma rotina de patrulhamento mais intensa. Aí 

depois do caso do Amarildo diminuiu, pra abafar. Pra não ter mais 

escândalos, aí abafou um pouco essa rotina, aí limitou. [...] É porque a 

gente tava conhecendo o terreno (a gente não, porque eu não tava aqui na 

época, é pelas histórias que a gente ouve). Os policiais patrulhavam direto, 

pegavam muita coisa, porque pegavam desprevenidos, os vagabundos, mas 

agora como eles conhecem a nossa rotina, eles se adaptaram e determinado 

lugar que a gente tinha como passar[...]eles já têm uma estratégia toda 

pronta. (Praça 5, grupo da proximidade). 

Há que se destacar que o major “Caveira” é elogiado e venerado por quase todos os 

policiais com quem conversei. O planejamento tático/estratégico do major focado no 

(suposto) combate ao crime na favela é exaltado pelos policiais, a ponto de alegarem ter sido 

uma injustiça a sua condenação. Com relação ao Amarildo, os policiais o reduziam a alguém 

conivente com o tráfico. 

Injusto. Injusto. Melhor policial que a Polícia poderia ter é o major 

“Caveira”. Pode ter certeza disso. Altamente gabaritado, tanto na parte 

prática, quanto na parte teórica, como na parte administrativa. Policial 

excelente. Totalmente injusto o que aconteceu com ele. [...] O principal 

divisor de águas aqui foi o major “Caveira”. Antes major “Caveira” e pós-

major “Caveira”. [Você estava aqui? Pergunto.] Não. Mas sei. Ouvi falar. 

Todo mundo, morador, policial. [...] Como é que o 01, o cara mais 

gabaritado da Polícia Militar é preso? Qualquer comandante inteligente 

não vai fazer nem um 1/3 do que ele fez. Ele, de repente, alguma coisa que 

ele possa ter feito, nenhum comandante vai fazer. Questão só de 

inteligência. O cara 01, o mais gabaritado, tá lá sofrendo. Tá igual a um 

ladrão, igual a um vagabundo. [...] Ele foi o 01 da Academia, ele foi o 01 

do BOPE, o cara era altamente gabaritado para o que ele estava 

desempenhando aqui, entendeu? (Praça 12, grupo da proximidade). 

Não teve imagem de tortura, da morte... [...] Amarildo não era Amarildo. 
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Amarildo era o Boi45. Envolvido com o tráfico. [...] Muitas pessoas sabem 

que Amarildo também era vagabundo. (Praça 7, grupo da proximidade, 

sem gravação). 

Um dos fatos que me chamava atenção em campo era a reprodução do discurso de 

“endeusamento” e defesa do major pelos policiais que sequer tinham trabalhado com ele. A 

insatisfação com a prisão do major “Caveira” era tão grande a ponto de um policial afirmar 

que o major nem estava na Unidade no dia do evento - fato que não se comprova diante dos 

depoimentos das testemunhas indicadas na sentença. “O próprio acusado admitiu tal fato. É 

incontroverso que durante toda a tortura o Comandante estava presente na UPP, não só 

permitindo, como aderindo às práticas criminosas que ali se desenvolviam” (Juíza Daniella 

Alvarez Prado, processo nº 0271912-17.2013.8.19.0001, 2016). 

No dia em que foi noticiada a condenação do major “Caveira”, eu estava 

entrevistando um policial na Rocinha. Conversávamos sobre a morte de um policial na UPP. 

Cometi o erro de mencionar que apenas um policial havia morrido na Rocinha desde a 

ocupação. Quando falei que isso poderia ser considerado um sucesso em comparação a 

outras UPP, o policial me repreendeu dizendo que não utilizaria a palavra sucesso, porque 

foi uma vida muito cara. Aquele policial morto “era jovem, já tinha perdido o pai, a mãe há 

um mês, estava noivo e morreu baleado, trabalhando. Era um bom policial”, contava. Eu 

disse que o “sucesso” poderia ser considerado também em relação aos “autos de resistência”, 

já que a diferença era considerável. O policial respondeu com um “é”.  

Quando terminamos a conversa, entramos em uma sala na base policial do 

Laboriaux. No cômodo à minha frente, policiais da base assistiam ao RJTV 1ª edição. Um 

policial me chama a atenção para o fato de que a reportagem falava da UPP Rocinha. Era a 

notícia da sentença do “caso Amarildo”. Nesse momento, os três policiais que estavam 

comigo na sala ficaram totalmente em silêncio, inclusive eu. Na sala à frente, os policiais 

assistiam participando da reportagem: quando apareceu a foto de um dos soldados 

condenados, brincavam: “ah ê macaquinho, ficou famoso hein?!”; quando foi noticiada a 

transferência do major para um presídio comum46 exclamavam: “ isso é um absurdo!”.  

Na percepção dos policiais, a vida de Amarildo não tem o mesmo valor que a do 

policial morto. Afinal, o policial era “trabalhador” e morreu “trabalhando”. Quem era 

                                                           
45 Boi era o apelido conferido a Amarildo. Conta-se que Amarildo carregava as pessoas que precisavam de socorro para 

descer as escadas da favela. Mais informações sobre a sua história estão disponíveis em:  

http://www.ebc.com.br/noticias/colaborativo/2013/07/amarildo-presente. Acesso em 15 dez. 2016. 
46 Hoje o major “Caveira” encontra-se preso na Unidade Prisional da PMERJ e não foi excluído da corporação até o 

momento da escrita deste trabalho. 
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Amarildo? Um ajudante de pedreiro, analfabeto, morador da Rocinha. Ou um “vagabundo”, 

no dizer dos policiais. Amarildo virou “a pedra no sapato” dos policiais, especialmente dos 

comandantes, porque praticar o trabalho de outrora tornou-se perigoso. Já o major “Caveira” 

- que com suas épicas histórias tornou-se “exemplo”47 para os policiais - esse virou lenda. 

O otimismo dos policiais perante a atuação do major “Caveira” leva em 

consideração os patrulhamentos e a participação do oficial neles, a rotina de apreensões de 

drogas e armas, o (suposto) controle territorial. Mas há que se considerar que o major 

“Caveira” estava comandando o primeiro ano da UPP Rocinha, como lembra um oficial da 

Unidade: 

O major “Caveira” estava aqui na época da ocupação e na época da 

ocupação tudo era diferente. (Oficial 2, grupo do Comando, sem gravação). 

E no início, tudo era diferente em várias UPP. O tráfico local ainda viria a se 

reorganizar; os confrontos ainda viriam a ser noticiados na grande mídia, assim como os 

mortos e feridos (incluindo os policiais); as estatísticas consideradas positivas ainda viriam 

a sofrer alterações.   

O “caso Amarildo” tornou público aquilo que permeia o problema desta pesquisa. 

Afinal, é possível conciliar a filosofia do projeto UPP de “polícia de proximidade” com uma 

“polícia” de combate ao inimigo? Amarildo não foi um caso isolado e não foi a grande 

imprensa que lhe deu tamanha visibilidade. Para Viveiros de Castro48 (2014), as 

manifestações de junho de 2013 foram imprescindíveis para que Amarildo recebesse 

atenção: 

[...] À medida que a polícia começou a atacar tanto a rua quanto o morro 

houve um aumento da percepção da classe média em relação à violência 

da polícia nas favelas, o que é novidade. [...] Quem deu visibilidade à morte 

do Amarildo não foi a grande imprensa. Foram as redes sociais, os 

movimentos sociais. Essa morte é absolutamente banal, acontece toda 

a semana nas favelas, mas calhou de acontecer na altura das 

manifestações, então foi capturada pelos manifestantes, o que 

produziu uma solidariedade entre o morro e a rua que foi inédita. 

[grifo meu] 

E a morte de algum morador da favela, seja ele quem for, é absolutamente banal 

não só para a polícia, que injeta nos policiais a doutrina da caça ao inimigo, mas também 

                                                           
47 Em junho de 2017, o major foi condenado pela Auditoria da Justiça Militar por corromper testemunhas no “caso 

Amarildo”. Informação disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1895310-pms-sao-condenados-

por-pagar-para-testemunha-mentir-no-caso-amarildo.shtml. Acesso em: 19 ago. 2017. 
48Entrevista disponível em: https://www.publico.pt/mundo/noticia/a-escravidao-venceu-no-brasil-nunca-foi-abolida-

1628151. Acesso em 02 nov. 2016. 
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para outras instituições do sistema de justiça criminal, para o governo, a sociedade, a mídia, 

enfim, para todos nós que naturalizamos as rotineiras mortes nas favelas cariocas.  

Quem era Amarildo para o Estado? Ele recebia a devida atenção do 

Estado? Ele tinha educação, moradia adequada, entre outros direitos 

básicos? Amarildo era um homem pobre, malvestido, que você certamente 

atravessaria a rua se ele estivesse vindo em sua direção. [...] Existem 

muitos Amarildos que nunca tiveram o apoio do Estado. O caso Amarildo 

ganhou muita repercussão, Amarildo se torna uma pessoa conhecida e 

importante. Mas agora isso não adianta mais. Ele tinha que ter recebido 

essa atenção toda quando estava vivo. [ Por que o caso Amarildo recebeu 

tantos holofotes da mídia? Pergunto.] Zona Sul. Mas a polícia não sofreu 

ojeriza da comunidade por causa do Amarildo. Os moradores continuam 

apoiando a UPP. (Oficial 1, grupo do Comando, sem gravação). 

Amarildo era um “sujeito matável”, um “outro” para quem só olhamos quando a 

barbárie nos respinga. Se, como alega o oficial, “os moradores continuam apoiando a UPP”, 

e isso não deve ser tratado como um dado homogêneo na Rocinha, é porque dela esperam 

ser tratados como sujeito de direitos, como o público a ser atendido, e não combatido. Em 

outras palavras, é porque dela esperam a tal da “polícia de proximidade”. 

CAPÍTULO 3 -  EXISTE “POLÍCIA DE PROXIMIDADE”? 

Desde que o nome “polícia de proximidade” se popularizou, inúmeras expectativas 

foram vendidas e desejadas: uma nova polícia, uma polícia de paz, uma polícia cidadã. E por 

mais redundante que essas denominações possam ser, elas demonstram ausência de 

consentimento, de legitimidade, dessa polícia.  

Jacqueline Muniz (1999, p. 22) lembra que o monopólio legítimo do uso da força, 

a esfera da ação legal e o consentimento dos cidadãos são os elementos inerentes à razão de 

ser da instituição policial. Lá em 1999, a autora discorria sobre o desconhecimento do 

“estado da arte dos meios de força policiais” que se atente aos três aspectos apontados. Ainda 

hoje, a pouca reflexão sobre a natureza da atividade policial mantém os discursos que Muniz 

identificava há quase duas décadas: “a falsa operacionalidade policial versus direitos 

humanos”. Daí vemos frases reproduzidas a todo momento como “bandido bom é bandido 

morto”, “direitos humanos para quem é humano direito”; como se a polícia não estivesse 

intrinsicamente associada aos direitos humanos e como se direitos fossem apenas para alguns 

grupos.  

A instituição policial é uma emergência dos Estados modernos para gerar 

estabilidade no exercício do poder e para romper com a tradição histórica do uso da violência 

para conter a violência. Nessa perspectiva, a polícia não nasce para acabar com a 
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criminalidade. Sua natureza traduz-se como “instrumento legal e legítimo de respaldo pela 

força dos termos do contrato social de uma determinada polity49” (MUNIZ e PROENÇA 

JUNIOR, 2014, p. 494), produzindo enforcement50 sem levar à tirania ou opressão. 

Um dos modelos de organização policial moderna é a Polícia Metropolitana de 

Londres, criada por Robert Peel em 1829. Esse modelo de polícia amparava-se na concepção 

de uma obediência consentida, limitada à coerção autorizada, sem armas de fogo e a serviço 

do público. Não havia uniforme militar. O traje policial expressava uma roupa comum, da 

baixa classe média da época, possibilitando a acessibilidade popular diante da ausência de 

signos distintivos da elite.  A instituição policial arquitetada por Pell “expressou a ambição 

de afirmar uma coercitividade quotidiana, não apenas legal, mas, sobretudo, legítima. [...] 

Assim, construiu-se a principal expectativa contemporânea do dever-ser polícia” (MUNIZ e 

PROENÇA JUNIOR, 2013, p. 126-127).   

 O modelo britânico de polícia moderna foi reconsiderado por diversos arranjos para 

o uso da força51. Mas a solução encontrada neste modelo para o uso da força (comedido, 

consentido e autorizado) é utilizada para análise em outros contextos, eis que se trata da 

“expectativa contemporânea do dever-ser ‘polícia’. Uma expectativa em que a polícia é 

‘civil’, claro, ambiciosamente, convivencial, polida, mas ‘onipresente’ e ao alcance de um 

apito. Claramente, nunca, jamais, uma força armada; uma polícia do público, administrada 

pelo Estado” (MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 2013, p. 127) 

Se a polícia foi criada para atuar sob regras construídas por determinada polity e 

que, sob o seu consentimento, pode se utilizar da força quando necessário em prol dessa 

mesma polity, significa dizer que a polícia é, em sua razão de ser, próxima da sua 

comunidade. A polícia sai da comunidade, ela se reconhece na comunidade e a comunidade 

reconhece a sua polícia. A polícia é, portanto, de proximidade, independente dos adjetivos 

que lhe atribuíram ao longo de sua existência (“de proximidade”, “comunitária” etc). 

Quando se emprega nomes diversos a essa polícia é sinal de que ou seu mandato 

policial é mal compreendido ou o seu mandato é mal executado, é dizer, deturpado. Daí a 

necessidade de produzir uma polícia sob nova roupagem, novo nome, nova abordagem, 

                                                           
49 Comunidade política. 
50 Sem tradução para a língua portuguesa. Está associado à produção de obediência e à garantia do cumprimento das leis. 
51 As forças policiais continentais, por exemplo, serviam à tarefa policial doméstica e à tarefa de combate internacional (de 

soberania territorial). Assim, parte dos exércitos era utilizada ao mesmo tempo para cumprir a tarefa destinada àquela 

polícia e para atuar no caso de guerra. Nesses arranjos, a polícia é “militar”, pertence ao Estado e será utilizada para 

controlar e para atender o público, o que é um efeito da “Nova Polícia” de Pell (MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 2013, p. 

128-129). 
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“novas” promessas.  

[...] E a proximidade pode ser mesmo um tudo: uma grande metáfora 

que compreende atos, fatos, intenções, valores, expectativas. [grifo 

meu] E isto de tal maneira que a ideia de polícia de proximidade tem sido 

também assimilada como expressão de contiguidade, de presença no local, 

de tudo que se faz na polícia, e que esta realiza no território e para a 

comunidade (MUNIZ e MELLO, 2015, p. 51). 

Partindo do entendimento de que a polícia “de proximidade” seria nada menos e 

nada mais do que polícia, é possível detectá-la na UPP Rocinha? 

De início, três observações precisam ser rememoradas. O primeiro ponto a ser 

mencionado é que essa polícia é destinada apenas a um grupo específico do efetivo policial 

da UPP. O segundo ponto é que esse “grupo da proximidade” não reconhece suas atividades 

como “de polícia”. E o terceiro ponto é que essa “polícia de proximidade” se manifesta, 

basicamente, através dos projetos liderados pelos policiais da UPP.  

A competência da polícia é especial para os eventos inseridos em “algo que não 

deveria estar acontecendo e sobre o qual alguém deve fazer algo imediatamente” (BITTNER, 

2003, p. 236). A ação policial é emergente e provisória. Provisória porque a solução policial 

não dá conta da imprevisibilidade dos eventos emergenciais. A coerção é finita, não se 

estende no tempo e no espaço. A provisoriedade da ação policial reflete a inviabilidade 

da sustentação de “coerção pela força por tempo indeterminado e ainda a impossibilidade 

deste tipo de intervenção dar conta das causas dos eventos sociais em que a polícia intervém 

ou das consequências mais longevas a ela associadas” (MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 

2014, p. 494). É provisória ainda porque, lembremos, a polícia atua sob regras de 

determinada polity, regras essas que se alteram e se modificam ao longo do tempo e do 

espaço. 

Projeto social seria uma das funções inerentes ao mandato policial? É a polícia 

quem deve fazer isso “imediatamente” porque “algo que não deveria estar acontecendo está 

acontecendo”? A quem a polícia vai entregar os seus projetos depois, já que a solução 

policial é provisória? 

A estratégia dos projetos sociais como parte de uma filosofia da “polícia de 

proximidade” é interessante na medida em que aproxima o agente policial de alguns 

moradores da Rocinha. Música, dança, informática, futebol, basquete, vôlei, enfim, tantas 

atividades que são compartilhadas entre moradores e policiais. O “policiamento de 

proximidade” também se configura como uma dessas ferramentas de aproximação, seja 
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quando consegue uma vaga na escola para uma criança, seja quando negocia com uma 

liderança local a possibilidade de instalar um projeto em determinada região. Mas é bom 

lembrar que o mandato policial não diz respeito à “projeto social”, mas sim, à ação 

emergente, provisória, construída e consentida pelas regras sociais e que pode, sob tais 

regras, fazer uso da força. 

Embora os policiais frequentemente realizem o que psicólogos, médicos e 

assistentes sociais possam fazer, seus envolvimentos nos casos nunca 

substituem os psicólogos, médicos ou assistentes sociais. Eles são - em 

todos esses casos, o tempo todo e em última análise - policiais, e seus 

interesses e objetivos são de uma natureza absolutamente distinta 

[grifo meu] (BITTNER, 2003, p. 236). 

 Um ponto que gostaria de deixar claro é que, a princípio, não é equivocado destinar 

temporariamente esses tipos de tarefas a policiais com vistas à proximidade. O que parece 

equivocado, com base na teoria construída pela literatura especializada, é restringir a 

proximidade a alguns policiais e não a fazer por meio dos outros na esquina, nos becos, nos 

processos de tomada de decisão na rua. Porque quando isso não ocorre, a polícia deixa de 

ser polícia, passa a ser uma corporação invasora e predatória.  

 Não existe polícia, ou “polícia de proximidade”, sem o fator credibilidade. Quando 

a polícia é chamada, subtende-se que qualquer solução que ela possa vir a ter será legítima, 

posto que goza de credibilidade social, de confiança para agir. A credibilidade policial é 

considerada quando se chama ou não a polícia, quando se aceita ou não o que ela propõe, 

“quando se contempla a adoção ou não de arranjos particulares, informais e ilegais, de uso 

de força” (MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 2014, p. 499). A polícia é acionada. Mas a polícia 

não foi chamada na favela, ao contrário, ela “ocupou” a favela. E esta é uma questão crucial 

para se pensar nessa “polícia de proximidade” atribuída à UPP.  

É por isso que me causa indignação ler sociólogos chamarem as UPPs de 

policiamento comunitário ou de proximidade. Peço que respeitem a 

memória do Coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira. [...] A pacificação 

e a ocupação de algumas favelas do Rio deu-se em forma de guerra, com 

o apoio das Forças Armadas nacionais instituindo uma gestão policial e 

policialesca da vida cotidiana dos pobres que lá habitam (BATISTA, 2011, 

p. 6). 

 Se é de “polícia de proximidade” que se trata, é preciso construir uma credibilidade 

perdida, negociar as regras e formar um pacto. E só assim será verdadeiramente polícia, 

independentemente dos adjetivos que lhe forem atribuídos. E estar próximo, neste caso, é 

para cumprir com o único objetivo de atender ao público, tê-lo ao seu lado, compartilhar a 

gestão da segurança local. É para ser polícia, e não “milícia do governo”. 
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3.1 Qual é o lugar de polícia? 

Caça ao inimigo, vitória na guerra, guerra às drogas, guerra ao tráfico, combate, 

proximidade, garantia da defesa de direitos. Qual é o lugar de polícia em meio a tantos 

paradoxos? 

 Lage e Miranda (2007, p. 2) afirmam que o surgimento das instituições policiais no 

Brasil foi marcado pela ação repressiva voltada para a manutenção da ordem pública perante 

a crescente diversidade social e étnica do século XIX, ocasionando uma tradição de 

desrespeito aos direitos individuais. “Esse padrão prevaleceu por toda a época imperial e 

resistiu às mudanças republicanas, que não conseguiram garantir os direitos civis para toda 

a população”, tendo aprofundado seu viés autoritário durante o regime militar. As autoras 

afirmam, ainda, que mesmo após a redemocratização do país uma série de violações 

permanece contra alguns grupos mais vulneráveis da sociedade: “moradores de favelas ou 

bairros pobres, e negros” (LAGE e MIRANDA, 2007, p. 2). 

A Guarda Real da Polícia da Corte52, criada em 1809, era subordinada ao Ministério 

da Guerra e da Justiça portugueses. Com o tempo, a sua estrutura foi se tornando semelhante 

à do Exército brasileiro. Muniz (2001, p. 182) afirma que, pelo menos desde o Segundo 

Império (1840-1889), as Polícias Militares começaram a ser empregadas exaustivamente 

como força auxiliar do Exército regular “tanto nos esforços de guerra (como no caso da 

Guerra do Paraguai), quanto nos conflitos internos como as rebeliões, os motins, as revoltas 

populares, além, evidentemente, das operações de grande porte relacionadas ao controle das 

fronteiras da nação”; comprometendo as atividades propriamente policiais como o 

patrulhamento urbano e a proteção da sociedade. 

Muniz (2001, p. 178) argumenta que existe uma crise de identidade vivida pelas 

Polícias Militares brasileiras proveniente do descompasso entre a polícia democrática, que 

serve e protege o cidadão, e os hábitos, a cultura, as técnicas apreendidas pelos policiais, que 

refletem a contiguidade de um passado autoritário.  

As Polícias Militares brasileiras, desde o seu nascimento, pouco atuaram como 

polícias urbanas e ostensivas, eis que ao longo de sua trajetória foram “mais empregadas 

                                                           
52 A Guarda Real foi extinta em 1831 e, logo no mesmo ano, foi criada outra organização policial militarizada - o Corpo 

de Guardas Municipais Permanentes. Em 1866, esta Guarda passou a ser chamar Corpo Militar de Polícia da Corte. Com 

a Constituição de 1891, o Corpo Militar foi transformado na Brigada de Polícia da Capital Federal. Em 1919, a Brigada 

passou a ser chamada de Polícia Militar (MUNIZ, 1999, p. 44-45). 
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para os fins de segurança interna e de defesa nacional, do que para as funções de segurança 

pública” (MUNIZ, 2001, p. 179). 

 A última grande transformação no sistema policial brasileiro foi na década de 1970, 

quando as Polícias Civis passaram a realizar apenas as funções de polícia judiciária e as 

Polícias Militares ficaram com o policiamento ostensivo fardado. Note-se que foi na ditadura 

militar que as PMs começaram a retomar suas atividades de policiamento urbano, porém, 

mantendo competências como organização militar. Assim, a Polícia Militar se consolidava 

“simultaneamente uma polícia ostensiva da ordem pública e um órgão militar de suporte às 

ações de segurança interna e defesa nacional das forças combatentes brasileiras” (MUNIZ, 

2001, p. 184). 

As Polícias Militares definidas como forças auxiliares e reservas do Exército não 

são novidade na Constituição Federal de 1988. A “Constituição Cidadã” manteve a tradição 

das Constituições republicanas anteriores (1934, 1946, 1967 e 1969), no entanto, pela 

primeira vez colocou as questões policiais em um capítulo específico denominado 

“Segurança Pública”. 

Essa mistura de competências e significados fizeram da Polícia Militar uma 

organização sem identidade policial propriamente dita. Por isso, alega Muniz (2001, p. 184-

185), “a identidade policial das PMs está por se institucionalizar [...] As polícias militares, 

afastadas por mais de um século das suas atribuições policiais, têm procurado aprender de 

novo a ‘fazer polícia’. ” Um dos grandes desafios da Polícia Militar de hoje é superar a 

cultura institucional da doutrina da Segurança Nacional, do combate ao inimigo, da guerra. 

A confusão de sentidos e finalidades entre Exército e Polícia fica bem evidente na 

fala de um dos entrevistados, quando sugeriu que o Exército deveria assumir a “ordem de 

patrulhamento pra bater de casa em casa”: 

Uma vez o major “Caveira” conseguiu uma ordem de patrulhamento pra 

bater de casa em casa. Ordem judicial pra poder, “Bom dia, boa tarde, 

posso entrar na sua casa”... Acho que teria que ter isso. Mas com o apoio 

do Exército. Porque o Exército, querendo ou não, tá por cima ... Polícia 

Militar é estado. Exército não, é país, é nação... [...] (Praça 11, grupo da 

proximidade, partes sem gravação). 

É preciso pontuar que o Exército é treinado para o uso máximo da força, pois precisa 

superar a resistência inimiga. Por esta razão, esses efetivos geralmente não são preparados 

para o uso comedido da força com vistas a produzir obediência sob consentimento social (é 

dizer, na paz). “Acima de tudo, são efetivos despreparados para realizar uma conciliação 
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quando a negociação for a melhor alternativa e para moderar o seu uso da força se necessitam 

tomar decisões imediatas ou prementes, quando, então, podem retornar aos reflexos e 

perspectivas de seu preparo combatente” (MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 2007a, p. 52). 

Em outras palavras, o Exército pode ser incompetente nas suas ações como polícia - a menos 

que seja capacitado para isso quando demandado.53 

Quando o policial sugere o apoio do Exército parece deixar implícito que os 

moradores não respeitam a polícia. Esse é um ponto crucial neste estudo porque polícia só é 

polícia quando reconhecida pelo seu público, quando legitimada, quando se reconhece no 

público atendido. A possibilidade de se chamar o Exército para impor respeito (ou medo?)  

sinaliza que a credibilidade social da polícia está comprometida.  

Quem outorga o mandato policial à polícia é a sociedade, “que demanda as formas, 

os modos e os meios que deseja na ação das polícias” (MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 

2007b, p. 169-170). O poder de polícia deve, portanto, representar uma práxis policial a 

serviço da sociedade e seus limites devem ser postos para que o seu público não seja 

negligenciado. O exercício do mandato policial não se presta ao “NHS” (Na Hora Sai), uma 

zona cinzenta onde não se sabe o que esperar de um policial. Se a polícia é chamada é porque 

acredita-se que ela vai utilizar os seus conhecimentos técnicos, a sua profissionalização e 

especialização, dentro da margem discricionária que lhe cabe, para administrar algum 

conflito imediato. Seu saber deve estar atrelado aos protocolos de conduta, mas se eles não 

existem ou não estão publicizados, o mandato policial vira um cheque em branco, submetido 

a vários patrões que dificilmente representam o interesse público. 

O conceito de polícia de Bittner (1974 apud MUNIZ e PROENÇA JUNIOR, 2014, 

p. 493) engloba três características: 1) a polícia é equipada em termos de equipamento e de 

preparo para o exercício do seu mandato; 2) é autorizada, tanto do ponto de vista legal quanto 

social, para policiar e 3) responde por qualquer exigência que ameace o status quo da paz 

social. Assim, a “polícia, e apenas a polícia, está equipada, autorizada e é necessária para 

lidar com toda exigência em que possa ter que ser usada a força para enfrentá-la”. Polícia 

pode ser definida como: 

[...] Um instrumento de poder, cuja intervenção produz obediência pelo uso 

apropriado de força sempre que necessário, nos termos e formas das 

                                                           
53 Conforme exposto no capítulo 1, o uso das tropas federais para atuação no campo da segurança pública tem sido frequente 

no Rio de Janeiro. O exemplo mais recente é a promulgação do decreto assinado por Michel Temer, no dia 28 de julho de 

2017, autorizando o emprego das Forças Armadas para “a garantia da Lei e da Ordem, em apoio às ações do Plano Nacional 

de Segurança Pública, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 28 

de julho a 31 de dezembro de 2017”. 
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pactuações sociais em suas expressões políticas e legais (MUNIZ e 

PROENÇA JUNIOR, 2014, p. 494).   

Longe de significar um instrumento de opressão, a polícia é polícia quando obedece 

ao seu mandato e, em troca, tem um público que aceita obedecer a sua polícia.  Por isso, o 

lugar de polícia é ao lado da sua comunidade, mas “quando se tem sociedade entre polícia e 

crime, não se tem mais polícia” (SOARES54, 2017). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A UPP sugere, a reboque de tantas outras estratégicas de policiamento comunitário, 

um “novo” modelo de policiamento baseado na construção compartilhada da segurança, 

pautando-se na filosofia da “polícia de proximidade”. Decerto que o projeto não nasce com 

essa envergadura, ao contrário, ele foi um “acontecimento” justificado com o tempo pela 

ideia da proximidade. A UPP promete a tomada do território, o fim do poderio bélico do 

tráfico de drogas, a paz para as comunidades atendidas, enfim, uma missão quase que divina 

de “libertar a comunidade” (como me disse um policial da UPP Rocinha) do “mal” 

supostamente causado pelo tráfico de drogas.  

Nessa missão vale tudo: vale matar, vale morrer, vale ser herói, vale ser valente, 

vale “ser policial”. Só que esse “ser policial” com o tempo se depara com a “polícia de 

proximidade”. Caberá então às UPP lidar com esse conflito. Na Rocinha, o episódio 

comumente chamado de “caso Amarildo” deixou marcas indeléveis. Afinal, “o 01 da 

Academia”, “o 01 do BOPE”, o “policial mais gabaritado da Polícia Militar” foi preso por 

ser o mentor intelectual da tragédia sofrida por um morador da favela. Mas os policiais 

também vivem uma tragédia diária, diriam os agentes. É claro que vivem. Todos são 

submetidos a mesma lógica - perversa, injusta e hipócrita. 

A razão de ser de polícia parece estar muito distante ao que é imposto a esses 

policiais. Uma instituição que exerce controle social; que produz obediência a um pacto, a 

regras pactuadas; que atua sob o império das leis e sob consentimento da população atendida; 

que se utiliza da força quando necessário porque assim lhe foi concedido tal poder; que 

atende a regras, a limites, para o uso adequado da força; que garante a vida democrática; que 

garante os direitos de todos; que nasce para a garantia desses direitos e que por eles deve 

lutar; que se reconhece no público atendido e o público reconhece a sua polícia. Seu mandato 

é revestido da credibilidade necessária para atuar. A polícia é chamada, é requisitada e é 

necessária. A polícia enquanto polícia estará sempre ao lado da sociedade, ainda que 

                                                           
54 Entrevista disponível em: http://www.luizeduardosoares.com/?p=1465. Acesso em: 05 fev. 2017. 
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eventualmente tenha que prender e, no limite, se utilizar da força. 

É porque cabe à polícia estar sempre ao lado de seu público que a ideia de combate 

(de guerra) e de proximidade são inconciliáveis. Alguns lucram vendendo a ideia de que 

ambos estão entrelaçados, contudo, certamente não estão neste grupo os policiais (honestos) 

e a população (honesta). A estes, mortes e incapacitações são os dividendos angariados.  

Mas os policiais da UPP, me refiro especificamente àqueles que trabalham nos 

diversos serviços destinados à “tropa de terreno”, sentem-se frustrados porque acreditam que 

não exercem o seu mandato. Sob a alegação de que não podem combater o crime - 

confrontando o “inimigo”, apreendendo, prendendo e matando - afirmam que são fantoches, 

que não se sentem policiais. Embora haja confrontos na favela, apenas alguns grupos de 

policiais de determinadas atividades (como o GTPP) ainda estão submetidos ao trabalho de 

outrora. 

A rotina do combate, no entanto, não se dá apenas nos tiroteios, nas incursões e 

operações na favela. Ela está tão arraigada nos policiais que se mostra perceptível nos 

olhares, nas falas e na postura. Um comportamento que afasta, ao contrário de aproximar - 

ainda que os policiais não percebam isso e aleguem uma inação permanente e enfadonha. 

Esses agentes se esquecem, ainda, que a “simples” presença policial provoca controle e 

dissuasão, e que por isso não é tão simples assim. A propósito, onde está a “polícia de 

proximidade”? 

A pesquisa demonstrou que a “polícia de proximidade” se restringe, na visão dos 

policiais, a apenas um grupo específico do efetivo policial da UPP. Essa “polícia de 

proximidade” se manifesta, basicamente, através dos projetos liderados pelos policiais da 

UPP e por meio do trabalho do “policiamento de proximidade”. Apesar deste grupo exercer 

atividades que exigem o contato com a população atendida, os policiais não reconhecem o 

trabalho executado como serviço de polícia. Consultando a literatura policial, conclui-se que 

projetos sociais de fato não constituem a razão de ser da polícia e tampouco os policiais são 

treinados para isso. Há ainda que considerar que a solução policial é provisória no tempo e 

no espaço, mas os projetos e mesmo a UPP se caracterizam por uma existência sem prazo 

de finalização. Ocorre, no entanto, que o mandato policial se apresenta cada vez mais 

estendido no caso UPP, fazendo com que os policiais militares assumam funções diversas e 

interfiram cada vez mais na vida dos moradores da favela. De tantos efeitos negativos que 

essa extensão do mandato pode produzir, há que se considerar um efeito positivo: a 

aproximação com os moradores. 
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É por meio do “grupo da proximidade” que a aproximação com os moradores é 

tentada. Mas a tentativa de proximidade é restrita não só do ponto de vista do efetivo policial, 

mas também do ponto de vista espacial. Das 26 localidades atendidas pela UPP Rocinha, a 

atuação deste grupo era destinada, ao tempo da pesquisa de campo, a cinco dessas áreas. 

Vale lembrar que os investimentos para a execução dos projetos são conquistados pelos 

próprios policiais e que todos os agentes envolvidos alegam dificuldades para mantê-los.  

A hipótese de que os policiais poderiam ter uma visão e comportamento de “polícia 

de proximidade” distintos, a depender de sua atribuição na UPP, se confirma em parte. Nas 

falas dos policiais, a questão da aproximação com o morador é lembrada pelo “grupo da 

proximidade” como um dos objetivos da UPP, ao passo que é relegada (ou desacreditada) 

por outros policiais que não se reconhecem na “polícia de proximidade”. Entretanto, há um 

ponto em comum em todos eles. Os policiais da UPP identificam as consequências 

(desastrosas) geradas pela “guerra”, mas creem ser necessária. Essa cultura beligerante é 

fruto de um espelhamento histórico no Exército, que compreende funções outras que não de 

polícia. E os policiais militares reproduzem esse discurso, do qual em nada se beneficiam. 

 Ainda assim, é possível a existência de uma “polícia de proximidade” em áreas 

marcadas por intervenções repressivas e discriminatórias? A pesquisa percebe e confere 

crédito às ações destinadas a olhar para o morador da favela como o público a ser atendido, 

e não sob suspeição. Se existe algo positivo nos projetos oferecidos pelos policiais, que 

fundamentalmente não seriam de sua competência, é a expectativa de mudança no olhar 

sobre a favela e seus moradores. Trata-se de uma expectativa que merece ser amadurecida e 

que precisa se difundir para além do “grupo da proximidade”. Afinal, até quando esses 

agentes vão suportar assistir as mortes de seus colegas e de seu público? Até quando eles 

vão reproduzir discursos, sob roupagem heroica, de que matar e morrer é preciso para vencer 

a “guerra”? Que guerra? Só nas favelas? Só contra os favelados?  

 A construção de um projeto de “polícia de proximidade” abre um leque de 

oportunidades: para a polícia se redescobrir polícia, para o morador da favela ser 

reconhecido como cidadão, sujeito de direitos, mas também abre espaço para “ligações 

perigosas”. É que a UPP corre o risco de se consolidar como um grande negócio de venda 

de proteção que atende a diversas finalidades e a diversos patrões, incluindo os próprios 

policiais.  
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6 ANEXOS 

6.1 Decreto nº 41.650/2009 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA - UPP E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, 

tendo em vista o que dispõe os incisos I e VI do art. 145 da Constituição do Estado do Rio 

de Janeiro, o art. 24, inciso VIII, do Decreto-Lei nº. 220, de 13 de julho de 1975, e,  

CONSIDERANDO que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro necessita de uma tropa 

especializada e tecnicamente preparada e adaptada para a execução de ações especiais 

concernentes à pacificação e manutenção da ordem pública nas comunidades carentes.    

DECRETA:   

Art. 1º - Fica criada, na estrutura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ, 

subordinada ao Comando do Estado Maior, a Unidade de Polícia Pacificadora - UPP, para a 

execução de ações especiais concernentes à pacificação e manutenção da ordem pública nas 

comunidades carentes.    

Art. 2º - O Secretário de Estado de Segurança editará ato disciplinando a execução das ações 

especiais de que trata o art. 1º deste Decreto e estabelecendo os requisitos necessários para 

a lotação de Policiais Militares na Unidade de Polícia Pacificadora - UPP.  

 Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.    

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2009  

SÉRGIO CABRAL       

6.2 Decreto nº 41.653/2009 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS POLICIAIS LOTADOS 

NAS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.   

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, tendo em vista o que dispõe os incisos I e VI do art. 145 da 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro, o art. 24, inciso VIII, do Decreto-Lei nº. 220, de 

13 de julho de 1975,   

CONSIDERANDO:   
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- que, ao integrar a Unidade de Polícia Pacificadora - UPP, o Policial Militar terá de se 

submeter a condições especiais de serviço, para a execução de ações especiais concernentes 

à pacificação e manutenção da ordem pública nas comunidades carentes; e,   

- a necessidade de treinamento especializado aos Policiais Militares que vierem a ser lotados 

na Unidade de Polícia Pacificadora - UPP.   

DECRETA:   

Art. 1º - Os Policiais Militares lotados nas Unidades de Polícia Pacificadora, no efetivo 

exercício de suas funções, perceberão Gratificação de Encargos Especiais no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais).   

Parágrafo Único - A gratificação ora instituída será concedida tão somente aos que estiverem 

lotados nas Unidades de Polícia Pacificadora, e não se incorporará, para quaisquer efeitos, 

aos vencimentos do servidor.   

Art. 2º - A gratificação prevista neste Decreto fica excluída da base de cálculo do adicional 

de tempo de serviço, bem como de quaisquer outras vantagens que incidam sobre o soldo 

dos servidores mencionados no art.1º deste Decreto.   

Art. 3º - O Secretário de Estado de Segurança editará ato estabelecendo os requisitos 

necessários à percepção, pelos policiais militares, da gratificação de que trata este Decreto.   

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.   

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2009     

SÉRGIO CABRAL 

6.3 Ato do Comandante Geral, que altera o nome da Companhia de Policiamento 

Comunitário para UPP    

ATO DO COMANDANTE GERAL - PROVIDÊNCIAS - DETERMINAÇÃO  

Considerando que o Decreto nº. 41.650 de 21 de janeiro de 2009 (Bol PM nº. 012 – 22Jan09), 

dispõe sobre a criação da Unidade de Polícia Pacificadora – UPP e dá outras providências. 

Considerando que o Decreto nº. 41.653 de 22 de Janeiro de 2009 (Bol PM nº. 013 – 23Jan09), 

dispõe sobre a concessão de gratificação aos policiais lotados nas Unidades de Polícia 

Pacificadora e dá outras providências.  

Pelo exposto, este Comando Geral, no uso de suas atribuições legais e visando o 

cumprimento do previsto nos decretos mencionados acima,  
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DECIDE: 

1) Inserir na estrutura da Coordenadoria de Assuntos Especiais (CAEs) da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), criada através do Decreto 

nº. 41.650 de 21 de Janeiro de 2009. 

2) Considerar para fins de recebimento da gratificação de encargos especiais a Companhia 

de Policiamento Comunitário do Santa Marta e as implantadas futuramente, como Unidade 

de Polícia Pacificadora. 

3) Classificar todos os policiais militares integrantes da Companhia de Policiamento 

Comunitário do Santa Marta, no CAEs, subordinado este ao EMG na forma estabelecida 

pelo Decreto nº. 41650, de 21 de janeiro de 2009, permanecendo os referidos policiais 

militares à disposição do Comando do 2º BPM, para fins de controle administrativo e 

operacional. 

4) Adotar o procedimento elencado no item nº. 3 para todas as Companhias de Policiamento 

Comunitário que serão criadas futuramente, mediante planejamento e avaliação do Comando 

da Corporação. 

5) As movimentações de policiais militares integrantes das Companhias de Policiamento 

Comunitário para outras OPM somente poderão ocorrer, via EMG – PM/1, por ordem do 

Chefe do EMG (alterado pelo Bol da PM nº. 019 - 03 ago 2009 – Fl. 9 - transcrito abaixo).  

6) Caberá ao Coordenador do CAEs encaminhar ao EMG – PM/1 e a DGF, todo 5º dia útil 

de cada mês, relação atualizada dos integrantes das Companhias de Policiamento 

Comunitário, incluindo a condição sanitária, para fins de controle e fiscalização.  

(Republicada por ter saído com incorreção no Bol PM nº. 019 – 02Fev09)  

Tomem conhecimento e providenciem a respeito os Órgãos interessados.  

(Nota nº. 0202 – 05 Fev 2009 – GCG)    

Bol da PM nº. 019 - 03 ago 2009 – Fl. 9   

ATO DO COMANDANTE GERAL – PROVIDÊNCIAS – DETERMINAÇÃO - 

RETIFICAÇÃO  

Na publicação contida no nº. 2, do item 2 da 3ª parte do Bol da PM nº. 16, 29 de jul 2009, 

página 18, seja feita a seguinte retificação: Onde se lê: 3) As movimentações de policiais 

militares integrantes das UPP para outras OPM somente poderão ocorrer, via EMG/PM-1.   
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Leia-se: 3) As movimentações de policiais militares integrantes das UPP para outras OPM 

somente poderão ocorrer, via DGP.  

(NOTA Nº. 0042 – 31 julho 2009 – CAEs) 

6.4 Decreto nº 42.787/2011 

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURA, ATUAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP) NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, tendo em vista o que consta na CI SSPIO/SESEG/Nº. 

2967/0005/2010,  

CONSIDERANDO: - a necessidade de regulamentar a implantação das Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP) visando dotá-las de estruturas e procedimentos padronizados para o 

desenvolvimento de suas atividades, conforme estabelece o Decreto nº 41.650, de 21 de 

janeiro de 2009; e, - as demandas atuais e futuras dos órgãos estatais no campo da segurança 

pública, em razão do constante processo evolutivo não só da sociedade fluminense e de seus 

aspectos sociais correlatos, mas do próprio fenômeno criminal em si, gerando a necessidade 

de se estabelecer uma rotina de avaliação periódica de suas atividades.    

DECRETA:   

Art. 1º - As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), criadas para a execução de ações 

especiais concernentes à pacificação e à preservação da ordem pública, destinam-se a aplicar 

a filosofia de polícia de proximidade nas áreas designadas para sua atuação. 

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

pela Secretaria de Estado de Segurança, aquelas compreendidas por comunidades pobres, 

com baixa institucionalidade e alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista 

de grupos criminosos ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de Direito.  

§ 2º - São objetivos das UPP: a. consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte 

influência da criminalidade ostensivamente armada; b. devolver à população local a paz e a 

tranquilidade públicas necessárias ao exercício da cidadania plena que garanta o 

desenvolvimento tanto social quanto econômico. 

Art. 2º - O programa de pacificação, por meio da implantação de UPP, deverá ser realizado 

nessas comunidades em quatro etapas:  
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I - INTERVENÇÃO TÁTICA - Primeira etapa, em que são deflagradas ações táticas, 

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

de Polícia de Choque (BPChoque) e por efetivos deslocados dos CPA, com o objetivo de 

recuperarem o controle estatal sobre áreas ilegalmente subjugadas por grupos criminosos 

ostensivamente armados.  

II - ESTABILIZAÇÃO - Momento em que são intercaladas ações de intervenção tática e 

ações de cerco da área delimitada, antecedendo o momento de implementação da futura UPP. 

III - IMPLANTAÇÃO DA UPP - Ocorre quando policiais militares especialmente 

capacitados para o exercício da polícia de proximidade chegam definitivamente à 

comunidade contemplada pelo programa de pacificação, preparando-a para a chegada de 

outros serviços públicos e privados que possibilitem sua reintegração à sociedade 

democrática. Para tanto, a UPP contará com efetivo e condições de trabalho necessários ao 

adequado cumprimento de sua missão. 

 IV - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO - Nesse momento, tanto as ações de polícia 

pacificadora, quanto as de outros atores prestadores de serviços públicos e privados nas 

comunidades contempladas com UPP passam a ser avaliados sistematicamente com foco nos 

objetivos, sempre no intuito do aprimoramento do programa.    

Art. 3º - O atual Comando de Policiamento Comunitário (CPCom) da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro passa a denominar-se Coordenadoria de Polícia Pacificadora - CPP, 

com as seguintes atribuições: I - coordenar, controlar e preparar doutrinária e 

operacionalmente as UPP; II - planejar a implantação de novas UPP; III - estabelecer 

diretrizes norteadoras objetivando a padronização dos procedimentos policiais militares nas 

UPP, com foco nos seus objetivos táticos e estratégicos.  

§ 1º - O Coordenador-Geral da CPP subordina-se diretamente ao Comandante Geral da 

Polícia Militar e deverá realizar as articulações necessárias junto ao Comitê Estadual 

designado pelo Governador do Estado, visando melhor atender as demandas por segurança 

pública das comunidades contempladas, no intuito de propiciar a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos locais. 

§ 2º - O Coordenador-Geral da CPP fará jus à percepção de Gratificação de Encargos 

Especiais, em valor correspondente ao símbolo DG, de natureza remuneratória e pro labore 

faciendo.  

§ 3º - Os Subcoordenadores da CPP farão jus à percepção de Gratificação de Encargos 
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Especiais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  

§ 4º - Os Assessores e Chefes de Subseção da CPP farão jus à percepção de Gratificação de 

Encargos Especiais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

§ 5º - Os PPMM lotados no CPP, não contemplados nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º, farão jus 

à percepção de Gratificação de Encargos Especiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).  

Art. 4º - As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) receberão, a critério do Comando Geral 

da PMERJ, o necessário aporte administrativo das Unidades Operacionais responsáveis 

pelas áreas de policiamento em que forem implantadas. 

§ 1º - Para o cumprimento das atribuições de cunho administrativo suplementar, as Unidades 

Operacionais citadas no caput deste artigo farão jus à complementação de verba destinada 

ao suporte administrativo das UPP situadas em sua área de policiamento. 

§ 2º - A verba a que alude o § 1º será específica para cada UPP, de acordo com a sua 

classificação definida pelos critérios estabelecidos no artigo 5º.  

§ 3º - No que tange às despesas de implantação das UPP, bem como às de manutenção de 

suas instalações físicas que visam garantir-lhes o funcionamento adequado, caberá à 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e à Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEFAZ), realizar a alocação dos recursos necessário no corrente exercício 

financeiro. 

 Art. 5º - As UPP serão classificadas de acordo com o efetivo de policiais previsto para a sua 

área de atuação e terão estrutura compatível para o exercício de suas atribuições.  

§ 1º - A classificação das UPP se dará da seguinte forma: 

 I - As UPP serão classificadas como classe “A”, quando o seu efetivo previsto for superior 

a 400 (quatrocentos) policiais militares.  a) O Comando das UPP classe “A” deverá ser, 

preferencialmente, de Oficial no posto de Major. b) Os Comandantes das UPP classe “A” 

farão jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 1.300,00 (um 

mil e trezentos reais). 

 II - As UPP serão classificadas como de classe “B” quando o seu efetivo previsto for no 

máximo de 400 (quatrocentos) policiais militares. a) O Comando das UPP classe “B” deverá 

ser exercido, preferencialmente, por Oficial no posto de Capitão. b) Os Comandantes das 

UPP classe “B” farão jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais). 
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III - O Subcomando de UPP, tanto a de classe “A”, quanto a de classe ”B”, deverá ser 

exercido, preferencialmente, por Oficial nos postos de 1º ou 2º Tenente. a) Os 

Subcomandantes de UPP farão jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, no 

valor de R$ 750,00 (setecentos cinquenta reais).  

§ 2º - O efetivo mínimo previsto de uma UPP não poderá ser inferior a 100 (cem) policiais 

militares, salvo em condições especiais julgadas pelo Secretário de Estado de Segurança. 

§ 3º - Visando a otimização dos serviços prestados à comunidade, as UPP deverão possuir 

uma estrutura administrativa mínima, nunca superior a 05% (cinco por cento) do seu efetivo 

total, para a confecção de escalas de serviço, controle e coordenação operacional entre 

outros.  

§ 4º - As sedes das UPP deverão ser compatíveis com a sua classificação e efetivo e estar, 

preferencialmente, localizadas em vias que permitam o acesso das viaturas da corporação e 

de serviços, e, sempre que possível, estar de acordo com o projeto arquitetônico elaborado 

pela SESEG.   

Art. 6º - Todos os policiais militares lotados e em efetivo exercício nas UPP farão jus à 

percepção de gratificação de encargos especiais no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), 

podendo ser celebrado convênio pelo Estado para tal fim.  

§ 1º - Os policiais militares a que se refere o caput deste artigo farão jus, também, a auxílio 

transporte e serão desarranchados, nos termos da legislação em vigor. 

 § 2º - Os policiais militares classificados nas unidades de polícia pacificadora deverão ter 

formação especial, com ênfase em Direitos Humanos e na doutrina de Polícia Comunitária, 

e os soldados deverão, obrigatoriamente, ser policiais militares recém-formados.  

§ 3º - Os oficiais e praças que integrarão o efetivo das UPP terão seus currículos e alterações 

funcionais analisados, segundo critérios objetivos a serem definidos pelo Comando da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.  

 Art. 7º - Para o aprimoramento e a continuidade do programa de pacificação, deverá ser 

aplicado nas UPP o efetivo mínimo de 50 % (cinquenta por cento) dos policiais militares 

regularmente incorporados pelos concursos de admissão, até que os objetivos preconizados 

neste Decreto sejam alcançados. 

Art. 8º - Os Grupamentos de Polícia em Áreas Especiais (GPAE) serão transferidos para as 

Unidades Operacionais das AISP onde estiverem localizados, até que suas respectivas áreas 
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sejam contempladas com UPP, quando então serão definitivamente desativados, sendo seus 

efetivos movimentados a critério do Comando da Corporação.  

Art. 9º - A Estrutura ora regulamentada deverá ser objeto de revisão a cada 24 (vinte e quatro) 

meses pelo Conselho Permanente de Avaliação das UPP, de forma a manter a eficiência e a 

eficácia de suas ações, bem como os padrões mínimos de qualidade. 

§ 1º - O Conselho Permanente de Avaliação das UPP elaborará relatório conclusivo com 

propostas, críticas e sugestões de adequações a ser submetido ao Governador do Estado. 

 § 2º - O Conselho Permanente de Avaliação das UPP terá a seguinte constituição: I - 

Secretário de Estado de Segurança, na qualidade de Presidente; II - Secretário de Estado 

Chefe da Casa Civil; III - Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da 

Secretaria de Estado de Segurança - SESEG; IV - Diretor-Presidente do Instituto de 

Segurança Pública - ISP; V - Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro - PMERJ; VI - Coordenador-Geral da Coordenadoria de Polícia Pacificadora - CPP. 

§ 3º - O voto de qualidade para fins de desempate nas deliberações do Conselho será 

proferido pelo Secretário de Estado de Segurança. 

§ 4º - No impedimento do Presidente este será substituído em suas atribuições pelo Secretário 

de Estado Chefe da Casa Civil, assessorado pelo Subsecretário de Planejamento e Integração 

Operacional da SESEG. 

Art. 10 - Para subsidiar o processo decisório do Secretário de Estado de Segurança, do 

Comandante Geral da Polícia Militar e do Coordenador de Polícia Pacificadora, o Instituto 

de Segurança Pública (ISP) realizará um monitoramento semestral das atividades 

desenvolvidas pela UPP, em seus aspectos quantitativos e qualitativos. 

Parágrafo Único - O ISP produzirá, ainda: I - no prazo de até sessenta (60) dias, a contar da 

data de publicação deste decreto, o Programa de Polícia Pacificadora (PPP), onde deverá 

constar, dentre outros tópicos, seus objetivos, conceitos, estratégias, indicadores e 

metodologia de avaliação; II - relatórios mensais contendo dados consolidados das 

incidências criminais nas áreas de atuação das UPP, a ser publicados em seu sítio eletrônico. 

 Art. 11 - Quando da implementação de novas UPP, ato do Secretário de Estado de Segurança 

estabelecerá sua estrutura mínima, delimitação e classificação. 

 Art. 12 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário.  
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 Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011  

 SÉRGIO CABRAL 

6.5 Decreto nº 44.177/2013 

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 DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, tendo em vista o que consta do Processo nº E-09/077/2551/2012, 

CONSIDERANDO: - a necessidade de regulamentar a implantação das Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP) visando dotá-las de estruturas e procedimentos padronizados para o 

desenvolvimento de suas atividades, conforme estabelece o Decreto nº 41.650, de 21 de 

janeiro de 2009; - as demandas atuais e futuras dos órgãos estatais no campo da segurança 

pública, em razão do constante processo evolutivo não só da sociedade fluminense e de seus 

aspectos sociais correlatos, mas do próprio fenômeno criminal em si, gerando a necessidade 

de se estabelecer uma rotina de avaliação periódica de suas atividades; - ser indispensável a 

adequação das funções e, portanto, a revisão do organograma da Coordenação de Polícia 

Pacificadora - CPP, às demandas atuais que já ultrapassam àquelas inicialmente previstas 

para o projeto de Pacificação, sejam elas administrativas e/ou operacionais, bem como o 

reescalonamento das gratificações percebidas por aqueles que possuem a atribuição de 

conduzir o projeto de Pacificação em níveis Operacionais, Táticos e Estratégicos, como 

forma de concretizar a política de excelência implementada no programa de Pacificação, 

partindo da qualificação dos efetivos nela empregados e tendo como parâmetro 

remuneratório outros programas de sucesso em voga no Estado; e - o programa de 

Pacificação como uma das principais ações governamentais em andamento, os jovens 

talentos que são cada vez mais criteriosamente selecionados para comporem, tanto as UPP 

como a CPP, deveriam vislumbrar a mesma gratificação inicial, como forma de alçar a 

entrada do policial militar no contexto da polícia pacificadora, seja em nível operacional, 

tático ou estratégico, como um dos maiores anseios daqueles que se dedicam a melhor 

preparação técnica, profissional e ética já em seus primeiros passos dentro da Instituição, e 

que reúnem as condições para consolidarem no futuro, as estratégias que estão sendo 

construídas no presente. 
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DECRETA: 

Art. 1º - O 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, passa a vigorar com a redação deste Decreto. 

Art. 2º - As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), criadas para a execução de ações 

especiais concernentes à pacificação e à preservação da ordem pública, destinam-se a aplicar 

a filosofia de polícia de proximidade nas áreas designadas para sua atuação. 

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

pela Secretaria de Estado de Segurança, aquelas compreendidas por comunidades pobres, 

com baixa institucionalidade e alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista 

de grupos criminosos ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de Direito. 

 § 2º - São objetivos das UPP: a) consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte 

influência da criminalidade ostensivamente armada; b) devolver à população local a paz e a 

tranquilidade públicas necessárias ao exercício da cidadania plena que garanta o 

desenvolvimento tanto social quanto econômico; 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. 

Art. 3º - O programa de pacificação, por meio da implantação de UPP, deverá ser realizado 

nessas comunidades em quatro etapas: 

I - INTERVENÇÃO TÁTICA – Primeira etapa, em que são deflagradas ações táticas, 

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

de Polícia de Choque (BPChoque) e por efetivos deslocados dos CPA, com o objetivo de 

recuperarem o controle estatal sobre áreas ilegalmente subjugadas por grupos criminosos 

ostensivamente armados. 

II - ESTABILIZAÇÃO – Momento em que são intercaladas ações de intervenção tática e 

ações de cerco da área delimitada, antecedendo o momento de implementação da futura UPP. 

III - IMPLANTAÇÃO DA UPP – Ocorre quando policiais militares especialmente 

capacitados para o exercício da polícia de proximidade chegam definitivamente à 

comunidade contemplada pelo programa de pacificação, preparando-a para a chegada e 

outros serviços públicos e privados que possibilitem sua reintegração à sociedade 
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democrática. Para tanto, a UPP contará com efetivo e condições de trabalho, necessários ao 

adequado cumprimento de sua missão. 

IV - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO – Nesse momento, tanto as ações de polícia 

pacificadora, quanto as de outros atores prestadores de serviços públicos e privados nas 

comunidades contempladas com UPP passam a ser avaliados sistematicamente com foco nos 

objetivos, sempre no intuito do aprimoramento do programa. 

Art. 4º - O atual Comando de Policiamento Comunitário (CPCom) da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro passa a denominar-se Coordenadoria de Polícia Pacificadora - CPP, 

com as seguintes atribuições: I - coordenar, controlar e preparar doutrinária e 

operacionalmente as UPP; II - planejar a implantação de novas UPP; III - estabelecer 

diretrizes norteadoras objetivando a padronização dos procedimentos policiais militares nas 

UPP, com foco nos seus objetivos táticos e estratégicos. 

§ 1º - O Coordenador-Geral da CPP subordina-se diretamente ao Comandante Geral da 

Polícia Militar e deverá realizar as articulações necessárias junto ao Comitê Estadual 

designado pelo Governador do Estado, visando melhor atender as demandas por segurança 

pública das comunidades contempladas, no intuito de propiciar a melhoria da qualidade de 

vida dos cidadãos locais. 

§ 2º - O Coordenador-Geral da CPP fará jus à percepção de Gratificação de Encargos 

Especiais, em valor correspondente ao símbolo DG, de natureza remuneratória e pro labore 

faciendo. 

 § 3º - O Subcoordenador da CPP fará jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, 

no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

§ 4º - Os Chefes de Divisão da CPP farão jus à percepção de Gratificação de Encargos 

Especiais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

§ 5º - O Diretor da Escola de Polícia de Proximidade fará jus à percepção de Gratificação de 

Encargos Especiais, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais).  

 6º - Os Comandantes de Área de Polícia Pacificadora farão jus à percepção de Gratificação 

de Encargos Especiais, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais). 

§ 7º - O Subdiretor da Escola de Polícia de Proximidade fará jus à percepção de Gratificação 

de Encargos Especiais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
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§ 8º - Os Assessores (Subchefes de Divisão e Chefes de Seção) da CPP farão jus à percepção 

de Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

§ 9º - Os Assessores Psicólogos da CPP farão jus à percepção de Gratificação de Encargos 

Especiais, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

§ 10 - O Gestor de Articulação Comunitária fará jus à percepção de Gratificação de Encargos 

Especiais, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais). 

§ 11 - Os Policiais Militares lotados na CPP, não contemplados nos termos dos §§1º, 2º e 3º, 

farão jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais)”.  

Art. 5º - As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) receberão, a critério do Comando Geral 

da PMERJ, o necessário aporte administrativo das Unidades Operacionais responsáveis 

pelas áreas de policiamento em que forem implantadas.  

 1º - Para o cumprimento das atribuições de cunho administrativo suplementar, as Unidades 

Operacionais citadas no caput deste artigo farão jus à complementação de verba destinada 

ao suporte administrativo das UPP situadas em sua área de policiamento. 

§ 2º - A verba a que alude o § 1º será específica para cada UPP, de acordo com a sua 

classificação definida pelos critérios estabelecidos no artigo 5º. 

§ 3º - No que tange às despesas de implantação das UPP, bem como às de manutenção de 

suas instalações físicas que visam garantir-lhes o funcionamento adequado, caberá à 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e à Secretaria de Estado de 

Fazenda (SEFAZ), realizar a alocação dos recursos necessários no corrente exercício 

financeiro. 

Art. 6º - As UPP serão classificadas de acordo com o efetivo de policiais previsto para a sua 

área de atuação e terão estrutura compatível para o exercício de suas atribuições. 

§ 1º - A classificação das UPP se dará da seguinte forma: I - As UPP serão classificadas 

como classe “A”, quando o seu efetivo previsto for superior a 400 (quatrocentos) policiais 

militares. a) O Comando das UPP classe “A” deverá ser, preferencialmente, de Oficial no 

posto de Major. b) Os Comandantes das UPP classe “A” farão jus à percepção de 

Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). II - As UPP 

serão classificadas como de classe “B” quando o seu efetivo previsto for no máximo de 400 

(quatrocentos) policiais militares. a) O Comando das UPP classe “B” deverá ser exercido, 
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preferencialmente, por Oficial no posto de Capitão. b) Os Comandantes das UPP classe “B” 

farão jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 2.800,00 (dois 

mil e oitocentos reais). III - O Subcomando de UPP, tanto a de classe “A”, quanto a de classe 

”B”, deverá ser exercido, preferencialmente, por Oficial nos postos de 1º ou 2º Tenente. a) 

Os Subcomandantes de UPP farão jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que toda UPP contará com 01 (um) 

Subcomandante Administrativo e 01 (um) Subcomandante Operacional. 

§ 2º - O efetivo mínimo previsto de uma UPP não poderá ser inferior a 100 (cem) policiais 

militares, salvo em condições especiais julgadas pelo Secretário de Estado de Segurança. 

§ 3º - Visando a otimização dos serviços prestados à comunidade, as UPP deverão possuir 

uma estrutura administrativa mínima, nunca superior a 05% (cinco por cento) do seu efetivo 

total, para a confecção de escalas de serviço, controle e coordenação operacional entre 

outros. 

§ 4º - As sedes das UPP deverão ser compatíveis com a sua classificação e efetivo e estar, 

preferencialmente, localizadas em vias que permitam o acesso das viaturas da corporação e 

de serviços, e, sempre que possível, estar de acordo com o projeto arquitetônico elaborado 

pela SESEG.  

Art. 7º - Todos os policiais militares lotados e em efetivo exercício nas UPP farão jus à 

percepção de gratificação de encargos especiais no valor R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais), salvo os graduados que exercerem o Serviço de Supervisão, em número de 12 (doze) 

nas UPP Classe A e 08 (oito) nas UPP Classe B, que pela relevância de sua ação fiscalizadora 

sobre a atuação do efetivo em serviço farão jus à percepção de Gratificação de Encargos 

Especiais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

§ 1º - Os policiais militares a que se refere o caput deste artigo farão jus, também, a auxílio 

transporte e serão desarranchados, nos termos da legislação em vigor.  

§ 2º - Os policiais militares classificados nas unidades de polícia pacificadora deverão ter 

formação especial, com ênfase em Direitos Humanos e na doutrina de Polícia Comunitária, 

e os soldados deverão, obrigatoriamente, ser policiais militares recém-formados. 

§ 3º - Os oficiais e praças que integrarão o efetivo das UPP terão seus currículos e alterações 

funcionais analisados, segundo critérios objetivos a serem definidos pelo Comando da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 



71 

 

§ 4º - A submissão a Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou a Comissão de 

Revisão Disciplinar acarretará a movimentação do militar para OPM distinta do âmbito de 

atribuições da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. 

§ 5º - Todos os policiais militares lotados e em efetivo exercício na CPP e nas UPP farão jus 

à percepção de gratificação de encargos especiais conforme função desempenhada, podendo 

ser celebrado convênio pelo Estado para tal fim.  

art. 8º - Para o aprimoramento e a continuidade do programa de pacificação, deverá ser 

aplicado nas UPP o efetivo mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos policiais militares 

regularmente incorporados pelos concursos de admissão, até que os objetivos preconizados 

neste Decreto sejam alcançados.  

Art. 9º - Os Grupamentos de Polícia em Áreas Especiais (GPAE) serão transferidos para as 

Unidades Operacionais das AISP onde estiverem localizados, até que suas respectivas áreas 

sejam contempladas com UPP, quando então serão definitivamente desativados, sendo seus 

efetivos movimentados a critério do Comando da Corporação.  

Art. 10 - A Estrutura ora regulamentada deverá ser objeto de revisão a cada 24 (vinte e 

quatro) meses pelo Conselho Permanente de Avaliação das UPP, de forma a manter a 

eficiência e a eficácia de suas ações, bem como os padrões mínimos de qualidade. 

§ 1º - O Conselho Permanente de Avaliação das UPP elaborará relatório conclusivo com 

propostas, críticas e sugestões de adequações a ser submetido ao Governador do Estado. 

§ 2º - O Conselho Permanente de Avaliação das UPP terá a seguinte constituição: I - 

Secretário de Estado de Segurança, na qualidade de Presidente; II - Secretário de Estado 

Chefe da Casa Civil; III - Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da 

Secretaria de Estado de Segurança - SESEG; IV - Diretor-Presidente do Instituto de 

Segurança Pública - ISP; V - Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro - PMERJ; VI - Coordenador-Geral da Coordenadoria de Polícia Pacificadora - CPP. 

§ 3º - O voto de qualidade para fins de desempate nas deliberações do Conselho será 

proferido pelo Secretário de Estado de Segurança. 

§ 4º - No impedimento do Presidente este será substituído em suas atribuições pelo Secretário 

de Estado Chefe da Casa Civil, assessorado pelo Subsecretário de Planejamento e Integração 

Operacional da SESEG.  
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Art. 11 - Para subsidiar o processo decisório do Secretário de Estado de Segurança, do 

Comandante Geral da Polícia Militar e do Coordenador de Polícia Pacificadora, o Instituto 

de Segurança Pública (ISP) realizará um monitoramento semestral das atividades 

desenvolvidas pela UPP, em seus aspectos quantitativos e qualitativos. Parágrafo Único - O 

ISP produzirá, ainda: I - no prazo de até sessenta (60) dias, a contar da data de publicação 

deste decreto, o Programa de Polícia Pacificadora (PPP), onde deverá constar, dentre outros 

tópicos, seus objetivos, conceitos, estratégias, indicadores e metodologia de avaliação; II - 

relatórios mensais contendo dados consolidados das incidências criminais nas áreas de 

atuação das UPP, a ser publicados em seu sítio eletrônico.  

Art. 12 - Quando da implementação de novas UPP, ato do Secretário de Estado de Segurança 

estabelecerá sua estrutura mínima, delimitação e classificação.  

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoadas as disposições 

em contrário, em especial o Decreto nº 42.787 de 06 de janeiro de 2011. 

 Rio de Janeiro, 26 de abril de 2013. 

SERGIO CABRAL 

6.6 Decreto nº 45.186/2015 

REGULAMENTA O PROGRAMA DE POLÍCIA PACIFICADORA NO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, tendo em vista o que consta do Processo n° E-09/156/2/2015, 

CONSIDERANDO: - a necessidade de regulamentar o programa de polícia pacificadora; - 

a necessidade de aprimorar sistemicamente a implementação do Programa de Polícia 

Pacificadora para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro; - a necessidade de aprimorar os 

processos de atuação articulada, intersetorial e interoperativa que envolvam as instituições 

que participam ou apoiam a execução do Programa de Polícia Pacificadora; - a necessidade 

de aprimorar processos de monitoramento e avaliação desse programa; - a necessidade de 

aprimorar a estratégia de formação e capacitação continuada dos profissionais de segurança 

pública que contribuam para com o Programa de Polícia Pacificadora; - a necessidade de 

sistematizar e consolidar boas práticas das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) 

desenvolvidas desde 2008, em prol do Programa de Polícia Pacificadora; - a necessidade de 

dar efetividade a estratégias de proximidade definidas pelos órgãos policiais, destacando a 

importância das ações sociais com participação dos policiais e seu aproveitamento de forma 



73 

 

intersetorial e interoperativa por parte de outras instituições de segurança pública, 

secretarias, agências e órgãos públicos do Estado e demais entes federativos que cotejam o 

tema da prevenção nas suas diversas dimensões; - a necessidade de induzir um processo 

permanente de reflexão em torno de uma política educacional policial cujos objetivos se 

fundam na Política de Pacificação e se inspiram nos princípios da segurança cidadã; 

DECRETA:  

Art. 1º - O Programa de Polícia Pacificadora, parte integrante da Política de Pacificação, 

conjuga, com equilíbrio e razoabilidade, ações de prevenção proativa com ações de coação 

legítima e qualificada das polícias estaduais, observado o princípio da dignidade da pessoa 

humana, para a (1) recuperação de territórios sob o controle de grupos ilegais armados, (2) 

a restauração do monopólio legal e legítimo da força pelo Estado e (3) a diminuição da 

criminalidade violenta, sobretudo a letal. 

§ 1º - O Programa de Polícia Pacificadora será coordenado pela Secretaria de Estado de 

Segurança e executado pelas Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

§ 2º - Polícia Pacificadora é a designação atribuída às ações eficientes de polícia cidadã, 

baseadas na filosofia da proximidade, que visem à construção compartilhada da segurança 

pública entre os órgãos do Estado e a sociedade civil. 

§ 3º - Caberá à Secretaria de Estado de Segurança a articulação com entes federativos com 

vistas a obtenção de apoio subsidiário e complementar na execução do Programa de Polícia 

Pacificadora.  

Art. 2º - O Programa de Polícia Pacificadora se materializa em cinco (05) etapas:  

I - ANÁLISE ESTRATÉGICA - etapa em que a SESEG, baseada em critérios técnicos que 

consideram conhecimentos e dados produzidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) e 

pelas agências de inteligência, dimensiona os recursos humanos e materiais necessários e 

pré-seleciona a(s) área(s) que será(ão) contemplada(s) com a Política de Pacificação e o 

Programa de Polícia Pacificadora (PPP), bem como ocorrem as ações de articulação, 

interação e interoperabilidade com outros entes federativos e outras instituições; 

II - INTERVENÇÃO TÁTICA - Etapa em que, após as reuniões de planejamento e 

coordenação, são deflagradas ações policiais táticas, realizadas preferencialmente pelas 

forças do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, com o objetivo de 

recuperarem o controle estatal da área escolhida para a pacificação, e por efetivo 
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especializado da Polícia Civil, visando a operacionalização das investigações em curso 

referentes ao local. 

III - ESTABILIZAÇÃO - Momento em que são intercaladas ações de intervenção tática e 

ações de cerco da área escolhida, antecedendo as ações da polícia pacificadora. 

 IV - IMPLANTAÇÃO DA POLÍCIA PACIFICADORA - Ocorre quando os fatores de risco 

à integridade física das pessoas estão relativamente controlados pelas forças de segurança, 

sendo possível o exercício da Polícia Pacificadora. 

V - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO - Ocorre a partir da implantação da polícia 

pacificadora para orientar eventuais correções periódicas, bem como acompanhar a evolução 

dos riscos à integridade física das pessoas envolvidas no processo, para a adoção das ações 

de polícia mais adequadas. 

 Art. 3º - São objetivos perseguidos pelo Programa de Polícia Pacificadora: I - Retomar 

territórios sob o jugo de grupos criminosos, visando a extinguir a coação ilegal sobre seus 

moradores; II - Reduzir a violência armada, especialmente a letal; III - Recuperar a confiança 

e a credibilidade dos moradores na polícia; IV - Contribuir para uma cultura de paz, 

regulando, de forma pacífica, os conflitos no interior das áreas atendidas, sob a orientação 

de padrões não-violentos de sociabilidade. 

Art. 4º - A filosofia de proximidade, que orienta o Programa de Polícia Pacificadora, propõe 

o contato direto e regular da sociedade civil com os órgãos do Estado para fomentar a 

cooperação entre moradores e demais atores implicados na construção compartilhada da 

segurança pública local. 

§ 1º - As atribuições da PMERJ serão executadas pelas Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP), que terão suas atuações disciplinadas por regimento interno e protocolos elaborados 

em até 30 (trinta) dias a contar da publicação deste Decreto. 

§ 2º - As atribuições da PCERJ serão executadas por Unidades de Polícia Judiciária, 

conforme a área de atribuição ou a matéria a ser tratada, ou ainda por suas projeções a serem 

instaladas nos locais em que haja o Programa de Polícia Pacificadora, a critério do Chefe de 

Polícia. 

§ 3º - A PCERJ repassará, na forma da lei, os dados necessários à PMERJ para o 

planejamento e execução de seu policiamento preventivo. Da mesma forma, caberá à 

PMERJ o repasse de dados a serem utilizados nas investigações da PCERJ. 
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Art. 5° - A SESEG, como coordenadora do Programa de Polícia Pacificadora e a fim de 

promover o seu aprimoramento constante, adotará as seguintes providências, sem prejuízo 

de outras julgadas oportunas. I - incentivar e apoiar a institucionalização dos projetos de 

prevenção criados, e/ou mantidos no âmbito das instituições policiais; II - elaborar 

estratégias para integrar as ações de formação e capacitação continuada para, e entre, os 

profissionais de segurança pública; III - realizar a indução, apoio, institucionalização, 

controle e avaliação das ações de prevenção primária, secundária, terciária, situacional e 

social, a partir de, e em parceria com, outras secretarias de governo, em nível municipal, 

estadual ou federal; IV - apoiar, desenvolver, articular, e incentivar políticas de valorização 

dos profissionais de segurança pública; V - apoiar, elaborar e incentivar políticas de 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologia de informação e tecnologia de segurança. 

VI - articular as políticas de prevenção e valorização profissional, visando o seu alinhamento 

técnico e teórico entre as instituições policiais. VII - realizar, junto às secretarias de estado 

e dos municípios, a difusão e indução de ações, projetos e programas de prevenção e 

valorização profissional, integrados e intersetoriais, inclusive aqueles criados, apoiados e 

mantidos no âmbito das instituições policiais. VIII - Providenciar a abertura e manutenção 

de canais permanentes de diálogo com a comunidade, no intuito de possibilitar a prática da 

proximidade por meio da gestão participativa. 

Art. 6° - Além das fontes orçamentárias já existentes do Estado e do Governo Federal, 

também poderá a SESEG, atendidos os requisitos legais vigentes, propor o estabelecimento 

de parcerias público-privadas, com organismos nacionais e internacionais, com o terceiro 

setor, com a sociedade civil organizada e propor o financiamento da política de pacificação 

junto a instituições financeiras nacionais e internacionais. 

Art. 7° - As áreas em processo de pacificação serão classificadas pela SESEG, apoiada pelo 

ISP e agências de inteligência, segundo o grau de risco à integridade física das pessoas e ao 

processo de pacificação havido no momento da avaliação. 

§ 1º - Os fatores de risco serão permanentemente monitorados pela polícia pacificadora por 

meio de índice e indicadores modelados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). 

§ 2º - A classificação servirá para orientar a ação de polícia pacificadora mais adequada à 

pacificação no momento, visando sempre à proteção à vida e à integridade física das pessoas 

envolvidas no processo. 
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Art. 8º- O Programa de Polícia Pacificadora será revisto semestralmente por um Conselho 

Permanente de Avaliação e Deliberação (CPAD), de forma a manter a eficiência e a eficácia 

de suas ações e projetos no âmbito do Programa de Polícia Pacificadora e seu alinhamento 

com a Política de Pacificação, bem como um padrão mínimo de qualidade do Programa. 

§ 1º - O Conselho Permanente de Avaliação e Deliberação - CPAD terá a seguinte 

constituição: I - Secretário de Estado de Segurança, na qualidade de Presidente; II - 

Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional - SSPIO, da Secretaria de Estado 

de Segurança; III - Diretor-Presidente do Instituto de Segurança Pública - ISP; IV - 

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ; V - Chefe da 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro - PCERJ. 

§ 2º - O voto de qualidade para fins de desempate nas deliberações do Conselho será 

proferido pelo Presidente. 

§ 3º - Em caso de impedimento, o Presidente será substituído em suas atribuições pelo 

Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional - SSPIO. 

§ 4º - Ficará a critério do Presidente do Conselho, convidar quaisquer outros órgãos ou entes 

federativos para participar do processo, sem direito a voto. 

§ 5º - O Conselho Permanente de Avaliação e Deliberação - CPAD se reunirá mensalmente, 

em caráter ordinário, ou extraordinariamente, por conveniência de seu presidente, ou 

atendida solicitação de qualquer de seus membros. 

Art. 9º - Para subsidiar o processo decisório do Secretário de Estado de Segurança, do 

Comandante Geral da Polícia Militar e do Chefe da Polícia Civil, o Instituto de Segurança 

Pública (ISP) realizará relatório analítico criminal semestral acerca da eficácia das atividades 

desenvolvidas pela polícia pacificadora, em seus aspectos quantitativos e qualitativos. 

Art. 10 - O ISP produzirá, ainda: I - no prazo de até sessenta (60) dias, sob a coordenação da 

SESEG, a contar da data de publicação deste decreto, o Programa de Polícia Pacificadora 

(PPP), onde deverá constar, dentre outros tópicos, seus objetivos, conceitos, estratégias, 

indicadores e metodologia de avaliação; II - relatórios mensais contendo dados consolidados 

das incidências criminais com indicadores específicos para a análise do processo de 

pacificação nas áreas de atuação da polícia pacificadora, a serem publicados em seu sítio 

eletrônico. 
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Art. 11 - Quando da implementação do Programa de Polícia Pacificadora em novas áreas, 

por provocação do Secretário de Estado de Segurança ou determinação do Governador, 

caberá ao Governo do Estado a dotação orçamentária para sua estrutura mínima de 

funcionamento. 

Art. 12 - A estrutura organizacional da Coordenadoria de Polícia Pacificadora - CPP e de 

suas unidades de polícia pacificadora - UPP estão previstas no Anexo único do presente 

Decreto.  

Parágrafo Único - O Chefe de Polícia Civil e o Comandante Geral da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, ouvida a Secretaria de Estado de Segurança, poderão, sem que 

haja aumento de despesas, instituir ou reformular suas normativas para o melhor 

funcionamento, respectivamente, das projeções e/ou Unidades de Polícia Judiciária (UPJ), 

da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e de suas unidades de polícia pacificadora 

(UPP). 

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando os Decretos nº 

42.787, de 06 de janeiro de 2011, nº 44.177, de 26 de abril de 2013 e as disposições em 

contrário. 

Rio de Janeiro, 17 de março de 2015 

LUIZ FERNANDO DE SOUZA 

ANEXO AO DECRETO DE 45.186, DE 17 DE MARÇO DE 2015 

DA REFORMULAÇÃO DO PROGRAMA DE POLÍCIA PACIFICADORA NO ÂMBITO 

DA PMERJ, VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍCIA 

PACIFICADORA (CPP) E DE SUAS UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP). 

I - Reformular a estrutura da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), no âmbito das 

atribuições da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.  

II - A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) passará a funcionar com a seguinte 

estrutura organizacional: a) Coordenador b) Subcoordenador b.1) Assessoria de Ensino, 

Pesquisa e Projetos b.2) Seção de Instrução Especializada b.3) Seção de Logística b.4) Seção 

de Recursos Humanos b.5) Seção de Justiça e Disciplina b.6) Secretaria c) Superintendência 

Operacional c.1) Assessoria de Polícia de Proximidade c.2) Assessoria de Ocupação e 

Segurança Tática c.3) Assessoria de Monitoramento de Indicadores d) Superintendência de 

Inteligência e Análise d.1) Assessoria de Coleta e Análise de Dados d.2) Seção de 
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Inteligência Policial e) Superintendência de Comunicação Social Estratégica e.1) Assessoria 

de Articulação Institucional e.2) Seção de Gestão Participativa Comunitária e.3) Seção de 

Mídia e Comunicação Social 

III - As UPPs serão classificadas operacionalmente para a adoção da ação de polícia mais 

adequada, segundo o grau do risco avaliado pela CPP com base no Índice de Risco 

Operacional (IROp) a ser modelado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) a partir de 

indicadores de violência sugeridos por aquele Instituto. 

IV - Segundo o IROp, as UPP poderão ter áreas classificadas como: a) Verdes: As que 

apresentarem níveis mínimos de risco operacional, tais que indiquem a priorização das ações 

preventivas de proximidade. b) Amarelas: As que apresentarem níveis moderados de risco 

operacional, tais que indiquem a adoção de técnicas de segurança e ocupação tática, mas 

ainda sendo possível a prática preventiva da polícia de proximidade em determinados locais 

e ocasiões. c) Vermelhas: As que apresentarem consideráveis níveis de risco operacional, 

tais que indiquem a adoção de rigorosas técnicas de segurança e ocupação tática, inclusive 

com a possibilidade de acionamento do das tropas do Comando de Operações Especiais 

(COE), quando, portanto, estarão desaconselhadas as ações preventivas de proximidade até 

que os níveis de risco operacional sejam restabelecidos a patamares confiáveis de segurança. 

V - As classificações mencionadas no inciso IV terão caráter reservado, podendo variar de 

acordo com a evolução dos fatores de risco monitorados, já que os territórios em processo 

se pacificação caracterizam-se pela instabilidade da transição. 

VI - Administrativamente, as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) serão classificadas 

como: a) Classe A: Unidades comandadas preferencialmente por oficial no posto de major, 

com efetivo previsto superior a 400 (quatrocentos) policiais militares. b) Classe B: unidades 

comandadas preferencialmente por oficial no posto de capitão, com efetivo previsto de, no 

máximo, de 400 (quatrocentos) policiais militares. 

VII - O Subcomando de UPP de qualquer classe deverá ser exercido, preferencialmente, por 

oficial nos postos de 1º ou 2º Tenente. 

VIII - O efetivo mínimo previsto para uma UPP não poderá ser inferior a 100 (cem) policiais 

militares, salvo em condições especiais julgadas pelo Secretário de Estado de Segurança. 

IX - Os policiais militares referidos no item anterior fazem jus a auxílio transporte e ficarão 

desarranchados, nos termos da legislação em vigor. 
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X - Visando à priorização operacional dos serviços prestados à comunidade, a UPP terá 

estrutura administrativa mínima, nunca superior a 05% (cinco por cento) de seu efetivo total, 

somente para efetuar determinados serviços como os de confecção de escalas de serviço, 

controle e coordenação operacional, entre outros que se fizerem necessários na sede da UPP. 

XI - Os policiais militares classificados nas UPP deverão ter formação especial, com ênfase 

em Direitos Humanos e na filosofia de polícia de proximidade, sendo os soldados 

preferencialmente policiais militares recém-formados. 

XII - Os oficiais e praças que integrarão o efetivo das UPP terão seus currículos e alterações 

funcionais analisados, segundo critérios objetivos a serem definidos pelo Comando da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

XIII- Quanto à remuneração das funções: a) O Coordenador-Geral da CPP fará jus à 

percepção de Gratificação de Encargos Especiais, em valor correspondente ao símbolo DG, 

de natureza remuneratória e pro labore faciendo. b) O Subcoordenador Geral fará jus à 

percepção de Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

c) Os superintendentes farão jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) d) Os Assessores farão jus à percepção de Gratificação de 

Encargos Especiais, no valor de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais). e) Os 

Chefes de Seção farão jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, no valor de 

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) f) Os Policiais Militares lotados na CPP, não 

contemplados nos termos dos itens I, II e III, fazem jus à percepção de Gratificação de 

Encargos Especiais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). g) Os Comandantes das UPP 

classe A fazem jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais). h) Os Comandantes das UPP classe B fazem jus à percepção de 

Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). i) 

Os Subcomandantes de UPP fazem jus à percepção de Gratificação de Encargos Especiais, 

no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). j) Todos os policiais militares lotados nas UPP 

fazem jus à percepção de gratificação de encargos especiais no valor R$ 750,00 (setecentos 

e cinquenta reais), salvo os graduados que exercerem o serviço de supervisão, em número 

de 12 (doze) nas UPP Classe A e 08 (oito) nas UPP Classe B, que farão jus à percepção de 

Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).  

XIV - A submissão a Conselho de Justificação, Conselho de Disciplina ou a Comissão de 

Revisão Disciplinar acarretará a movimentação do militar para OPM distinta do âmbito de 

atribuições da Coordenadoria de Polícia Pacificadora. 
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XV - Será suspenso o pagamento da GEE/UPP ao Policial Militar que se enquadre em 

qualquer das situações abaixo: a) - entrar no gozo de Licença: a.1) Especial (LE); a.2) Para 

tratamento de Saúde própria (LTS) ou de Pessoa da Família (LTSPF); a.3) Para Tratamento 

de Interesse Particular (LTIP); b) Frequentar qualquer curso que implique afastamento da 

Corporação, por período superior a 15 (quinze) dias. 

XVI - A suspensão da GEE/UPP de que trata o inciso XV perdurará até cessarem os motivos 

que lhe deram ensejo. 

XVII - Não acarretará suspensão da GEE/UPP o afastamento do serviço do Policial Militar 

em decorrência de acidente por ato de serviço, conforme apurado em procedimento 

administrativo próprio.  

6.7 Resolução SESEG nº 608/2012 

CRIA, SEM AUMENTO DE EFETIVO E DE DESPESA, A UNIDADE DE POLÍCIA 

PACIFICADORA - UPP ROCINHA, NA ESTRUTURA DA POLÍCIA MILITAR DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso de suas atribuições legais, que 

lhe conferem o art. 47 do Decreto-lei nº 92, de 06 de maio de 1975, o art. 11 do Decreto nº 

42.787, de 06 de janeiro de 2011, e o art. 2º do Decreto nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009, 

CONSIDERANDO ainda o disposto no art. 5º, § 3º, do Decreto nº 41.930, de 25 de junho 

de 2009, 

RESOLVE: 

Art. 1º - Criar, sem aumento de efetivo e de despesas, na estrutura da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, a Unidade de Polícia Pacificadora do morro da Rocinha (UPP 

Rocinha), classe A, no município do Rio de Janeiro, neste Estado, cuja área de policiamento 

abrangerá as Comunidades do Bairro Barcelos, Largo do Boiadeiro, Vila Verde, Curva do 

S, Cachopinha, Cachopa, Dioneia, Almir, Vila União, Cidade Nova, Rua Um, Rua Dois, 

Rua Três, Rua Quatro, Portão Vermelho, Vila Laboriaux, Vila Cruzado, 199, Faz Depressa, 

Vila Vermelha, Capado, Terreirão, Macega, Roupa Suja e Parque da Cidade, nos Bairros da 

Rocinha e Gávea, a contar de 20 de setembro de 2012, nos seguintes limites geográficos, 

contornando a UPP no sentido horário: Estrada da Gávea na altura do número 582, seguindo 

por esta, incluindo a Praça das Flores e o Largo da Macumba, seguindo a orla das 

Comunidades da Rocinha, seguindo pela Estrada Santa Marinha, incluindo-se esta, seguindo 

pela orla da Comunidade Favela Parque da Cidade, seguindo pela Estrada da Gávea, 
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incluindo-se esta, seguindo pela orla das Comunidades da Rocinha até a Rua General 

Olímpio Mourão Filho, excluindo-se esta até a Praça das Flores. 

§ 1º - O mapa dos limites da UPP a que alude o parágrafo anterior encontra-se anexo a 

presente resolução. 

§ 2º - A unidade ora criada deverá contar com efetivo mínimo de 700 (setecentos) policiais 

militares. 

Art. 2º - Caberá ao Comandante Geral da Polícia Militar expedir ato indicando o local de 

aquartelamento, forma de emprego, distribuição de viaturas, efetivo, equipamentos, e outras 

matérias e meios logísticos necessários ao pleno funcionamento da UPP ora criada. 

 Art. 3º - O Quadro de Organização da UPP Rocinha terá por base as diretrizes estabelecidas 

no Decreto nº 42.787/11, e obedecerá no que couber ao previsto no Decreto nº 1.072, de 18 

de janeiro de 1977. 

Art 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2012. 

José Mariano Beltrame – Secretário de Segurança Pública 
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7 APÊNDICE 

7.1 Roteiro de entrevista para policiais 

- O que você fazia antes de ser policial? 

- Como você se tornou policial? 

- Você fez o concurso em que ano? Quando entrou? 

- Você está há quanto tempo na UPP Rocinha? (Veio de outra UPP?) 

- O que é ser policial na UPP? 

- A formação na PM te preparou para trabalhar na UPP? 

- Você fez algum curso de polícia de proximidade? Como foi? 

- Você já trabalhou em batalhão? 

- Como é o serviço de batalhão? 

- Como é o serviço de UPP? 

- Como é o seu trabalho na UPP? 

- Você prefere trabalhar em batalhão ou em UPP? Por quê? 

-  O serviço de UPP oferece mais, menos ou os mesmos riscos que os serviços tradicionais 

fora das Unidades? 

- Para você, quais são os objetivos da UPP Rocinha? 

- Existe polícia de pacificação? 

- O que é polícia de pacificação? 

- Alguma coisa mudou desde que você entrou na UPP Rocinha? 

- Como a comunidade vê a polícia na favela? Como via em 2012? (caso tenha trabalhado na 

fase de ocupação) 

- Que tipo/perfil de policial a PMERJ quer para a UPP Rocinha? 

- Como é a relação dos praças com os oficiais? 

- Como são as condições de trabalho na UPP Rocinha? 

- Polícia de Proximidade: é possível? 

- O que é Polícia de Proximidade? 
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- Se você fosse o Secretário de Segurança Pública do estado do RJ, que medida adotaria hoje 

em relação à UPP? 

- Você gostaria de sair da PM? 

- Em quais dessas áreas você entraria sem problemas como policial? (entrego uma folha com 

os nomes das localidades atendidas pela UPP Rocinha e solicito ao policial que marque as 

áreas) 

 


