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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende discutir as mudanças nas relações de 
hospitalidade das favelas cariocas pós-instalação das Unidades de Polícia 
Pacificadora e analisar quais são as perspectivas para a atividade turística a 
partir do olhar da mídia. As informações apresentadas neste trabalho tratam 
das favelas cariocas Dona Marta, Chapéu Mangueira, Morro da Babilônia, 
Pavão / Pavãozinho e Ladeiras dos Tabajaras / Morro dos Cabritos. Este 
trabalho contextualiza historicamente a importância das Unidades de Polícia 
Pacificadora nessas favelas, além de apontar, como as relações de 
hospitalidade com os turistas mudaram. Também apresenta de forma clara e 
objetiva, como alguns comércios existentes nessas comunidades conseguiram 
se estabelecer nas práticas turísticas pós-instalação das Unidades de Polícia 
Pacificadora. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica e a análise de 
reportagens publicadas na mídia em geral. Além da análise de conteúdo, é 
exposto um discurso qualitativo e quantitativo sobre o comportamento 
hospitaleiro dos moradores, comerciantes e sob a questão da infraestrutura da 
favela carioca. Como resultado, observou-se que a maior parte das 
reportagens analisadas apontou à luz da teoria da hospitalidade urbana como 
principal motivador de mudança na prática da hospitalidade nas Favelas 
Cariocas. 

 

Palavras-chaves: Hospitalidade, Turismo, Favela, UPP, Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This paper discusses the changes of the hospitality relations in Rio’s slums 
(favelas, in Portuguese) post installation of the Pacification Police Units ( 
Unidade de Polícia Pacificadora, in Portuguese). Also, it is analyzed what are 
the prospects for tourism though the eyes of the media. The information 
presented in this paper deal with five different slums at Rio de Janeiro: Dona 
Marta, Chapéu Mangueira, Morro da Babilônia, Pavão / Pavãozinho e Ladeira 
dos Tabajaras / Morro dos Cabritos. The work historically contextualizes the 
importance of the process of pacification in these slums, while pointing out, as 
the relations of hospitality with tourists have changed. It also presents in a clear 
and objective way, how some existing businesses in these communities were 
able to establish tourist practices in port-installations of the Pacification Police 
Units. The methodology used was the literature search and analysis of reports 
published in the media. Moreover, it was made a content analysis which 
included a speech on the qualitative and quantitative behavior of the hospitable 
residents, traders, further the issue of infrastructure of Rio slums. As a result, it 
was observed that most of the articles pointed to the theory of urban hospitality 
as the main motivator for change in the practice of hospitality in Rio’s slums. 

 

Keywords: Hospitality, Tourism, Slums (Favelas), Pacification Police Units 

(Unidades de Polícia Pacificadora), Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Nos últimos anos as favelas cariocas tornaram-se centro de estudo 

aplicado para acadêmicos de diferentes áreas do conhecimento. No Brasil, 

mais especificamente no Rio de Janeiro, estudantes do curso de turismo, 

percebendo o fenômeno da favela como produto turístico, começaram a 

“investigar” as favelas cariocas a partir de aspectos históricos, econômicos, 

sociais e turísticos. 

 Entretanto, as dificuldades para estudar tais aspectos deste tipo de 

organização social acontecem pelo fato de que a favela, como afirma Souza: 

 
 

é a noção de ausência. Ela é sempre definida pelo que não teria: um 
lugar sem infra-estrutura urbana - sem água, luz, esgoto, coleta de lixo 
-, sem arruamento, sem ordem, sem lei, sem moral e globalmente 
miserável. Ou seja, o caos. Impressiona a visão homogeneizadora.  
Nem parece que as favelas podem ser localizadas em terrenos 
elevados ou planos, reunir centenas ou milhares de moradores, possuir 
equipamentos e mobiliários urbanos diferentes – casas ou 
apartamentos, algumas vezes os dois -, demonstrar variados níveis de 
violência e presença do poder público e, ainda, diversas características 
ambientais. É curioso que essa pluralidade seja absolutamente 
ignorada, e não só pelo senso comum. Como se tornou hegemônica no 
Rio de Janeiro e no país uma representação tão negativa das favelas e 
de seus moradores? (2006, pág. 24). 

 

 

 Souza (2006), ao levantar tal questionamento, traz para sua narrativa 

uma discussão consistente e consciente sobre as favelas cariocas. Como 

afirma o autor, essa “ausência” social e estrutural é o que dificulta o trabalho 

dos pesquisadores da área. É claro que muito já se produziu sobre as favelas 

cariocas, entretanto, poucos autores analisaram a hospitalidade nessas 

comunidades como elemento fomentador para a atividade turística. 

 O lugar de ausência abordado por Souza (2006) não reflete a 

inexistência da hospitalidade como propõe Grinover (2007). Os autores, apesar 

de trabalharem com um eixo temático parecido, não dialogam no mesmo 

sentido. 

 Souza (2006) trabalha na sua pesquisa com uma temática antropológica, 

tentando compreender aspectos sociais, culturais e econômicos das 

comunidades cariocas. Já Grinover (2007) aponta quais seriam os fatores 
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necessários para que uma região possa ser considerada hospitaleira a partir de 

aspectos referentes à acessibilidade, legibilidade e identidade. 

 Neste sentido as práticas de hospitalidade estão ligadas diretamente ao 

fenômeno que auxilia o fomento das atividades turísticas nas favelas cariocas.  

 A discussão apresentada no presente trabalho permeia entre os estudos 

da hospitalidade francesa a americana. A primeira traz os autores do campo da 

sociologia, que compreende a hospitalidade como algo inerente ao ser 

humano. Em contraponto, a corrente americana estuda o comportamento da 

hospitalidade no viés monetário, onde a troca financeira é o que comanda as 

relações de hospitalidade. 

Ainda sobre as práticas da hospitalidade, serão apresentados os 

principais autores da área do estudo, tal como, será assumida uma posição 

conceitual, que atenderá a análise proposta no referido trabalho. 

Este trabalho pretende analisar de que forma as relações de 

hospitalidade nas favelas cariocas mudaram após a instalação das Unidades 

de Polícia Pacificadora e quais são as perspectivas para a atividade do turismo. 

Ainda serão estudados o processo de mudança da prática da 

hospitalidade urbana nas favelas cariocas pós-instalações das Unidades de 

Polícia Pacificadora; o cenário da hospitalidade comercial nas favelas cariocas, 

pós-implantação das Unidades de Polícia Pacificadora; identificar se a prática 

da hospitalidade social coloca a favela num cenário positivo para o turismo e 

avaliar se depois da implantação das Unidades de Polícia Pacificadora a favela 

ficou mais segura, possibilitando assim uma perspectiva positiva para o 

turismo.  

As questões que nortearam a presenta pesquisa centram-se na 

verificação da influência da hospitalidade doméstica, comercial e pública na 

conformação da favela como destino turístico. Além disso, levou-se em 

consideração a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora nas favelas 

como elemento facilitador do crescimento da atividade turística. 

As considerações apresentadas no presente trabalho foram feitas por 

meio da análise de conteúdo de 30 reportagens, prospectadas no período de 

dezembro de 2008 a julho de 2011, onde se procurou tratar, em linhas gerais, 
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aspectos da hospitalidade urbana, comercial e doméstica; além da questão da 

segurança. Outra reflexão realizada tratou o modo como essas mudanças 

estão auxiliando no fomento da atividade turística. 

A pesquisa contou também com o método de investigação desenvolvido 

por Bardin (1979). A autora propõe uma sistematização do conteúdo por meio 

de um conjunto de técnicas. Tal instrumento de análise possibilitou avaliar, qual 

aspecto referente à hospitalidade da perspectiva dos autores abordados no 

referencial teórico do presente trabalho é necessário, para que a atividade 

turística cresça nas favelas cariocas.  

Assim o método da análise de conteúdo ou da análise de discurso torna 

possível transformar a unidade de texto qualitativo em quantitativo. 

Eventualmente foram tratadas reportagens referentes a outras 

comunidades, com a finalidade de agregar informações que legitimam as já 

apresentadas sobre as favelas analisadas em questão, entretanto a discussão 

não foi aprofundada. 

Ainda na, presente, pesquisa foi possível analisar como a mídia retrata a 

favela carioca, e, ainda, se os meios de comunicação interferem no 

crescimento da atividade turística nas comunidades estudadas no presente 

estudo. 

O presente trabalho está divido em cinco capítulos incluindo a esta 

abordagem introdutória. O segundo capítulo conceitua a história das favelas 

cariocas, assim como apresenta a formação das primeiras favelas da cidade do 

Rio de Janeiro. Ainda no segundo capítulo, são tratados os conceitos sobre o 

termo hospitalidade, desde uma abordagem epistemológica até os conceitos 

mais contemporâneos. O terceiro capítulo traz os conceitos utilizados de mídia, 

tal como, apresenta os resultados da implantação das Unidades de Polícia 

Pacificadora. 

O quarto capítulo, além dos aspectos metodológicos, apresenta a 

análise das reportagens e explana de que forma a mídia faz a leitura dessas 

mudanças nas favelas cariocas, e também trás uma análise de conteúdo, 

apontando os três principais campos da hospitalidade, que são: a hospitalidade 

comercial, doméstica e urbana. 
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Por meio da revisão da literatura e da análise das reportagens, a última 

parte do trabalho aduz algumas considerações sobre a pesquisa e apresenta 

sugestões para o desenvolvimento do turismo nas favelas cariocas.  Ainda, 

ressaltam a importância da hospitalidade como gerador de fluxo turístico de 

uma localidade. 

  É importante ressaltar que os apontamentos realizados no presente 

trabalho são frutos de uma pesquisa, que tem como principal análise o discurso 

midiático. Desta forma, a pesquisa não irá ater-se a aspectos concernentes a 

imparcialidade das informações, mais sim, no que tais informações podem 

gerar para as comunidades analisadas, abrindo, desta forma, novos campos de 

pesquisa para fomentar os estudos da hospitalidade e do turismo. 

 A pesquisa, sobretudo, tem como objetivo levantar uma leitura crítica 

sobre, de que forma a mídia vem noticiando as informações sobre as favelas 

cariocas, convidando o leitor a refletir sobe o assunto e analisar de forma 

imparcial, se as informações apresentadas pela mídia são condizentes a 

realidade das favelas cariocas. 

É importante ressaltar que a imparcialidade da análise está relacionada 

ao nível de envolvimento que o leitor tem com a mídia divulgadora da noticia, 

ou até mesmo com a forma que a manchete é divulgada. Neste sentido, 

percebe-se que, realizar uma leitura imparcial dos fatos é algo que para alguns 

pesquisadores da área é algo um quanto utópico. 
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2 A HOSPITALIDADE E A FAVELA  
 
 
 A partir da breve explanação realizada anteriormente sobre a temática 

deste trabalho, é necessário compreender a origem do conceito de 

hospitalidade, perpassando desta forma pelos conceitos mais antigos até os 

mais contemporâneos. 

 A origem da palavra hospitalidade remete a diversos significados. 

Descreveremos aqui aspectos epistemológicos e contemporâneos. 

 Para a autora Plentz (2007, p.58), 

 
 

a palavra hospitalidade deriva do latim hospitalitate. Também da 
palavra latina hospitalitas-ati, a noção de hospitalidade traduz-se como 
o ato de acolher, hospedar; a qualidade do hospitaleiro; boa acolhida; 
recepção; tratamento afável, cortês, amabilidade; gentileza. 

 
 

 A autora, desta forma, propõe que o termo hospitalidade deva ser 

entendido como ato voluntário. Plentz (2007), na sua pesquisa, trabalha na 

possibilidade da hospitalidade ser algo que transcenda os valores monetários e 

acontece sempre na perspectiva da não obrigatoriedade. A autora entende que 

o ato voluntário é o que determinada à prática da hospitalidade.  

 Campos (2005, p. 19) revela que "a origem da palavra hospitalidade está 

no latim, em hospitalis Jupiter, o deus do viajante. A palavra incorporou-se ao 

vocabulário de alguns idiomas, indicando os serviços da área de hospedagem 

e alimentação". 

 

 

2.1 REFLEXÕES SOBRE HOSPITALIDADE 

 

 

Ainda sobre o conceito de hospitalidade, impõe-se uma reflexão mais 

aprofundada, como: pesquisar, analisar e, sobretudo, definir quais serão as 

definições abordadas no presente trabalho. Escrever sobre hospitalidade é algo 

muito peculiar para os povos ocidentais. No mundo contemporâneo ao pensar-

se em hospitalidade comete-se o erro de pensar diretamente em hotelaria. 
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Explicar tal fato pode ser algo muito complexo. Para isso é importante o 

entendimento dos conceitos desse fenômeno. 

Camargo (2004) defende a ideia da hospitalidade como uma relação 

onde dar, receber e retribuir são fatores que andam juntos. O autor afirma que 

essas relações fazem parte de um ritual de leis não escritas. Camargo (2004 p. 

17) define a hospitalidade “como um conjunto de leis não escritas que regulam 

o ritual social e cuja observância não se limita aos usos e costumes das 

sociedades ditas arcaicas ou primitivas”. Compreender tal conceito requer não 

somente leituras sobre o assunto, mas sim vivenciar essa experiência de modo 

a alcançar tal dádiva. Ainda para o autor: 

 
 

Hospitalidade pública é a hospitalidade que acontece em 
decorrência do direito de ir-e-vir e, em consequência, de ser 
atendido em suas expectativas de interação humana, podendo 
ser entendida tanto no cotidiano da vida urbana que privilegia 
os residentes, como na dimensão turística e na dimensão 
política mais ampla – a problemática dos migrantes de países 
mais pobres em direção aos mais ricos. (CAMARGO, 2004, 
p.54). 

 
 

Esse conceito proposto pelo autor não reflete a realidade de quem mora 

nas favelas cariocas, que, de certa forma, não têm esta prática em seu convívio 

natural. No capítulo posterior, ao escrever sobre instalação das Unidades de 

Polícia Pacificadora nas comunidades analisadas, nota-se que a prática da 

hospitalidade começar a ser desenvolvida nesses lugares. 

Em sua produção literária, Camargo (2004), além de dividir o estudo da 

hospitalidade em dois campos já citados na introdução, divide esses campos 

por categoria que são a corrente francesa e a corrente americana. Desta forma 

o autor estuda os espaços sociais da hospitalidade. Esses espaços são 

apresentados em quatro linhas de estudo: receber, hospedar, alimentar e 

entreter. Esses espaços podem ser relacionados com a divisão proposta pelo 

autor. Neste sentido podemos categorizar vários aspectos referentes à 

hospitalidade, tal como: receber, hospedar, alimentar e entreter; cada qual nas 

formas: doméstico, comercial, público e virtual. 
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Não cabe aqui explicitar sobre cada um. Entretanto é importante 

ressaltar que o autor o faz, deixando dessa forma, uma compreensão acessível 

aos estudantes da área ou não. 

Grinover (2007) apresenta o estudo da hospitalidade nas cidades. Para 

tal o autor estuda a hospitalidade em três perspectivas: acessibilidade, 

legibilidade e identidade. 

O autor aborda que a crescente urbanização das sociedades provocou 

mudanças profundas nos modos de vida das populações, proporcionando 

dificuldades para compreender e interpretar a cidade como um todo. As 

pessoas hoje em dia escolhem os lugares por meio de códigos, imagens e 

estilos e combina-os com a sua própria experiência. O autor escreve que a 

chave para compreender melhor as modificações da cidade é a experiência 

que define quanto um lugar é importante para nos tornar diferentes.  

Por todos esses motivos o autor entende que é melhor revisitar as 

reflexões realizadas sobre as categorias acessibilidade, legibilidade e 

identidade, que permitem considerar se uma cidade é ou não hospitaleira. 

Assim sendo, Grinover (2007) propõe na sua pesquisa analisar e 

complementar a categoria de “acessibilidade” e inicia sua fala partindo de 

conceitos mais abrangentes como movimento e a mobilidade urbana. 

O autor explicita que a mobilidade urbana não é reduzida somente ao 

deslocamento físico. Ela empossa-se de uma dimensão cultural que explica as 

diferenças entre uma sociedade e outra. Existe, no entanto um ponto de 

convergência a ser ressaltado que é o reconhecimento de um direito à 

mobilidade. 

Neste sentido, Grinover (2007) aborda que, nos dias atuais, se deslocar 

é indispensável para ter acesso à habitação, ao trabalho, à educação, à 

cultura, sendo que a mobilidade e a acessibilidade podem ser diferentes 

dependendo das condições próprias de cada sociedade. Ele fala que os meios 

de comunicação não reduzirão de modo significativo as relações face-a-face, 

pois continuarão importantes, principalmente nas viagens.  

No entanto, a aceleração do movimento e o reforço da 

interconectividade influem significativamente sobre o modo com o qual 
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controlamos o espaço. E para simplificar, o autor conceitua mobilidade como 

mudança de posição num espaço real ou virtual, que pode ser físico, social, 

cultural, afetivo ou cognitivo. 

Grinover (2007) ainda vai afirmar que a “mobilidade é, assim, 

socialmente construída, individualmente vivida, intersubjetivamente repartida, a 

partir do relato que se faz entre interlocutores antes, durante e depois da 

experiência”. 

Grinover (2007) admite que o modelo de mobilidade seja um 

componente importante dos modos de vida diversificados da sociedade, e que 

esses se manifestam de forma arbitrária se afastando dos próprios 

deslocamentos, comprometendo assim a relação com o outro e a sociedade. 

De acordo com o autor, as cidades atuais já não se constroem nem se 

espalham de forma regular, mas as realidades urbanas atuais estão 

estritamente relacionadas com o transitório e o efêmero. 

Grinover (2007) ainda centraliza a sua percepção nos espaços onde a 

mobilidade e as tecnologias se convertem em elementos característicos e 

imprescindíveis para a arquitetura física e social dos mesmos. Os chamados 

“espaços de sociabilidade transitória”. 

Nesse sentido, o autor centraliza os estudos nas práticas concretas 

sociais que ocorrem nesses espaços, por exemplo, uma estação de metrô, que 

permite analisar as interações e as formas de apropriação dos mesmos. De 

acordo com Grinover (2007), o foco da investigação está direcionado nas 

maneiras de fazer para uma espacialidade não exclusivamente geográfica 

(mas simbólica ou semântica), porém complexa, fato que explica os lugares em 

que vivemos e nos relacionamos ao longo da vida adquirir certo significado 

simbólico. O que o autor pretende é conhecer a cidade por meio de passeios e 

caminhos cotidianos, realizando uma “etnografia urbana”, que permita 

descrever e analisar os elementos presentes naqueles espaços e abordar a 

complexidade que está a partir de diferentes pontos de vista. 

Assim, para o autor, a mobilidade assume uma importância e uma 

significação nova: seu papel, além do direito em se deslocar de um ponto ao 

outro, é um direito às qualidades dos lugares e aos tempos de transporte. 
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Outro ponto analisado por Grinover (2007) é a legibilidade. Neste sentido 

o autor explana que, para a cidade ser hospitaleira a mesma deve ser 

compreendida por quem a visita. O autor apresenta exemplos de sua pesquisa, 

onde as cidades são hospitaleiras na medida em que há compreensão das 

mesmas pelos seus visitantes. 

O autor propõe que a legibilidade está para além da configuração física. 

Na verdade, o autor destaca o entendimento do visitante como algo que irá 

identificar se a cidade é hospitaleira ou não. De Acordo com Grinover (2007) 

entende-se por legibilidade “a qualidade visual de uma cidade, de um território” 

(p.18). Neste sentido pode-se observar que a proposta do autor está 

relacionada à leitura visual que o turista realiza por meio de imagens mentais 

pré-selecionadas. 

Outra abordagem proposta por Grinover (2007) é a identidade, esta não 

menos importante que as demais, permeia na forma cultural em que as cidades 

se encontram. A identidade está relacionada aos costumes, a forma de vida e 

ao trabalho, entre outros fenômenos que serão abordados na discussão 

analítica do presente trabalho. 

O autor supracitado destaca que a identidade pode ser compreendida 

como algo formado ao longo do tempo. Esta identidade por ser física como é o 

caso de uma estátua que representa algo para a sociedade, ou até mesmo 

uma identidade intangível, como um estilo musical de um grupo social. 

Morrison e Lasley (2004) são outros autores que vão trabalhar com uma 

proposta similar a de Camargo (2004). O que ocorre na verdade é que o estudo 

dos autores está centrado na Inglaterra. Desta forma os estudos de caso e 

resultados da análise são referentes aos locais dessa região. Neste sentido 

nem sempre podemos utilizar os conceitos com aplicabilidade local em 

qualquer parte do mundo. 

Um estudo no campo da hospitalidade, nas três dimensões privado, 

comercial e social, foi desenvolvido por Morrison e Lashey (2004). Para estudar 

o campo do domínio social sugerem que “é preciso estudar o contexto social 

em que estas ocorrem especificamente” (p.6). Já para o domínio privado 

(doméstico), o autor trabalha com a premissa que “a oferta de alimentos e 
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bebidas e acomodação representa um ato de amizade, cria laços simbólicos e 

vínculos entre as pessoas envolvidas na partilha da hospitalidade”(p.15). Outro 

domínio tratado é comercial, para o autor “a oferta comercial da hospitalidade  

ocorre na maioria das sociedades ocidentais num contexto em que esta não 

ocupa posição central no sistema de valores”(p.17). O que é importante 

analisar, é que diferentemente de Camargo (2004), Morrison e Lashey (2004) 

tratam da hospitalidade estudando apenas uma região da Inglaterra. 

 
 
2.2  FAVELA CARIOCA: CONTEXTO HISTÓRICO 

 
 

Por volta dos anos de 1900, em meio aos massacres da Guerra de 

Canudos, começou a surgir no Brasil um tipo muito peculiar de aglomerado 

habitacional improvisado: a favela. Apesar de indícios desses aglomerados já 

serem vistos no Brasil em meados dos anos de 1860, foi somente em 1912 no 

Rio de Janeiro, com o famoso “bota abaixo” do então prefeito Pereira Passos, 

que as favelas começaram a ganhar espaço. A intenção de Pereira Passos era 

transformar o Rio de Janeiro numa “nova Paris”. Nesse contexto mandou 

demolir todos os cortiços do centro da cidade e os moradores, não tendo para 

onde ir, começaram a construir suas habitações nas encostas dos morros. 

A influência na Guerra de Canudos para a formação das favelas foi 

muito expressiva, visto a semelhança no tipo de moradia dessas duas 

sociedades. 
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Figura 1 

 

 
Figura 1: Casa de Canudos:       
Fonte: Arquivo Histórico do Museu da República; Centro de Conservação e 
Preservação Fotográfica – FUNARTE. 
 
 

Nesse panorama de moradia improvisada (Figura 1), a população das 

favelas, tendo que morar próximo ao centro da cidade por conta de seus locais 

de trabalho, começou a cada vez mais a construir suas casas nas encostas dos 

morros, avolumando cada vez mais a favela. É importante lembrar que nessa 

época os meios de transporte ainda eram muitos escassos, impossibilitando 

assim, que esses trabalhadores morassem em outros bairros. 

A priori esse tipo de moradia irregular servia somente de abrigo para os 

moradores da classe baixa carioca. Por volta dos anos de 1960 começou a 

surgir no Rio de Janeiro “uma onda de violência”, e esses malfeitores viram nas 

favelas a possibilidade de construir o seu mundo de crimes, tráfico e venda de 

drogas. Assim, a favela que até então era apenas uma área de moradia de 

pessoas pobres, começou a abrigar no seu interior essas várias mazelas 

sociais, Campos (2010). 

Ainda sobre o processo de formação das favelas, Campos (2010.p.17) 

discute que “o processo de construção espacial da cidade, em geral, não vem, 

ao longo da história, contemplando os grupos denominados de minorias”. 
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Campos revela que este tipo de problema nos dias atuais agrava-se, por conta 

da complexidade da sociedade brasileira. 

O autor propõe uma análise para o aumento do número de policiais nas 

ruas. Para Campos (2010. P.20) “A estratégia mais usual, normalmente e mais 

exigida pela sociedade brasileira, é a pelo fato aumento de contingente das 

forças de repressão com o aumento de policiais nas ruas”. Seria então a 

segurança a solução para o fim da formação das favelas cariocas? O autor 

afirma que não. Para Campos (2010) este tipo de problema é estrutural e não 

policial, e vai além da conjuntura. O autor afirma que: 

 
 

buscar soluções, como o sitiar favelas, por exemplo, na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, sobretudo no município do Rio 
de Janeiro, é não tentar enfrentar o problema da violência 
urbana, com a deriva correção, como um problema social e não 
apenas policial, como vem sendo feito desde o período imperial 
(Campos, 2010.p.20 ). 

 

 

Na verdade o autor revela no seu livro que o surgimento das favelas, 

deu-se para suprir o hiato formado pelo déficit de moradia apresentado pela 

cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. 

Isto também se dá pelo fato da total falta de infraestrutura da época, com 

destaque para o transporte, uns dos motivos pelo qual os trabalhadores 

precisavam morar próximo aos seus locais de trabalho, como já mencionado 

anteriormente.  

Outro ponto analisado pelo autor acerca das favelas é que “a favela, 

como espaço transmutado, adensou-se de forma significativa à medida que a 

reforma do espaço urbano do Rio de Janeiro avançava no sentido de adequá-lo 

aos investimentos capitalistas” (p.24). 

Esses espaços que antes eram locais de insegurança, total falta de 

infraestrutura física e social e lugar do excluído, hoje caminham no sentido de 

torna-se atrativo turístico. 

Valadares (2005) questiona o fato desse lugar transmutado como propõe 

Campos (2010), como lugar inventado. A autora inicia sua narrativa, 
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questionando se “inventaram a favela”. Para tal reflexão a autora analisa a 

formação e estruturação das favelas cariocas nos últimos 100 anos.  

Para estudar tal fenômeno, Valadares (2005) que iniciou sua pesquisa 

por volta dos anos de 1960, propõe uma reflexão acerca da configuração das 

favelas cariocas. A autora, além de uma pesquisa bibliográfica referente ao 

assunto, realizou um estudo de campo, com objetivo de tentar compreender 

melhor a percepção do morador da favela. 

Já nessa época a não podia aprofundar sua pesquisa por limitações de 

materiais publicados sobre a favela. Anos depois, mais precisamente nos anos 

de 1990, a autora fica espantada como o modismo do tema favela, e percebe o 

aumento significativo de produções acadêmicas na área. 

Diferentemente de Campos (2010), a autora, ao explanar sobre favela, 

faz uma linha do tempo. Inicia nos anos de 1930 e vem até os anos de 1990. 

Para tal trajetória, Valadares (2005) estuda desde o processo de favelização do 

Rio de Janeiro até a o início da urbanização desse tipo de moradia.  

A autora propõe na sua pesquisa que os cortiços cariocas do início do 

século XX, foram o “germe” das favelas. Como já citado na introdução do 

capítulo, Pereira Passos prefeito da cidade do Rio de Janeiro entre 1902 e 

1906, foi o grande responsável pelo extermínio dos cortiços e nesse processo 

surgem as favelas cariocas.  

Para Valadares (2005), este espaço era um novo espaço geográfico e 

social que iria se transformar num local de pobreza e total insegurança. Mas o 

poder público de certa forma não estava inerte a essa situação. 

Na verdade naquela época a gestão do então prefeito sabia que havia 

algo de errado com favelas. Entretanto não sabia ou não queria fazer nada que 

pudesse modificar a realidade das comunidades que ali viviam. 

A figura 2 retrata de forma caricatural como o governo estava lidando 

com a situação das favelas na gestão do então prefeito. 
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Figura 2 

 

 
Figura 02: Oswaldo Cruz saneando o Morro da Favella 
Fonte: Oswaldo Cruz Monumenta Histórica. Jornal do Brasil - 14/04/1907

1
 

 
 
 Médico sanitarista da atual gestão, Oswaldo Cruz foi o responsável 

principal pela campanha durante o governo. O processo de favelização ainda 

estava em fase embrionária, entretanto os problemas já se alastravam. 

Outro autor que abordou a problemática da favela foi Ventura (1994). O 

autor propõe em sua obra que a favela de hoje já ocupava os morros da 

década de 1940 como parte de uma cidade oculta, onde os problemas e 

mazelas sociais já eclodiam sem soluções. 

Percebe-se que a temática central do autor permeava no sentido da 

configuração de duas cidades dentro de uma. Assim Ventura (1994), ao relatar 

em “Cidade Partida” que o Rio de Janeiro geograficamente se constituía de 

duas cidades, a cidade e a favela, assim, o autor estabelece que a 

configuração social da cidade do Rio de Janeiro a partir da década de 1940 

começa a se dividir em duas situações. Para tal, o autor propõe que a favela 

seria um lugar onde o poder do Estado não tinha “voz”, ficando desta forma, a 

favela, naquele momento, a mercê do poder paralelo. 

                                                           
1
 Acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Jornal do Brasil 14/04/1907 
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Não se pode deixar de mencionar que o autor é um jornalista, deste 

modo seu discurso, ainda que contribua, tem um viés midiático. 

Para Medeiros (2009), a favela carioca está para além dos conceitos 

apresentados até agora. A autora propõe que a favela carioca é muito mais que 

um local de moradia improvisada. A discussão que a autora destaca em 

“Gringo na Laje”, é que a favela como é concebida hoje passou de “atração 

pela pobreza a pobreza como atração” Medeiros (2009, p.30). 

Para explicar tal acontecimento, a autora estuda a prática de slummig, 

que pode ser compreendida com a atividade de visitar bairros pobres. Neste 

sentido Medeiros (2009) direciona sua pesquisa do estudo das favelas cariocas 

para uma abordagem mais antropológica. A autora propõe um estudo mais 

etimológico do conceito, para a partir daí tentar compreender por que essas 

sociedades vivem neste tipo de configuração urbana. 

 Outro conceito que cabe no presente pesquisa é o de comunidade, para 

Baumam (2003) o conceito de comunidade está para além dos conceitos 

apreendidos pelo senso comum. O autor trata do termo comunidade no campo 

sociológico, assim, a expressão pode significar “um lugar “cálido”, um lugar 

confortável e aconchegante”.  

 Baumam (2003) explana ainda que em qualquer lugar que estivermos 

bem, seria uma comunidade. A ideia de comunidade apresentada pelo autor 

está “lamentavelmente” fora no nosso alcance.  

 O autor supracitado também vai explicitar sobre a utilização do conceito 

de comunidade que o senso comum se utiliza. Neste sentido, a explicação para 

tal uso, está na falta de segurança que esses lugares apresentam e ainda a 

falta de liberdade caracterizada por essa sociedade. O autor propõe que a falta 

do direito de ir-e-vir, do acesso à informação legitima, do “luxo negado” são 

características que determinam uma sociedade como uma comunidade ou não 

de acordo com o entendimento das sociedades contemporâneas. 

 Por meio do entendimento de Peirre Bourdieu, Bauman (2003) chama 

atenção para o fato que “o estado de permanente precarité – insegurança 

quanto à posição social, incerteza sobre o futuro da sobrevivência e a 

opressiva sensação de não segurar o presente gera uma incapacidade de fazer 
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planos e segui-los”. Neste sentido percebe-se que favela carioca encontra-se 

num cenário desfavorável ao seu desenvolvimento, social e econômico. 

  

3 A MÍDIA E A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA – UPP 

 
 
 Neste capítulo serão abordados os conceitos de mídia trabalhados no 

presente estudo, bem como apresentado a política de segurança anterior e 

posterior à instalação das Unidades de Polícia Pacificadora. Por fim, destacar 

as quatros Unidades de Polícia Pacificadora que serão analisadas no próximo 

capítulo. 

 
 
3.1 OLHAR MIDIÁTICO 
 
 
 Historicamente, o primeiro relato que se tem registro da mídia é datado 

de 1476 na Grã-Bretanha e tem como principal tipografo Guttemberg. A 

representação de Guttemberg para mídia no mundo foi muito expressiva. 

 Com o passar dos anos, e os avanços tecnológicos, os jornais 

ampliaram o números de leitores, sendo de esta forma necessário criar outro 

tipo de distribuição para a informação. 

 O desenvolvimento do jornal (mídia) está mais relacionado aos aspectos 

sociológicos. O termo mídia remete a “um título ligado ao tipo e formato da 

comunicação que ocorre ao redor de todos nós” (Nielsen, 2002, p.25). 

 Segundo Schramm (apud. Nielsen, 2002) “um trabalho de massa é 

essencialmente um grupo de trabalho organizado ao redor de algum 

dispositivo, a fim de circular a mesma mensagem aproximadamente ao mesmo 

tempo para um grande número de pessoas”.  

 Poyares (1974) revela que o jornal é mais que produto da sociedade. 

Neste sentido o autor defende a ideia que o jornal, e sim, um recorde da 

sociedade, onde, são tratadas questões referentes à economia, cultura e 

sociedade. Para o autor (p.38) a forma que a mídia se comunica precisa 

respeitar três item: 
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 Disponibilidade – o veículo impresso pode ser lido, relido e meditado no 

momento mais adequado julgado pelo leitor. 

 Retenção – com um visual linear, o jornal pode oferecer uma maior taxa 

de retenção das informações. 

 Credibilidade – conforme a fidelização do leitor, maior será a 

credibilidade do consumidor, aumentando sua confiança nas 

informações transmitidas. 

            É importante ressaltar que para que haja comunicação, a fala da mídia 

tem que estar associada ao receptor. Posto isto, pode-se entender os demais 

tipos (forma, custo, manchete entre outros), necessário para que o jornal atinja 

o público que deseje. 

 O material apresentado para o presente estudo, contou com a 

disponibilidade das matérias da mídia de massa, compreendendo (jornais 

impressos e sites de jornalísticos). Para Schramm “Um meio de massa é 

essencialmente um grupo de trabalho organizado ao redor de algum 

dispositivo, a fim de circular a mesma mensagem aproximadamente ao mesmo 

tempo para um grande número de pessoas” (SCHRAMM, 1960 apud NIELSEN, 

2002). 

 Outro autor que trabalha essa problemática é Urry (2001). Ele trata da 

questão do olhar do turista para novas experiências. Por isso, a mídia tem um 

papel fundamental, o de proporcionar uma experiência, ainda que, limitada do 

atrativo, mas bem próxima da realidade. 

 Urry afirma que: 

 
 

Ao longo do tempo, através dos anúncios e da mídia, as 
imagens geradas pelos diferentes olhares do turista passam a 
constituir um sistema de ilusões, fechado, que se autoperpetua 
e proporciona a esse turista uma base para que ele selecione e 
avalie os lugares potenciais que ele visitará (2001, p.23). 

 
 
 Percebe-se que as imagens geradas pela mídia acerca do turismo 

podem constituir um cenário de ilusão, onde a imagem percebida pelo turista 

não reflete a do local de origem.  
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 Outra questão abordou-se na análise sobre a mídia, é a problemática da 

imparcialidade dos fatos. Costa (2009) vai levantar uma discussão sobre a 

imparcialidade da mídia. Na verdade o autor não usa a palavra “imparcial”, mas 

reflete sobre a “sucessão exata dos fatos interrelacionados e suas causas” 

(p.156). 

 Este conceito proposto pelo autor, vai se difundir a partir dos anos de 

1878 e depois em 1896, no New York Times, que adota este formado no seu 

jornal. 

 O autor revela ainda que naquela época “quanto menos pudesse tomar 

partido em alguma noticia, quanto mais “independente” se mostrasse, mais 

valor teria a noticia, por que interessaria a vários lados, interessaria a todos” 

COSTA (2009, p.156). 

 Note-se que a proposta de Costa na verdade trabalha na tentativa de 

fazer um jornalismo sério e com credibilidade. Deste modo, o autor enfatiza no 

seu discurso que a independência do jornalista é o que determina o quão 

imparcial é a manchete publicada pelo mesmo. 

 
 
3.2 A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA E SEUS RESULTADOS 
 
 
 Primeiramente, é importante ressaltar que, antes da Unidade de Policia 

Pacificadora, outras políticas de segurança já tinham sido implantadas na 

cidade do Rio de Janeiro, como exemplo, podemos citar o Posto de 

Policiamento Comunitário, que foi implantado pela gestão anterior ao do atual 

governador do Estado Sergio Cabral, porém sem resultados satisfatórios. O 

que ocorre é que não temos pesquisas suficientes na área para identificar se 

esses resultados aconteceram por falta de interesse público ou se realmente 

no projeto anterior faltava experiência (treinamento) por parte dos agentes da 

policia. 

 O conceito de Unidade de Polícia Pacificadora traz consigo o conceito 

de “policia de proximidade”. A intenção inicial se dá pela interação com os 

jovens antes de repressão. A ideia central do programa da Unidade de Polícia 

Pacificadora é tentar realizar uma aproximação com a população das favelas 
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cariocas, principalmente na tentativa de evitar um confronto armado no futuro. 

A proposta da Unidade de Polícia Pacificadora é recuperar os territórios 

ocupados por traficantes e milicianos. 

 Hoje, as Unidades de Polícia Pacificadora já estão presentes nas 

comunidades do Morro Santa Marta (Botafogo – Zona Sul); Cidade de Deus 

(Jacarepaguá – Zona Oeste), Jardim Batam (Realengo – Zona Oeste); 

Babilônia e Chapéu Mangueira (Leme – Zona Sul); Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo (Copacabana e Ipanema – Zona Sul); Tabajaras e Cabritos 

(Copacabana – Zona Sul); Providência (Centro); Borel (Tijuca – Zona Norte); 

Andaraí (Tijuca); Formiga (Tijuca); Salgueiro (Tijuca); e Turano (Tijuca). São 

200 mil pessoas beneficiadas pelo projeto. 

 Desenvolvida estrategicamente pela atual gestão da Secretaria de 

Estado de Segurança, as Unidades de Polícia Pacificadora trabalham com os 

princípios de Polícia comunitária. 

 É importante ressaltar que a polícia comunitária é um conceito e uma 

estratégia fundamentada na parceria entre população e as instituições da área 

de segurança pública. O governo do Estado está investindo cerca de R$ 15 

milhões na contratação e qualificação de policiais para que, até 2016 estejam 

formados por volta de 60 mil policiais. 

 Das Unidades de Polícia Pacificadoras apresentadas anteriormente, 

vamos trabalhar com quatro (Figura 03), todas localizadas na Zona Sul da 

cidade do Rio de Janeiro. 
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Figura 03 

 

Comunidade                                             Ficha técnica 

 

 

Dona Marta 

Inauguração: 19/12/2008; Comandante: 
Capitã Priscilla Azevedo; Contato: 2334-4099 
Efetivo: 123 PMs; Beneficiados: 10 mil 
Comunidade atendida: Santa Marta; Bairros: 
Botafogo e Humaitá; RISP: 01; AISP: 02; 
PCERJ: 10ª DP; PMERJ: 2º BPM 

 

 

Chapéu-Mangueira 

Inauguração: 10/06/09; Comandante: Capitão 
Felipe Magalhães dos Reis; Contato: 2334-
7341; Efetivo: 100 PMs; Beneficiados: 10 mil 
Comunidades atendidas: Babilônia e Chapéu 
Mangueira; Bairro: Leme; RISP: 01; AISP: 19 
PCERJ: 12ª DP; PMERJ: 19° BPM 

 

 

 

Pavão-Pavãozinho-Cantagalo 

Inauguração: 23/12/2009; Comandante: 
Capitão Leonardo Nogueira; Contato: 2332-
2047 / 2332-2048; Efetivo: 123; Beneficiados: 
13 mil; Comunidades atendidas: Pavão; 
Pavãozinho e Cantagalo; Área total das 
comunidades: 0,2 km²; Bairros: Ipanema e 
Copacabana; Bairros no raio de 2 km²: 
Leblon, Ipanema, Lagoa, Copacabana, 
Jardim; Botânico, Humaitá e Botafogo; RISP: 
01; AISP: 19 e 23, PCERJ: 13ª DP e 14ª DP,; 
PMERJ: 19º BPM e 23º BPM 

 

 

 

 

Tabajaras – Cabritos  

Inauguração: 14/01/2010; Comandante: 
Capitão Renato Sena; Efetivo: 120 PMs; 
Beneficiados: 7 mil; Comunidades atendidas:; 
Ladeira dos Tabajaras, Morro dos Cabritos, 
Pico do Papagaio e Mangueira (em 
Botafogo); Área total das comunidades: 0,1 
km²; Bairros: Copacabana e Botafogo; Bairros 
no raio de 2 km²: Jardim Botânico, Lagoa, 
Santa Teresa, Ipanema, Humaitá, Cosme 
Velho, Botafogo, Laranjeiras, Copacabana, 
Urca e Leme; RISP: 01; AISP: 02 e 19; 
PCERJ: 12ª DP e 10ª DP; PMERJ: BPM e 
19º BPM 

Figura 03: Comunidades atendidas e ficha técnica: 
Fonte: Elaboração própria. 
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4 MUDANÇA DAS PRÁTICAS DE HOSPITALIDADE 
 
 
 Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para o trabalho, como 

também abre a discussão de como a mídia atual vê a favela carioca. Para esta 

análise, foi feito um estudo das reportagens, entre os anos de 2008 e 2011. O 

ano de 2008 foi estudado como ano da implantação da Unidade de Polícia 

Pacificadora, o ano de 2009 como expansão da Unidade de Polícia 

Pacificadora e o ano de 2010 como a consolidação da Unidade de Polícia 

Pacificadora. Para o ano de 2011 será apresentado um panorama e apontadas 

algumas perspectivas para atividade turística. O último tópico deste capítulo irá 

apresentar os resultados da análise de forma quantitativa. 

 
 
4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 

 Como procedimento metodológico o presente trabalho contou com um 

levantamento bibliográfico dos temas concernentes ao estudo apresentado. 

Neste sentido, a revisão da literatura passou por livros de história e sociologia, 

que puderam auxiliar na produção do referencial teórico. Foram utilizadas 

também matérias de jornais impressos e online para fazer parte da análise, 

tanto qualitativa como quantitativa, do trabalho. 

 A escolha dos jornais deu-se pelos de grande circulação tanto regional, 

como estadual e nacional. Outro motivo para a escolha centrou-se na 

diversificação desses jornais. Neste sentido foram selecionados editorias de 

diferentes empresas com a finalidade de tornar a manchete o mais imparcial 

possível. 

 Posto isto, foi realizado uma pré-análise de todos os materiais utilizados, 

assim como, de todo material necessário para melhor explicar este fenômeno. 

Depois foi feita uma descrição analítica de todas as reportagens resumidas e 

colocadas em forma de tabelas no apêndice, com objetivo de sintetizar ideias 

conjuntas. O motivo para essa análise, como explica Bardin (1977, p.21), é que 

na análise qualitativa “é a presença ou a ausência de uma dada característica 

de conteúdo ou um conjunto de características num determinado fragmento de 

mensagem que é tomado em consideração”. 
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 Desta forma, a análise das reportagens buscou apoio no referencial 

teórico, como forma de credibilizar os escritos. Por último, foi feita uma 

interpretação referencial, onde as reflexões puderam apontar a existência ou 

não das questões norteadoras. 

 Ainda como forma de metodologia, foi utilizada a análise quantitativa 

que, para a autora já citada nessa seção, “o que serve de informação é a 

frequência com que surgem certas características do conteúdo” (p.21). 

 Na análise quantitativa foram analisadas todas as reportagens, tendo 

como referencial o método Bardin (1977), onde a frequência da matéria 

(assunto tratado) é que legitima sua importância. 

 Na análise qualitativa foram verificadas todas as temáticas das 

reportagens do período da pesquisa. Neste sentido, não foi levado em 

consideração à frequência com a qual o assunto foi abordado, ainda que só 

fosse relatada uma vez, a matéria foi comentada. 

 Neste sentido foram levantados (figura 4), três campos de categorização 

da hospitalidade: 

 
 

Figura 04 
 

Categoria de Análise Vocábulos 

Hospitalidade Comercial pagamento, dinheiro, troca 

monetária, comércio, lucro 

Hospitalidade Doméstica casa, morador local, recepção 

calorosa 

Hospitalidade Urbana infraestrutura, acesso, mobilidade, 

identidade, segurança 
    Figura 04: Categoria de análise da hospitalidade 
     Fonte: Elaboração própria. 

 
 
 O primeiro vocábulo da categoria de análise remete à hospitalidade 

comercial. Neste sentido todos os vocábulos (pagamento, dinheiro, troca 

monetária, comércio, lucro) encontrados na reportagem foram analisados e, 

desta forma, classificada a reportagem como hospitalidade comercial. 
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 O segundo conjunto de vocábulos diz respeito à hospitalidade 

doméstica. Para perceber tal fenômeno, todas as palavras (casa, morador 

local, recepção calorosa) foram analisadas e classificadas como hospitalidade 

doméstica. 

  E por último, os vocábulos (infraestrutura, acesso, mobilidade, 

identidade, segurança) foram analisados e categorizados como hospitalidade 

urbana. 

 Esses vocábulos são palavras chaves que, como afirma Bardin (1977), 

fazem parte de um processo de sistematização do discurso. 

 Para trabalhar com o primeiro conjunto de vocábulos foi utilizado o 

conceito de Morrison e Lashey (2004), que enfatiza a hospitalidade comercial 

como uma prática, onde a troca monetária é o que faz fluir o processo. A luz da 

teoria do autor, podemos compreender que a prática da hospitalidade 

comercial depende “da reciprocidade com base na troca monetária e dos 

limites da concessão de satisfação” (p. 19). Neste sentido os autores revelam 

que o movimento da hospitalidade comercial ocorre nos ambientes comerciais 

de forma involuntária, onde o senso de obrigação mútua é diferente do 

contexto doméstico. 

 Para o segundo conjunto de palavras chaves foi utilizado o conceito de 

hospitalidade doméstica proposto por Camargo (2004). Para o autor, o “ato de 

receber em casa é o mais típico da hospitalidade” (p.53), o autor ainda propõe 

que esta prática é a mais complexa do ponto de vista do mito. 

 O terceiro conjunto de vocábulos remete à hospitalidade pública 

conceituada por Grinover (2006). O autor trabalha com a categoria da 

hospitalidade no universo das cidades, território e lugares públicos. Para isso 

divide os estudos da hospitalidade em três categorias: a identidade, legibilidade 

e acessibilidade. 
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4.2 A FAVELA SOB A PERSPECTIVA DA MÍDIA 
 

 

 Para a mídia, a favela carioca tem sido fonte inesgotável de matérias e 

produções jornalísticas. É importante ressaltar que a mídia produz e transmite 

informações que podem alterar ou até mesmo mudar o curso da notícia, 

fazendo desta forma com que um acontecimento ganhe proporções, que a 

priori, são infundadas, e que podem até mudar o pensamento da opinião 

pública (CIERCO, 2003). 

 Ainda para o autor, a mídia, sobretudo, interessa-se pelo que foge do 

comum, aquilo que está fora da normalidade. Visto isso, a favela para a mídia 

é, foi e sempre será nos moldes que se encontra hoje uma fonte inesgotável de 

matérias sensacionalistas que rompem com o cotidiano urbano. 

 Outro autor que vai abordar tal questão é Silva (2005). Para ele a mídia 

tem um papel de fazer justiça. Neste sentido Silva propõe que a mídia pode 

trabalhar na prevenção ou como promotora da desordem urbana. 

 Ainda na fala de Cierco (2003), pode-se observar que a mídia tem o 

papel de alterar os conteúdos publicados nas suas matérias, provocando, desta 

forma, diferentes sensações no receptor. Deste modo ela trabalha com a 

emoção levando em consideração a dramaticidade, para assim, alcançar um 

maior número de receptores. 

 Tal argumento é uma estratégia, que na percepção de Cierco (2003) são 

papéis fundamentais para que a mídia trabalhe diferentes públicos com 

diferentes níveis de escolaridade. 

 A relação entre a mídia e a favela, ou por que não dizer, entre mídia a 

violência tem gerados frutos de discussões em escalas e graus assustadores. 

Parece-nos, ás vezes, que a inexistência da violência pode de certa forma 

fazer a mídia perder a visibilidade. Ou devemos acreditar que se trata de uma 

questão realmente rotineira? Percebe-se que a questão da mídia com a 

violência, de certa forma, é algo muito peculiar no que tange os aspectos 

éticos. Verifica-se que a mídia precisa da ocorrência da violência para produzir 

suas manchetes sensacionalistas. 
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 Cierco (2003) ainda explanar de que forma a manipulação das 

reportagens pode alterar a capacidade do receptor da mensagem fazendo, 

desta forma, com que o leitor faça uma leitura equivocada da notícia. 

 Após breve panorama sobre a perspectiva da mídia sobre a favela, 

segue os próximos tópicos deste capítulo, que irão analisar as reportagens 

prospectadas no apêndice do presente trabalho. As analises foram feitas por 

ano. Tendo 2008 como ano da implantação, 2009 expansão, 2010 

consolidação e no corrente ano (2011) foram apresentadas algumas notícias e 

perspectivas de como anda a relação da favela com a Unidade de Polícia 

Pacificadora. 

 
 
2008: DA IMPLANTAÇÃO 
 
 
 O ano de 2008 foi um ano de muitas mudanças para a cidade do Rio de 

Janeiro, principalmente para as favelas cariocas. A cidade vivenciava um 

momento muito complexo no que tange a questão da segurança pública e 

muitas ações já tinham sido colocadas em prática, porém com resultados 

insatisfatórios. 

 O Posto de Policiamento Comunitário, localizado em algumas favelas do 

Rio de Janeiro, não tinha apresentado resultados satisfatórios para a secretaria 

de segurança da cidade do Rio de Janeiro. Neste panorama de insegurança e 

após vários estudos realizados pela Secretaria de Segurança da atual gestão, 

surgiu primeira Unidade de Polícia Pacificadora, implantada na favela Dona 

Marta, no bairro de Botafogo. 

 A Unidade de Polícia Pacificadora foi implantada na favela Dona Marta 

em 19 de dezembro de 2008. Na verdade, o processo de pacificação já estava 

em prática, há pelo menos, um mês antes da sua implantação definitiva da 

Unidade de Polícia Pacificadora. Como foi a primeira favela a ser pacificada, a 

comunidade Dona Marta serviu de laboratório para a secretaria de segurança, 

que posteriormente a implantou em outras comunidades. 

 Para o atual secretário de segurança José Mariano Beltrame (Apêndice 

01) “a nova polícia de segurança para as comunidades carentes só funciona se 
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houver a chegada de outros serviços e a presença de Estado, além da polícia” 

o secretário ressalta ainda que “não adianta implantar um novo policiamento e 

não dar para o cidadão o restante. Não adianta tirar o ‘gatonet’ e não colocar a 

TV cabo formal. E isso já sai da segurança pública”. 

 Estes serviços de infraestrutura como afirma Grinover (2007) são partes 

fundamentais da categoria acessibilidade, para que ocorra a prática da 

hospitalidade. Inicia-se então, na favela Dona Marta um processo de 

hospitalidade urbana, que segundo Grinover faz parte de um conjunto de ações 

para que um local possa ser considerado hospitaleiro. 

 Grinover ressalta ainda que “faz parte da cidadania a incorporação de 

território como espaço não só de habitação, mas também de vivência e 

convivência” (2007 p. 142). Para o autor “passear prazerosamente e com 

segurança” (ibidem) são aspectos necessários para a não segregação dos 

espaços urbanos, que nos grandes centros urbanos tem se tornado um 

constante. 

 Como a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora ocorreu no final 

do ano de 2008, a mídia não deu ênfase na cobertura desse evento. Só nos 

anos seguintes pode-se perceber a dimensão dessa ação por parte da 

secretaria de segurança e do governo do Estado. 

 
 
2009: DA EXPANSÃO 
 
 
 Após a primeira pacificação do morro Dona Marta, no ano de 2009 

ocorreu à expansão das Unidades de Polícia Pacificadora. Aproximadamente 

dois meses após ser implantada no Dona Marta, estava na hora da Unidade de 

Polícia Pacificadora chegar à Cidade de Deus, favela localizada em 

Jacarepaguá. O ano de 2009 pode ser considerado um ano de mudanças, dois 

dias após a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora da Cidade de 

Deus, foi vez comunidade Jardim Batam, localizada no Bairro Realengo. 

 Quatro meses depois, mais precisamente em 10 de junho de 2009, foi a 

vez da favela da Babilônia - Chapéu Mangueira localizada no bairro do Leme. 
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No final do ano de 2009 foi inaugurada mais uma Unidade de Polícia 

Pacificadora na favela Cantagalo - Pavão-Pavãozinho. 

 Visto isso, os reflexos da Unidade de Polícia Pacificadora nas 

comunidades cariocas iniciaram, e a mídia começou a publicar notícias 

positivas sobre o seu legado nessas comunidades, após a implantação das 

Unidades de Polícia Pacificadora. 

 Um trecho da reportagem com o título, “Favelas pacificadas preparam a 

virada da paz” (Apêndice 02) destaca a importância da pacificação para a 

comunidade. A reportagem noticia que, pela primeira vez em 30 anos, os 

moradores das comunidades pacificadas passaram o ano novo com 

segurança. 

 
 

“no Morro da Babilônia, no Leme, os moradores preparam uma 
recepção especial para um grupo de turistas que terá o 
privilégio de ver a tradicional queima de fogos da Praia de 
Copacabana de um ponto inusitado: a 235 metros de altura”. 
(Apêndice 02) 

 
 
 Pode-se aferir que a segurança nas comunidades pacificadas começa a 

gerar perspectivas de negócios envolvendo a atividade turística. 

 A reportagem apresentada prospecta o início de uma atividade turística 

e demostra também a prática da hospitalidade para com os visitantes. De 

antemão pode-se perceber que a vivência da hospitalidade ainda se mistura 

muito com as questões familiares. No trecho analisado pode-se verificar a 

hospitalidade pública proposta por Camargo (2004, p. 54) que defende a 

hospitalidade pública como o “direito de ir-e-vir e, em consequência, de ser 

atendido sem suas expectativas de interação humana”. 

 Neste sentido verifica-se que o morador da comunidade analisada em 

questão vê com “bons olhos” a importância do turista para o crescimento 

econômico da sua comunidade.  

 Outro trecho da mesma reportagem mostra claramente que a população 

local estava interessada no desenvolvimento turístico da comunidade. A 

preocupação dos moradores é tão grande que Carlos Pereira, o Palu, vice-

presidente da associação de moradores declarou que “vamos reunir no máximo 
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40 pessoas nessa primeira experiência, para que tudo dê certinho” (Apêndice 

02). Ainda nesse trecho, Palu revela que, “quando havia guerra entre 

traficantes, eu e minha família chegávamos a dormir durante dias seguidos no 

banheiro de casa” (Apêndice 02). 

 O envolvimento da comunidade com a Unidade de Polícia Pacificadora 

ocorreu de forma espontânea em algumas favelas. No morro da Babilônia, por 

exemplo, a capitã Priscila iniciou um trabalho para consultar os moradores 

sobre a distribuição de brinquedos. Ainda nessa reportagem a capitã revela 

que “essa comunidade é especial por ter um potencial turístico que precisa ser 

explorado, afinal é Pão de Açúcar de um lado e Corcovado do outro”. 

 A reportagem aponta ainda que “os Moradores do Morro da Babilônia, 

no Leme, serão os primeiros a participar do ‘Albergue o Seu Gringo’, projeto 

que prevê a hospedagem de baixo custo em áreas pacificadas”. Visto isso, com 

apenas um ano de implantação da Unidade de Polícia Pacificadora a 

comunidade já começa a colher frutos da atividade turística. 

 A mesma notícia ainda traz elementos que podemos caracterizar como 

hospitalidade urbana proposta por Grinover (2007), no trecho “para o 

presidente da associação de moradores, José Mário Hilário, 49, a pouca 

iluminação pública, a falta de água e os 114 barracos de madeira são entrave 

para o desenvolvimento econômico” (Apêndice 02). Percebe-se neste trecho 

que a falta de infraestrutura é um componente importante para que a localidade 

seja hospitaleira, de acordo com o autor já citado nesse parágrafo. Para ele 

esses componentes fazem parte de um conjunto de “serviços que estão 

presentes na cidade, devendo proporcionar igualdade aos usuários urbanos”. 

(p.135) 

 Ainda no aspecto referente à hospitalidade segue o último trecho da 

reportagem. 

 
Como a área está pacificada, chegou o momento de criar um 
novo modelo econômico para garantir essa vitória”, analisa o 
guia de turismo Wágner Medeiros, autor do projeto. O sistema 
de hospedagem é o ‘bed and breakfast’ (cama e café da 
manhã). O visitante se hospeda na casa de uma família local, 
conhece a cidade e paga menos. (Apêndice 02) 
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 Fica clara a questão proposta pelo autor da acessibilidade 

socioeconômica. Neste sentido Grinover leva em consideração “a distribuição 

de renda” (p.135). Este tipo de projeto dentro das comunidades possibilita esta 

prática. 

 A hospitalidade, ainda não se constituía tema central da mídia. 

Entretanto, após analisar as reportagens, é possível perceber esta prática. 

Com o título “Pavão-Pavãozinho e Cantagalo receberão visitas guiadas” (Apêndice 

03), ainda em 2009, mais uma vez as comunidades analisadas estão presentes na 

mídia. 

 No trecho “mais do que fazer obras estruturais, queremos levar 

dignidade e cidadania a essas comunidades” nota-se novamente a questão da 

falta da infraestrutura, que para o autor, já citado nesta seção, constitui 

componente fundamental para a hospitalidade urbana, no que se refere à 

acessibilidade. 

 O uso do termo comunidade na reportagem acima não reflete o conceito 

proposto por Baumam (2003) que entende comunidade como “um lugar 

“cálido”, um lugar confortável e aconchegante”. Em grande parte das 

reportagens o uso da palavra comunidade está em desacordo com a 

abordagem do autor.  O autor se utiliza da expressão comunidade para 

explicitar algo que as sociedades pós-modernas buscam e que também pode 

ser compreendido por “lar”. O conceito de comunidade à luz da teoria de 

Baumam, de certa forma, está fora de nosso alcance. 

 O uso do termo comunidade utilizado pela mídia em geral apresenta 

função próxima a de sociedade ou até mesmo de bairro, guardadas as devidas 

proporções.  

 O legado da atividade turística já pode ser percebido nesta reportagem, 

cuja figura abaixo demostra esta realidade. 
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Figura 05 

 

 
                Figura 05: Flávio e Ideni pretendem faturar com o Réveillon no Dona Marta. 
                Fonte: O Dia 29/11/2009 
 
 

 Uma manchete do site G1 de 23/12/2009 (Apêndice 04) informa que 

“Cabral inaugura unidade policial para ocupar 2 favelas”, novamente revela a 

questão da acessibilidade socioeconômica proposta por Grinover (2007) que 

leva em conta a distribuição da renda. Pode-se verificar isso no trecho: 

 
 

O empresário Daniel Plá anunciou que 30 turistas australianos, 
franceses e italianos já fizeram reservas para o evento 
"Réveillon na Laje 2010". Eles assistirão a virada do ano no 
morro com vista para os fogos de Copacabana. "Toda a renda 
será revertida para os moradores", declarou o empresário”. 

 
 

 Além da questão da expansão da Unidade de Polícia Pacificadora o ano 

de 2009, serviu para mostrar que os aspectos referentes à hospitalidade 

urbana estudada por Grinover (2007), percebe-se isso na questão da 

acessibilidade econômica. Os aspectos referente hospitalidade comercial foi 

apresentado como fator fundamental no desenvolvimento da atividade turística 

das favelas analisadas neste período. 
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2010: CONSOLIDAÇÃO 
 
 
 O ano de 2010 serviu para mostrar que a sociedade do Rio de Janeiro, 

vivenciava um novo momento. As reportagens aduzidas aqui refletem uma 

nova cidade, ou em contraponto com Ventura (1994), uma única cidade. O 

autor, ao propor na sua obra “Cidade Partida” que a cidade do Rio de Janeiro 

se configurava em duas por conta da rede de violência nas comunidades 

cariocas, não imaginava que a situação das próximas décadas seria diferente. 

 Em 14 de janeiro de 2010, inicia-se uma nova fase para os moradores 

do moro dos Tabajaras – Cabritos (Apêndice 05). Com a proposta inicial de 

atender três mil moradores, o principal foco do programa da Unidade de Polícia 

Pacificadora dialoga, de forma satisfatória, com os conceitos apresentados no 

referencial teórico do presente trabalho, em especial com o autor Grinover 

(2007). Ao estabelecer em seu estudo a proposta da acessibilidade como uma 

forma de hospitalidade, o autor deixa claro que a questão da segurança é um 

dos pontos para o acontecimento do fenômeno. 

 A reportagem (Apêndice 05), além de apontar a segurança como 

principal questão, ainda ressalta a importância de outros serviços básicos. O 

trecho da matéria apresenta este fato posto pela comunidade, o comerciante 

Reinaldo revela que “também espera a entrada dos serviços públicos na 

comunidade”, este fragmento da reportagem mostra mais uma vez a questão 

da acessibilidade proposta por Grinover (2007), neste sentido está se referindo 

a acessibilidade aos serviços públicos que para o autor estão descritos nas 

características da infraestrutura que compõe um dos aspectos da 

acessibilidade, na definição da hospitalidade urbana. 

 Além do aspecto referente à hospitalidade urbana, o trecho abaixo 

apresenta características que fazem menção ao campo da hospitalidade 

doméstica também conceituada no presente trabalho. 

 
 

Rosana, que namora há 10 anos um policial militar, está na 
corporação há 12. Segundo ela, a receptividade dos moradores 
a ela é alta. “Ela relatou que uma criança já a convidou para 
jogar vídeo game em casa e que outra, vendo que ela estava 
com calor durante a solenidade de inauguração da UPP, lhe 
trouxe um copo de água” (Apêndice 05). 
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 Neste sentido, o trecho acima ao mencionar que a “receptividade dos 

moradores é alta” dialoga com a teoria do autor Camargo (2004), que propõe a 

hospitalidade doméstica como um ato voluntário. Para isso, o autor estuda os 

fenômenos em várias frentes. Para tratar da hospitalidade doméstica o autor 

utiliza o termo “receber doméstico”, categoria que trata das questões 

“sociológicas, psicológicas e antropológicas da hospitalidade” (p.55). 

 O ano de 2010 foi o ano da consolidação das Unidades de Polícia 

Pacificadora. Pouco mais de um ano após a instalação da primeira Unidade de 

Polícia Pacificadora moro Dona Marta, em Botafogo, os moradores começaram 

a usufruir dos serviços públicos que até então não eram oferecidos. Essa 

questão trata da infraestrutura das cidades, que como proposto por Grinover 

(2007) é um dos itens para que o fenômeno da hospitalidade possa ocorrer. 

 Abaixo é citado um trecho da reportagem (Apêndice 06) que caracteriza 

o argumento estudado pelo autor: 

 
 

“Com lâmpadas quebradas ou sem nenhuma iluminação, as 
favelas do Rio vão ganhar um banho de luz este ano. No Santa 
Marta, em Botafogo, o objetivo é quintuplicar a precária 
iluminação. Dezenas de vias não têm sequer uma lâmpada 
funcionando. Serão instalados 571 pontos de luz em 300 ruas 
até o fim de janeiro. Hoje, existem só 130. “A iniciativa contribui 
para o lazer e a segurança pública”, diz o subsecretário 
Alexandre Pinto. Pacificada em dezembro de 2008, a favela vê 
funcionários da Rioluz instalando equipamentos desde 
dezembro.” 

 
 
 O título da reportagem “Depois das UPPs, banho de luz” revela que a 

infraestrutura é um grande problema para os moradores das comunidades 

estudadas. Para o atual secretário de segurança a iluminação pública é uma 

questão de “segurança pública” e ainda de lazer. Mas uma vez a hospitalidade 

urbana dentro da proposta de Grinover (2007) está sendo legitimada. 

 Como ano da consolidação, 2010 ainda não tinha terminado e os 

benefícios das Unidades de Polícia Pacificadora já começaram a aparecer. Em 

quatro de junho do ano analisado a reportagem “Pacote turístico para conhecer 
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favela é atração no Rio” (Apêndice 09) já anunciava a favela como um produto 

turístico seguro. A matéria apresenta novamente aspectos referentes à 

hospitalidade urbana e, mais uma vez, apresenta questões referentes à 

segurança. Neste sentido pode-se compreender a reportagem com aspectos 

referentes à acessibilidade, desta forma categorizando-a como hospitalidade 

urbana, segundo o conceito proposto por Grinover (2007). 

 No final do mesmo mês, com título “Elevadores do Morro do Cantagalo são 

inaugurados” (Apêndice 10), a reportagem mais uma vez aponta o conceito do autor 

citado no último parágrafo, como responsável pela hospitalidade. Dentro da categoria 

acessibilidade, o transporte de elevador deixa a comunidade agora mais acessível 

(Figura 06) a todos que desejam conhecê-la. 

 
 

Figura 06 
 
 

 
Figura 06: Acessibilidade física – acesso ao Moro do Cantagalo. 
Fonte: O Extra online: 30/06/2010 

 
 Ainda em 2010, mais precisamente em outubro, a matéria intitulada “Depois 

das UPPs, favelas ocupadas pelo sabor” (Apêndice 15) apresenta o conceito 

de hospitalidade dentro da esfera comercial. 
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Nessas pensões, a simplicidade e a simpatia dos proprietários 
que servem as refeições são melhor entrada” “ Turistas já 
estiveram aqui e preferiram tomar cerveja na laje por conta do 
visual do porto do Rio, Com a obra, vou ter estrutura para 
receber mais fregueses – disse” “ Ela explicou que, de olha na 
veia turística que as UPPs representam, já está levando para 
os profissionais dessas comunidades cursos de formação em 
gastronomia e manipulação de alimentos. 

 
 
 Neste sentido, ainda que “a simplicidade e a simpatia” gerem sensações 

de hospitalidade doméstica, a situação ocorre dentro dos domínios comerciais. 

Desta forma, pode-se categorizar o fenômeno como hospitalidade comercial 

dentro da proposta de Morrison e Lashley (2003). Para os autores, o cliente 

necessita utilizar os serviços, sem temer qualquer outra obrigação além da 

monetária. 

 O curioso é que a reportagem traz elementos que podem ser percebidos 

como hospitalidade doméstica. Ao falar que “Turistas já estiveram aqui e 

preferiram tomar cerveja na laje por conta do visual do porto do Rio” (Apêndice 

15) não se pode aferir que se trata de um ato de hospitalidade doméstica, 

ainda que o serviço seja realizado dentro da residência, há pagamento feito por 

isso, o que descaracteriza o ato da hospitalidade doméstica proposta por 

Camargo (2004), que propõe que nesta prática não pode haver nenhum retorno 

financeiro pela acolhida. 

 O ano de 2010 apresentou outras reportagens com as mesmas 

temáticas. Ainda que não descritas nesta seção, estas reportagens serão 

apresentadas no item “análise das discussões”, de forma quantitativa. 
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2011: PANORAMA E PERSPECTIVA 
 
 

 As reportagens apresentadas aqui são referentes ao ano de 2011, mais 

precisamente do mês de janeiro até o mês de outubro do ano corrente. Deste 

modo será apresentado um panorama de como se encontra o processo de 

pacificação das comunidades tratadas no presente trabalho, e também 

analisadas algumas perspectivas para o turismo a partir das matérias 

prospectadas no período. 

 Com título “Maravilhosa e a mais estilosa do planeta” (Apêndice 20) a 

matéria sobre o Rio de Janeiro, como palco para Olimpíadas, apresenta uma 

nova cidade. No trecho “Além de referências a moda, belezas arquitetônicas e 

naturais, e à simpatia dos moradores, o rigoroso júri da revista destacou a 

pacificação das comunidades como ponto positivo para eleger a cidade”, pode-

se perceber que a hospitalidade dos cariocas já é assunto dos jornais e dos 

turistas estrangeiros. 

 Em outro trecho da mesma reportagem a turista explana que “Os 

cariocas são solidários, gentis, educados e estão sempre sorrindo, com ar de 

felicidade estampado no rosto”, justifica Sanhita que ficou muito emocionada 

com o clima de tranquilidade do moro Dona Marta. A inglesa Kelly Meegan, 47 

que estava no mesmo grupo disse que, “estou encantada com a hospitalidade 

dos cariocas”. “Dá vontade de nunca mais ir embora”, declarou a designer 

russa Elena Ablikova, 27, outra turista que acompanha a visita. Todos os 

aspectos nessa reportagem são referente à hospitalidade doméstica proposta 

por Camargo (2004). O que ocorre de fato é uma extrapolação da hospitalidade 

doméstica para o contexto urbano. O próprio autor apresenta essa 

problemática nos seus estudos ao revelar que a hospitalidade pública nutre-se 

da matriz da hospitalidade doméstica. Ao relatar a simpatia dos moradores 

como algo importante para a prática da atividade turística, percebe-se que a 

hospitalidade doméstica abrange outros espaços que vão além da configuração 

doméstica. 

 O ano de 2011 continuou apresentando perspectivas interessantes para 

atividade do turismo. Em 30 de janeiro, a matéria “Festas na laje em favelas com 

UPP fazem sucesso entre turistas no Rio” (Apêndice 21), revela que a segurança, no que 
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diz respeito à infraestrutura, item proposto por Grinover (2006) dentro da categoria 

acessibilidade, é o que justifica os investimentos para atividade do turismo.  

 Neste sentido pode-se observar que a atividade turística começa a tomar forma 

dentro das comunidades pacificadas na Zona Sul do Rio de Janeiro. Nota-se tal fenômeno 

no trecho “A dona do espaço é a simpática aposentada Azelina Viana dos Santos, 

de 77 anos”. O mesmo trecho ressalta ainda que “A laje fica no quarto andar de 

sua casa e virou ponto turístico. Há dois anos, ela realiza em sua laje um réveillon 

para turistas e convidados com preços a R$ 250”. A reportagem apresenta de 

forma clara e objetiva o reflexo da presença da Unidade de Polícia Pacificadora 

dentro das comunidades cariocas. 

 Ainda no início do ano de 2011 as comunidades Chapéu Mangueira e o 

Pavão Pavãozinho (Apêndice 22) começaram a usufruir do legado das Unidades 

de Polícia Pacificadora, o trecho da reportagem abaixo mostra isso claramente. 

 
 

Valdinei Medina, dono de um albergue no Chapéu Mangueira, 
conta que depois da implantação da Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) o turismo melhorou muito no local. "Muitos 
turistas que visitavam a comunidade sentiam a necessidade de um 
lugar para se hospedar. O albergue foi mais uma necessidade. 
Hoje, um albergue em qualquer comunidade pacificada vai ser 
bom pra todo mundo”, disse” “Para o australiano Kent Louis, que 
estuda português, ficar na comunidade é essencial. “Eu gosto de 
morar aqui por que eu posso falar com brasileiros. É uma 
comunidade, uma família”, contou o turista”. 

 
 
 A reportagem mostra um crescimento da atividade do turismo no setor de 

hospedagem. Depois da instalação da Unidade de Polícia Pacificadora os 

moradores donos dos albergues começaram a ganhar mais dinheiro com a 

hospedagem de turistas. 

 O principal aspecto referente à hospitalidade da matéria acima remete à 

hospitalidade urbana conceituada por Grinover (2007) como a possibilidade de um 

cidadão local ou turista poder ter acesso ao lugar desejado. Ele propõe que a 

acessibilidade seja um dos itens necessários para que um local seja considerável 

hospitaleiro, para isso, o autor revela que “nas cidades adequadamente 

identificadas o estrangeiro sente-se acolhido, bem recebido, sabe onde tem que ir, 

encontra o que procura sem perda de tempo” (Grinover, 2007, p.126). 
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 O autor expõe a acessibilidade como “as possibilidades de acesso dos 

indivíduos, ou grupos sociais, a certas atividades ou a certos serviços presentes na 

cidade” (Grinover 2007, p.135). 

 O trecho da reportagem do apêndice 22 também aborda a hospitalidade 

pela ótica da identidade proposta por Grinover (2007) como um elemento de 

hospitalidade. Percebe-se, neste caso, que o idioma funciona como um facilitador 

na comunicação, auxiliando, desta forma que o processo da hospitalidade ocorra. 

 Outro legado da presença da Unidade de Polícia Pacificadora pode ser 

notado na reportagem de 24 de abril de 2011 (Apêndice 23). Com título “UPPs no 

Rio abrigam circuito gastronômico” o propósito é divulgar um roteiro gastronômico 

em oito comunidades pacificadas no Rio de Janeiro. Os donos dos bares não tem 

nenhum tipo de propaganda paga, tampouco divulgação em redes sociais. A 

propaganda é a de “boca em boca”. O comerciante revela que “a comida é para 

matar a fome, sem frescura. Paga-se a partir de R$ 7 para comer um prato honesto 

e bem temperado” diz Romero Alves Moreira, dono do restaurante. 

 No mesmo mês da reportagem citada no último paragrafo, com o título “O 

perfil do pequeno empresário que une criatividade e tino comercial para levar turistas 

à favela Dona Marta, na Zona Sul” (Apêndice 24) a favela Dona Marta mais uma vez 

ganha destaque na mídia. A matéria aponta aspecto referente à acessibilidade, 

categoria estuda por Grinover (2007) na hospitalidade urbana. Nota-se isto no trecho, 

“No entanto, depois da instalação de uma Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP), ele viu crescer o número de grupos interessados em percorrer trilhas, 

comer em botecos e alcançar em segurança o mirante”. Outro aspecto 

referente à hospitalidade urbana na categoria identidade também é demostrado 

na reportagem (figura 05). A estátua do cantor Michael Jackson representa a 

identidade física na categoria proposta acima. 
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Figura 07 
 
 

 
Figura 07 Identidade Física – A estátua como identidade cultural da comunidade 
Fonte: O Extra online: 30/04/2011 

 
 

 Mais uma vez as favelas do Cantagalo, em Ipanema, e Pavão-

Pavãozinho, em Copacabana ganharam destaque na mídia. Em 10 de julho de 

2011 com manchete “Comunidades para jovem americano ver” as favelas 

pacificadas mostraram sua hospitalidade para os turistas. Segue o trecho da 

reportagem. 

 

 
“Algo mais consistente do que apenas curiosidade move um 
novo perfil de turistas estrangeiros que têm visitado favelas 
cariocas, especialmente as comunidades Cantagalo, em 
Ipanema, e Pavão e Pavãozinho, em Copacabana, já 
pacificadas” “Entusiasmados com a visita ao Pavão, 
Pavãozinho e Cantagalo, alguns deles já deixaram suas 
impressões por e-mail, que serão lançadas no blog (no ar em 
agosto), sob os cuidados de um grupo de moradores”. “Sem 
dúvida, foi a minha parte favorita da viagem”. “– A favela pode 
ser debatida sob a ótica de urbanismo, antropologia, ciências 
sociais e políticas, religião, arquitetura, história e administração 
de negócios, por exemplo” “para os estudantes americanos, 
que  fizeram um passeio de cinco horas às três áreas 
pacificadas, onde comeram feijoada, conversaram com 
moradores, percorre ruas, becos e uma trilha, além de assistir a 
apresentação de funk (Apêndice 27). 
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 Nota-se alguns elementos referentes à hospitalidade. No trecho 

“percorre ruas, becos e uma trilha” verificam-se aspectos no que tange a 

hospitalidade urbana na categoria acessibilidade proposto por Grinover (2007), 

no trecho “assistir a apresentação de funk e samba” percebe-se a categoria 

identidade da hospitalidade urbana também proposta por Grinover. 

 “No Chapéu Mangueira, bar ganha prêmio e clientes 'do asfalto'”, este é o título da 

reportagem de 12 de julho de 2011. A reportagem apresenta um aspecto referente ao 

legado do turismo para a favela do Chapéu Mangueira, no bairro do Leme, como também 

apresenta categoria de análise da hospitalidade comercial abordado por Morrison e 

Lashley (2004). 

 Abaixo trecho da reportagem: 

 
 

Em abril de 2010, ele assumiu o comando do Bar do David, no 
Morro Chapéu Mangueira, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro. O bar, que existe há cinco anos, era então apenas uma 
"birosca", diz. ‘Comércio é: qualidade, tratamento e preço’ David 
aponta que a pacificação da favela e a formalização melhoraram 
seu negócio: “Eu não tinha o mercado que tenho hoje. O 
movimento é muito maior, e recebo clientes do asfalto e turistas”, 
ressalta (Apêndice 29). 

 
 
 A categoria da hospitalidade comercial proposta por Morrison e Lashley 

(2004) pode-se ser percebida no trecho “Comércio é: qualidade, tratamento e preço”, a 

prática do bom tratamento em ambientes comerciais se categoriza como 

hospitalidade comercial, que Morrison e Lashley afirmam que para existir a hospitalidade 

comercial “depende da reciprocidade com base na troca monetária” (p. 19). 
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4.3 HOSPITALIDADE NAS FAVELAS CARIOCAS: UMA ANÁLISE 

QUANTITATIVA 

 
 

 Após aplicar a metodologia apresentada por Bardin (1977), que propõe a 

sistematização da unidade de texto em números, serão apresentados os 

resultados apontados. As categorias de análise aduzidas nesta seção estão de 

acordo com a proposta que foi explicada nos procedimentos metodológicos do 

presente trabalho. As reflexões são relativas às reportagens de dezembro de 

2008 à julho de 2011 e foram classificadas em três campos: o da hospitalidade 

comercial, o da hospitalidade doméstica e o da hospitalidade urbana, onde se 

pode aferir que: 

 Das 30 reportagens analisadas no presente trabalho, todas foram 

qualificadas em alguma seção, em um total de três categorias. 

A primeira categoria tratou de forma individual a hospitalidade 

doméstica, comercial e urbana (Figura 08). 

Figura 08 
 
 

 
                           Figura 08: Resultado da análise nas práticas de hospitalidade 
                           Fonte: Elaboração própria. 

 
 

A figura acima demonstra a análise geral das reportagens. Pode-se 

perceber que os aspectos referentes à hospitalidade urbana foram apontados 

em quase todas as reportagens. O resultado da incidência no que tange à 

hospitalidade comercial foi verificado em 16 do total de 30 reportagens. Já para 

a hospitalidade urbana a incidência foi de 26 do total de 30 reportagens. E por 
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último a hospitalidade doméstica foi destacada em 9 do total de 30 

reportagens. 

O segundo critério de análise verificou a reincidência das categorias 

dentro das reportagens. Desta forma foi criado mais três campos de estudo 

(Figura 09). 

 
 

Figura 09 
 
 

Categorias Reincidência 

Comercial, urbana e doméstica     6% 

Domésticas e urbana 6% 

Comercial e urbana 18% 

                          Figura 09: Reincidência de categoria 
                          Fonte: Elaboração própria 

 
 

Para o primeiro item de categoria (Figura 09), foi verificada uma 

reincidência de 3 para 30 reportagens. Neste sentido pode-se perceber que 

aproximadamente 6% das reportagens apontaram pelo menos um aspecto 

referente a alguma categoria da hospitalidade (Figura 09). 

Já para a reincidência do segundo caso (Figura 09) também foi 

verificado 3 casos do total de 30 reportagens. Nota-se que aproximadamente 

6% das reportagens apontaram para o mesmo critério de categorias. 

No último quadrante (Figura 09) a categoria apresentou uma 

reincidência de 9 do total de 30 reportagens. Percebe-se com isso que quase 

1/3 das reportagens apontou pelo menos para um aspecto referente à 

hospitalidade comercial e para outro da hospitalidade urbana. 

 Percebe-se (Figura 10) que a reincidência da categoria comercial e 

urbana apareceu em 09 das 30 reportagens. As reportagens, ao explanar sobre 

aspectos referentes à hospitalidade comercial e urbana, não deixavam claro a 

posição do morador em relação à prática. Em alguns casos, foi abordada a 
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hospitalidade urbana como um prolongamento da prática da hospitalidade 

doméstica. No trecho da reportagem a seguir isso pode ser percebido. 

 “um dos projetos da Polícia Militar é promover o turismo na favela. Há 

um mês, quando começou a ocupação da PM, moradores começaram a viver 

nessa nova realidade sem tiroteios” (Apêndice 08). 

 A reportagem (Apêndice 08) aponta para hospitalidade urbana. Pode-se 

perceber isso em dois momentos. Primeiro no trecho “promover o turismo na 

favela” nota-se a hospitalidade no discurso de Grinover (2007) que trabalha 

com o conceito de hospitalidade nas cidades. O fragmento da reportagem 

mostra a questão da acessibilidade no tocante ao aspecto financeiro. Na 

verdade o autor propõe uma sistemática para explicar o que é necessário para 

que a comunidade tenha acesso ao trabalho, ao recurso financeiro e, assim, 

poder usufruir de produtos turísticos ou não. 

 Já na reportagem (Apêndice 29) além de apontar para a hospitalidade 

urbana no aspecto da segurança, o texto dá também maior destaque para a 

hospitalidade comercial. Isso pode ser percebido no fragmento: 

 “Para ele, comércio se resume a três condições fundamentais: “qualidade, 

tratamento e preço.” “Além disso, é preciso acompanhar o negócio, estar perto”, 

ressalta David”. “Eu, por exemplo, sempre digo ‘muito obrigado” (Apêndice 29) 

 O comerciante (Apêndice 29) reconhece que a prática da hospitalidade 

comercial deve ocorrer sempre no seu estabelecimento. Nota-se isso no trecho 

“Eu, por exemplo, sempre digo muito obrigado” (Ibidem). 

E por último foi estudado as subcategorias existentes na categoria da 

hospitalidade urbana. Essas subcategorias são a acessibilidade, identidade e 

legibilidade. Ainda nessa análise foi desenvolvido outro critério de crítica. No 

que tange à acessibilidade, foi abordado à questão referente à acessibilidade 

física e à econômica, dentre outros conceitos. 

Grinover (2007) trata da questão da hospitalidade urbana em três 

categorias já mencionadas neste trabalho, são elas: acessibilidade, legibilidade 

e identidade. Os aspectos referentes à hospitalidade urbana na categoria 

acessibilidade tiveram uma incidência significativa nas reportagens analisadas. 
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Esta categoria ainda pode ser analisada em outras subcategorias. Neste 

sentido o aspecto segurança foi abordado em quase todas as reportagens. A 

segurança está para Grinover (2007) como item conjunto da infraestrutura. O 

autor revela ainda, no que tange a acessibilidade, que a segurança na 

hospitalidade refere-se ao direito ir e vir do cidadão. 

Ainda no mesmo aspecto, na categoria legibilidade, não houve 

incidências significativas. Mesmo assim, as reportagens foram analisadas e 

comentadas na análise qualitativa. A categoria legibilidade está relacionada à 

forma na qual a cidade é percebida por quem a visita. Neste sentido o visitante 

atribui códigos mentais que possibilitam a interpretação do espaço (Grinover 

2007). 

Esta interpretação é algo muito particular e não pode ser passada de 

pessoa para pessoa. Grinover (2007) explana na sua pesquisa que a 

legibilidade está relacionada ao que pode ser percebido pelo visitante em 

relação ao espaço visitado. 

As análises realizadas no presente trabalho tiveram como objetivo 

apontar quais foram as mudanças nas relações de hospitalidade nas favelas 

cariocas, pós implantação das Unidades de Polícia Pacificadora, a partir de um 

olhar midiático, e também refletir de que forma a mídia pode influenciar na 

mudança dessas relações. 

Sabe-se como cita Nilsen (2002, p.25) que a mídia tem “a função de 

informar”. Entretanto, percebe-se que as reportagens analisadas no presente 

trabalho apontaram uma mudança significativa nas relações de hospitalidade 

nas comunidades estudas. Ainda que isso não fique claro na forma de 

comunicar utilizada pela mídia, pode-se perceber tal fenômeno em alguns 

trechos das reportagens.  

“Nessas pensões, a simplicidade e a simpatia dos proprietários que 

servem as refeições são a melhor entrada” (Apêndice 15). 

O trecho acima mostra a mudança na relação de hospitalidade 

comercial, que só foi possível depois da instalação da Unidade de Polícia 

Pacificadora, como citado da manchete “Depois das Unidades de Polícia 

Pacificadora, favelas ocupadas pelo sabor” (Apêndice 15). 
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Neste caso, percebe-se que a mídia influenciou de forma positiva a 

imagem da favela em função da atividade turística. Além de noticiar sobre a 

presença da Unidade de Polícia Pacificadora no Chapéu Mangueira, o 

restaurante ganhou visibilidade e credibilidade, desta forma atraindo mais 

clientes para o comércio.  

 Com as análises qualitativas, pode-se verificar a qualidade das 

informações produzidas pela mídia sobre as comunidades estudadas no 

presente trabalho, no que tange aos aspectos da hospitalidade comercial, 

doméstica e urbana. Já na análise quantitativa, buscou-se verificar quais 

desses aspectos foram mais apontados nas reportagens. 
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ALGUNS APONTAMENTOS 

 
 

A escassez de estudos sobre as relações de hospitalidade nas 

comunidades pacificadas cariocas, de certa forma delimitou a presente 

pesquisa. Das 30 de reportagens analisadas, poucas mostravam, de fato, o 

interesse da população autóctone para com a hospitalidade nas práticas 

turísticas. Ainda assim, as matérias discutidas no presente trabalho, 

conseguiram mostrar as mudanças nas relações de hospitalidade nas 

atividades turísticas das favelas cariocas após a instalação das Unidades de 

Polícia Pacificadora. 

Neste trabalho buscou-se tratar, sobretudo acerca dos conceitos da 

hospitalidade urbana e sua aplicabilidade nas práticas turísticas. Relatou-se 

também aspectos referentes à hospitalidade comercial e doméstica. É 

importante ressaltar que as informações contidas aqui são referentes às 

reportagens publicadas na mídia, sendo assim, procurou-se não comentar a 

imparcialidade dos fatos, para que a discussão sobre o mesmo fosse realizada 

de maneira colaborativa. 

As análises das reportagens mostram que as comunidades pacificadas 

querem não só receber bem os turistas, como também poder lucrar com isso. A 

hospitalidade nessas comunidades acontece de forma muito particular em cada 

favela. A experiência das práticas de hospitalidade pode ser vivenciada nas 

comunidades pacificadas, de forma singular. É preciso entender que a favela 

agora tem, como corrobora Grinover (2006), acessibilidade, legibilidade e 

identidade. 

Nota-se que as favelas cariocas precisam ter a possibilidade de mostrar 

seu potencial, sem perder sua verdadeira identidade. Com isso, também é 

importante que os comerciantes sejam hospitaleiros para com os turistas não 

só nas práticas turísticas. É importante para o desenvolvimento do setor que 

esta prática ocorra sempre de forma natural, sem vínculo direto com aspecto 

econômico. 

 Com a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora as 

reportagens, de uma forma geral, apontaram um indicador favorável para a 
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atividade turística. Neste sentido pode-se pensar que a segurança nas favelas 

cariocas é um dos principais fatores que contribui para o aumento do turismo 

na região. 

 Todas as hipóteses do presente trabalho foram observadas nas 

reportagens. Ainda que a questão da hospitalidade urbana fosse presente em 

87% das reportagens e apontasse para a categoria da hospitalidade urbana, a 

hospitalidade comercial e doméstica corroboram de alguma forma para que a 

favela carioca se tornasse mais hospitaleira na visão do turista. 

 A temática da infraestrutura foi tratada em quase todas as reportagens 

como fato importante para que ocorra a prática da hospitalidade, de acordo 

com Grinover (2007) na categoria acessibilidade. Neste sentido é de suma 

importância ressaltar que a infraestrutura constitui um dos requisitos 

fundamentais para que ocorra a prática da atividade turística. 

 Pode-se aferir desta forma que segurança e infraestrutura constituem 

dois elementos fundamentais para a promoção da favela turística. 

 Com isso, a proposta do presente trabalho pretendeu demostrar que a 

prática da hospitalidade nas três categorias abordadas (comercial, doméstica e 

urbana) constitui papel fundamental para o desenvolvimento da favela turística. 

Desta forma, é importante pensar quais são as ações públicas que os gestores 

estão desenvolvendo, para tornar a favela um produto turístico e, ainda, se as 

comunidades estudadas estão preparadas para receber futuros fluxos 

turísticos. 

 Percebe-se que as ações do governo estão centradas incialmente na 

questão da infraestrutura. Como apontado na análise quantitativa, 87% das 

manchetes demonstraram que a infraestrutura constitui fator primordial para 

que as comunidades possam se desenvolver turisticamente.  

 De acordo com Grinover (2007), que defende a ideia que a “cidade é, ou 

não hospitaleira em função da coexistência de três dimensões fundamentais: a 

acessibilidade, a legibilidade e a identidade” (p.123) observa-se que essas 

categorias explanadas pelo autor são os aspectos facilitadores para que a 

atividade do turismo se desenvolva nas comunidades estudas no presente 

trabalho. 
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 Ainda que a análise aponte um percentual elevado para a hospitalidade 

urbana e suas categorias (acessibilidade, legibilidade e identidade) em relação 

à atividade turística nas favelas cariocas, os aspectos referentes à 

hospitalidade comercial e doméstica precisam melhorar de forma significativa. 

 Dentre as limitações da reflexão do presente trabalho, cabe analisar que 

o processo de instalação da Unidade de Polícia Pacificadora ainda está em 

fase de implantação. Desta forma a análise conteve-se num recorte temporal 

no período de dezembro de 2008 a julho de 2011. 

 Neste sentido, pode-se verificar como anda o processo de mudança da 

hospitalidade nas comunidades analisadas, e ainda notar como essas relações 

de hospitalidade favoreceram a favela carioca no desenvolvimento da atividade 

turística. 
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APÊNDICES 
 

Data: 19/12/2008 

Seção/Caderno: O Dia/ Caderno Rio 

Manchete: Ação Planejada pra o Batan - Secretária de Segurança inicia estudo 

para o novo modelo de policiamento na favela de Realengo 

Trecho – Apêndice 01 

 

“Depois do anúncio feito pelo governador Sérgio Cabral de que a favela do 

Batan, em Realengo, vai receber policiamento comunitário, nos moldes do 

Morro Dona Marta, em Botafogo, a Secretaria de Segurança começa a planejar 

o novo modelo de patrulhamento, que destaca policiais de acordo com o 

número de habitantes e as necessidades de cada comunidade. A idéia é 

aproveitar os 12 PMs que moram e estão lotados hoje no Batan.Em maio, uma 

equipe de reportagem de O DIA e um morador foram sequestrados e torturados 

na favela quando tentava mostrar a vida na região sob o domínio de milicianos. 

“Vamos colocar no Batam policiais comunitários preparados como fizemos no 

Dona Marta. Mas ainda temos que ver como eles vão se posicionar, como isso 

vai andar. Ainda vai ser feito um planejamento. Este é o ‘plano dois’ deste 

projeto. Ainda estamos vendo os resultados no Dona Marta, que é o laboratório 

disso tudo. No Batan, um grupo de policiais atentos está dando conta da 

segurança com um posto comunitário”, explicou o secretário estadual de 

Segurança, José Mariano Beltrame. Segundo ele, no entanto a nova polícia de 

segurança para os comunidades carentes só funciona se houver a chegada de 

outros serviços e a presença de Estado, além da polícia. Não adianta implantar 

um novo policiamento e não dar para o cidadão o restante. Não adianta tirar o 

‘gatonet’ e não colocar a TV  cabo formal. E isso já sai da segurança pública”, 

advertiu Beltrame. O governador também quer a ajuda do prefeito Eduardo 

Paes para a empreitada. Eles estão negociando o pagamento de bônus de R$ 

500 para cada policial, tanto no Dona Marta quanto no Batan, assim como a 

construção de um prédio para receber a companhia, já que o Posto de 

Policiamento Comunitário (PPC) não teria como receber uma grande 

quantidade de policiais. No morro de Botafogo, a parti de hoje, 120 militares 

vão patrulhar a área onde moral cerca de 17 mil pessoas. No Batan, são 40 mil 

moradores.“Todos estão na expectativa. Todas as melhorias para nossas 

comunidades são bem-vindas. Eu não vejo a hora. Moro aqui há 25 anos e já 

houve diversas facções. Agora é a vez do Estado entrar e ficar”, disse o 

presidente da associação de moradores, o tenente do Batalhão de Operações 

Especiais (Bope), Wolney Francisco de Paula.Hoje começa o policiamento 

comunitário do Dona Marta, que está ocupado há cerca de um mês. Cerca de 

100 recrutas receberam treinamento de 15 dias de ‘policiamento de 

aproximação’ e fizeram um curso intensivo de dois dias no Bope, que faz um 

trabalho semelhante na favela Tavares Bastos. Além dos recém-formados, 

sargentos e cabos vão completar a 1ª Companhia de Policiamento 
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Comunitário”. Já começou o recrutamento e o treinamento da equipe do Batan. 

A preparação não é fácil. Vai demorar um pouco até tudo estar pronto”, disse 

Cabral. 

 

Fonte: SARUPU, Paula. Ação Planejada pra o Batan; Secretária de Segurança 

inicia estudo para o novo modelo de policiamento na favela de Realengo. O Dia 

Rio de Janeiro, 19 ago. 2008. IN: Acervo da Biblioteca Nacional do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

Data: 29/11/2009 

Seção/Caderno: O Dia Online/Caderno Rio.  

Manchete: Favelas pacificadas preparam a virada da paz. 

Trecho da reportagem – Apêndice 02 

 

“Santa Marta, Babilônia, Batan e Cidade de Deus terão festa com segurança 

das UPPs”. “Pela primeira vez nos últimos 30 anos, os moradores do Babilônia, 

Chapéu Mangueira, Cidade de Deus, Santa Marta e Jardim Batan vão passar a 

virada de ano livres do domínio imposto por traficantes de drogas e milicianos”. 

“No Morro da Babilônia, no Leme, os moradores preparam uma recepção 

especial para um grupo de turistas que terá o privilégio de ver a tradicional 

queima de fogos da Praia de Copacabana de um ponto inusitado: a 235 metros 

de altura”.”Vamos reunir no máximo 40 pessoas nessa primeira experiência, 

para que tudo de certinho”, avisa Carlos Pareira, o Palu, vice-presidente da 

associação de moradores. “Quando havia guerra entre traficantes, eu e minha 

família chegávamos a dormir durante dias seguidos no banheiro de casa”, 

recorda Palu, empolgado com a vocação turística do Babilônia”.  “Essa 

comunidade é especial por ter um potencial turístico que precisa ser explorado, 

afinal é Pão de Açúcar de um lado e Corcovado do outro”, completa ela”. “Para 

o presidente da associação de moradores, José Mário Hilário, 49, a pouca 

iluminação pública, a falta de água e os 114 barracos de madeira são entrave 

para o desenvolvimento econômico”. Moradores do Morro da Babilônia, no 

Leme, serão os primeiros a participar do ‘Albergue o Seu Gringo’, projeto que 

prevê a hospedagem de baixo custo em áreas pacificadas. “A extinção do 

tráfico de drogas no Babilônia deu fim a uma atividade econômica na qual os 

menores envolvidos tinham remuneração superior à de seus pais. Como a área 

está pacificada, chegou o momento de criar um novo modelo econômico para 

garantir essa vitória”, analisa o guia de turismo Wágner Medeiros, autor do 

projeto. O sistema de hospedagem é o ‘bed and breakfast’ (cama e café da 

manhã). O visitante se hospeda na casa de uma família local, conhece a 

cidade e paga menos”. 

 

Fonte: Favelas pacificadas preparam a virada da paz. O Dia, Rio de Janeiro, 29 

nov. 2009. Disponível em: 
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<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2009/11/favelas_pacificadas_preparam_

a_virada_da_paz_49507.html>. Acesso em: 29 nov. 2009. 

 

Data: 06/12/2009 

Seção/Caderno: Extra Online/Seção Rio 

Manchete: Pavão-Pavãozinho e Cantagalo receberão visitas guiadas 

Trecho da reportagem – Apêndice 03 

 

“Assim como ocorre na Rocinha e no Dona Marta, as comunidades Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo também receberão, até o fim de dezembro, visitas 

guiadas. Nestas duas comunidades, 15 jovens moradores da região, que 

fizeram curso de Turismologia na Unirio, serão os guias dos passeios” “ Mais 

do que fazer obras estruturais, queremos levar dignidade e cidadania a essas 

comunidades. Essas visitas são uma prova disso - disse o vice-governador e 

secretário estadual de Obras, Luiz Fernando Pez”. “O Pavão-Pavãozinho e 

Cantagalo ainda não foram oficialmente considerados pacificados,apesar do 

clima de tranquilidade.” 

 

Fonte: Pavão-Pavãozinho e Cantagalo receberão visitas guiadas. O Extra, Rio 

de Janeiro, 06 dez. 2009. Disponível em: 

<http://extra.globo.com/noticias/rio/pavao-pavaozinho-cantagalo-receberao-

visitas-guiadas-208273.html#axzz1aaPEZ440>. Acesso em: 06 dez. 2009. 

 

Data: 23/12/2009 

Seção/Caderno: G1 – Seção/Rio/Notícia 

Manchete: Cabral inaugura unidade policial para ocupar 2 favelas 

Trecho da reportagem – Apêndice 04 

 

“O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), inaugurou 

ontem a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) que patrulhará com 340 

homens, divididos em três turnos, os morros do Cantagalo e Pavão-

Pavãozinho, em Copacabana, na zona sul da capital fluminense” "Isto não 

muda de uma hora para a outra. É uma relação de conquista de confiança 

diária", afirmou o governador. Apesar do clima de desconfiança, os moradores 

já aproveitam os benefícios de uma favela ocupada. O empresário Daniel Plá 

anunciou que 30 turistas australianos, franceses e italianos já fizeram reservas 

para o evento "Réveillon na Laje 2010". Eles assistirão a virada do ano no 

morro com vista para os fogos de Copacabana. "Toda a renda será revertida 

para os moradores", declarou o empresário”. 

Fonte: Cabral inaugura unidade policial para ocupar 2 favelas. O Globo, Rio de 

Janeiro, 23 dez. 2009. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1425254-5598,00 

CABRAL+INAUGURA+UNIDADE+POLICIAL+PARA+OCUPAR+FAVELAS.htm

l>. Acesso em: 23 dez. 2009. 
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Data: 14/01/2010 

Seção/Caderno: Globo.com G1 – Seção Rio  

Manchete: Sérgio Cabral inaugura UPP no Tabajaras 

Trecho da reportagem – Apêndice 05 

 

O governador Sérgio Cabral inaugurou na manhã desta quinta-feira (14) a nova 

Unidade de Polícia Pacificadora dos morros dos Tabajaras e Cabritos, na Zona 

Sul do Rio. Cerca de três mil moradores dos dois morros serão beneficiados 

pelo programa de segurança pública”. “Muitos moradores que acompanharam 

a cerimônia estavam satisfeitos com resultados que já apareceram desde que a 

polícia ocupou o local. Agora, segundo eles, a preocupação é com possíveis 

remoções de casas que a prefeitura do Rio quer fazer”. “A parte social ainda 

preocupa. Se vai haver remoção de casas em áreas de risco, tem que ver o 

que eles vão considerar áreas de risco", disse o vendedor Valmir Gomes”. 

“Reinaldo também disse que o anúncio da ocupação da favela, feito ainda em 

2009, evitou confrontos entre policiais e traficantes. “Há um mês atrás quando 

o senhor (o governador Sérgio Cabral) anunciou, o senhor evitou alguma bala 

perdida numa criança, o senhor evitou uma bala perdida num idoso, isso para a 

gente é o mais importante”, declarou Reinaldo, que também disse que espera a 

entrada dos serviços públicos na comunidade. "E que o poder público não use 

mais o tráfico como âncora de desrespeito, em dizer que uma Light não pode 

subir na comunidade uma hora da manhã, porque está dominada pelo tráfico 

de drogas, que a Comlurb não possa fazer uma remoção de lixo porque tem 

uma troca de tiros. Então isso é o que nós esperamos da UPP”, completou.” 

Rosana, que namora há 10 anos um policial militar, está na corporação há 12. 

Segundo ela, a receptividade dos moradores a ela é alta. Ela relatou que uma 

criança já a convidou para jogar videogame em casa e que outra, vendo que 

ela estava com calor durante a solenidade de inauguração da UPP, lhe trouxe 

um copo de água”. 

 

Fonte: KAPPEN, Patrícia (Org.). Sérgio Cabral inaugura UPP no Tabajaras: 

Moradores temem remoções de casas. Capitã de 30 anos vai comandar 

trabalhos da PM no local. Globo.com G1, Rio de Janeiro, 14 jan. 2010. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,MUL1446518-5606,00-

SERGIO+CABRAL+INAUGURA+UPP+NO+TABAJARAS.html>. Acesso em: 14 

jan. 2010 

 

Data: 16/01/2010 

Seção/Caderno: O Dia/ Caderno Rio 

Manchete: Depois das UPPs, banho de luz. 

Trecho da reportagem – Apêndice 06 

 

“Com lâmpadas quebradas ou sem nenhuma iluminação, as favelas do Rio vão 

ganhar um banho de luz este ano. No Santa Marta, em Botafogo, o objetivo é 
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quintuplicar a precária iluminação. Dezenas de vias não têm sequer uma 

lâmpada funcionando. Serão instalados 571 pontos de luz em 300 ruas até o 

fim de janeiro. Hoje, existem só 130. “A iniciativa contribui para o lazer e a 

segurança pública”, diz o subsecretário Alexandre Pinto. Pacificada em 

dezembro de 2008, a favela vê funcionários da Rioluz instalando equipamentos 

desde dezembro. Só espero que vândalos não quebrem as lâmpadas”, diz a 

doméstica Ana Maria Pereira da Silva, 45 anos. Chapéu Mangueira e Babilônia, 

em Ipanema, também serão beneficiadas após duas concorrências este mês. A 

primeira receberá 128 luminárias por R$ 101 mil e a outra, 234 por R$ 235 mil. 

Pavão-Pavãozinho, Tabajaras e Cabritos estão em estudo. Segundo a 

prefeitura, o Batan, em Realengo, teve a iluminação reformada em 2009”. 

 

Fonte: PRADO, Thiago (Ed.). Depois das UPPs, banho de luz. O Dia, Rio de 

Janeiro, 16 jan. 2010. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/1/depois_das_upps_banho_de_luz

_58978.html>. Acesso em: 16 jan. 2010. 

 

Data: 22 /02/2010 

Seção/Caderno: O Dia online/Seção Rio  

Manchete: Pesquisa: 93% dos moradores consideram favelas com UPPs 

seguras 

Trecho da reportagem – Apêndice 07 

 

Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Social (IBPS) com 

600 moradores das favelas Cidade de Deus, Babilônia, Chapéu Mangueira, 

Santa Marta, Jardim Batam, Cantagalo e Pavão-Pavãozinho, no Rio, apontam 

que para para 93% dos entrevistados, a comunidade é segura ou muito segura” 

“A pesquisa aponta também que 86% acreditam que a segurança está melhor 

ou muito melhor após a instalação das UPPs e que 80% dos moradores 

pensam que a imagem da Polícia Militar melhorou” “Nos locais ainda sem a 

presença das UPPs, 44% dos entrevistados declaram ter visto pessoas 

vendendo drogas na favela onde moram, 42% viram pessoas consumindo 

drogas e 48% ouviram ou presenciaram tiroteios. Segundo a pesquisa, 34% 

dos moradores afirmaram que quem comanda a comunidade hoje é a 

associação de moradores, seguidos de 30% que afirmaram que é o tráfico de 

drogas que lidera. Para 72% dos moradores de comunidades que não têm 

UPP, a implantação dessas unidades é uma medida positiva”. 

Fonte: 93% dos moradores consideram favelas com UPPs seguras. O Dia, Rio 

de Janeiro, p. 01-01. 22 fev. 2010. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/2/pesquisa_93_dos_moradores_co

nsideram_favelas_com_upps_seguras_65519.html>. Acesso em: 22 fev. 2010. 

 

Data: 23/04/2010 

Seção/Caderno: O Dia online/Seção Rio  
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Manchete: UPP quer atrair turistas ao Morro da Providência 

Trecho da reportagem – Apêndice 08 

 

“Primeira favela do Rio, o Morro da Providência, no Centro, tem vivido nos 

últimos anos sob a ditadura da violência do tráfico. Mas esse rótulo está com 

os dias contados. Segunda-feira, a comunidade ganhará uma Unidade de 

Polícia Pacificadora (UPP), e um dos projetos da Polícia Militar é promover o 

turismo na favela. Há um mês, quando começou a ocupação da PM, 

moradores começaram a viver nessa nova realidade sem tiroteios” “O 

comandante da UPP, capitão Glauco Schorcht, 34 anos, está mapeando os 

pontos turísticos da Providência e pretende colocar os moradores para 

trabalhar como guias. Um dos locais do roteiro é a Igreja Nossa Senhora da 

Peña, no ponto mais alto da favela” “Vamos tentar resgatar essa história. A 

caixa d’água ao lado da igreja, por exemplo, foi construída por escravos e a 

cruz teria sido trazida por militares da Guerra de Canudos”, explicou o oficial. 

Entre os primeiros moradores da Providência, no fim do século 19, estavam 

soldados que combateram o movimento liderado por Antônio Conselheiro, em 

Canudos”  

 

Fonte: MAGALHÃES, Maria Inez. UPP quer atrair turistas ao Morro da 

Providência. O Dia, Rio de Janeiro, p. 01-01. 23 abr. 2010. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/4/upp_quer_atrair_turistas_ao_mor

ro_da_providencia_76799.html>. Acesso em: 23 abr. 2010. 

 

Data: 04/06/2010 

Seção/Caderno: O Dia online/Seção Rio 

Manchete: Pacote turístico para conhecer favela é atração no Rio 

Trecho da reportagem – Apêndice 09 

 

“Depois de subir o Morro Chapéu Mangueira, no Leme, na Zona Sul, para ter 

uma das vistas mais lindas de Copacabana e da Baía de Guanabara, uma 

passadinha pela favela para conhecer o cotidiano dos moradores, com direito a 

almoço e aula de samba. Como informou nesta sexta-feira o 

blogdapacificacao.com.br, a associação de moradores da comunidade, com 

apoio de guias turísticos da Zona Sul, oferece uma série de pacotes, 

principalmente para turistas” “A ideia surgiu em 2005 durante uma conversa 

entre os moradores Vitor, Waguinho, Dinei e o guia de turismo Brice, que é 

morador do Leme. Mas ganhou força depois da instalação da Unidade de 

Polícia Pacificadora (UPP), quando aumentou a confiança, principalmente dos 

guias, sobre a tranquilidade na comunidade. E realmente é tudo muito calmo, 

menos a subida” “"As agências ligam, perguntam o valor e agendam para o dia 

seguinte. Sempre precisamos que seja marcado um dia antes. Depois da 

chegada da polícia melhorou muito porque o pessoal está confiando mais. Eles 

sabem que não correm nenhum risco durante o passeio. Nossa intenção é 
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gerar empregos para a comunidade e fazer com que ela fique conhecida no 

exterior ", explica Vitor Hugo Medina, um dos guias comunitários.O passeio tem 

diversas opções. O turista pode escolher apenas a parte ecológica, com a 

subida e a vista de Copacabana. Se quiser passear dentro da comunidade, 

existem muitos passeios: almoço no Restaurante Delícias da Zazá, aula de 

samba e feijoada estão nos pacotes. Segundo os organizadores, mais de mil 

turistas já passaram pelas vielas do Chapéu Mangueira, sendo muitos 

franceses (a comunidade tem uma relação especial com a França), alguns 

americanos, japoneses e até turcos”. 

 

Fonte: Pacote turístico para conhecer favela é atração no Rio. O Dia, Rio de 

Janeiro, p. 01-01. 04 jun. 2010. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/6/pacote_turisco_para_conhecer_f

avela_e_atracao_no_rio_86004.html>. Acesso em: 04 jun. 2010. 

 

Data: 30/06/2010 

Seção/Caderno: O Extra online/Seção Rio  

Manchete: Elevadores do Morro do Cantagalo são inaugurados 

Trecho da reportagem – Apêndice 10 

 

“O governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes inauguraram nesta 

quarta-feira o Elevador do Morro do Cantagalo, ligando a comunidade à 

estação Ipanema do metrô. Nas duas torres, de 64 e 26 metros de altura, há 

quatro elevadores panorâmicos com capacidade para transportar ao todo cem 

pessoas por viagem. Uma cabine blindada da PM foi instalada na Rua Teixeira 

de Melo para servir de extensão da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da 

comunidade. A expectativa do governo é que os elevadores facilitem a 

locomoção de mais de dez mil moradores do Cantagalo e também do Pavão-

Pavãozinho, além de se tornar mais um ponto turístico na região. Também foi 

aberto o acesso da Rua Teixeira de Melo à estação do metrô, que, mesmo 

pronto desde o ano passado, ainda estava fechado para a conclusão das obras 

das torres. No topo, foi construído o Mirante da Paz, que leva esse nome a 

pedido dos moradores do Cantagalo. Também foram inauguradas ontem obras 

de melhorias na comunidade e na área em volta. Foram construídas quatro 

pracinhas com mesas para jogos e brinquedos para as crianças, além de uma 

nova escadaria de acesso à favela. O conjunto das intervenções recebeu o 

nome de Complexo Rubem Braga”. 

Fonte: Elevadores do Morro do Cantagalo são inaugurados. O Extra, Rio de 

Janeiro, p. 01-01. 30 jun. 2010. Disponível em: 

<http://extra.globo.com/noticias/rio/elevadores-do-morro-do-cantagalo-sao-

inaugurados-149385.html>. Acesso em: 30 jun. 2010. 

 

Data: 29/07/2010 

Seção/Caderno: O Dia online/Seção Rio  
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Manchete: Rio vai receber UPP social 

Trecho da reportagem – Apêndice 11 

 

“As favelas beneficiadas pelas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) vão 

receber mais um reforço ainda este ano. As comunidades serão sede também 

do projeto UPP Social, criado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e 

Direitos Humanos para elaborar e colocar em prática ações sociais a serem 

realizadas nas dez favelas pacificadas, incluindo as do Andaraí, que recebeu a 

UPP ontem. Entre as iniciativas, estão programas de geração de emprego e 

urbanização” “O estado já vem promovendo melhorias nas favelas que 

receberam UPP por intermédio de outras secretarias. As ações, no entanto, 

são feitas isoladamente por cada pasta. Comunidades como Santa Marta, em 

Botafogo, e Cidade de Deus, em Jacarepaguá, já receberam iluminação e 

coleta de lixo” “Em um momento de denúncias contra a atuação de policiais 

militares, o secretário de Segurança ressaltou a importância das UPPs. “O 

primeiro dos direitos que temos que garantir é a segurança”. Esses policiais 

foram treinados para acertar. A polícia chegou e vai ficar”, garantiu ele”. 

 

Fonte: MAGALHÃES, Maria Inez. Rio vai receber UPP social. O Dia, Rio de 

Janeiro, p. 01-01. 29 jul. 2010. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/7/rio_vai_receber_upp_social_995

06.html>. Acesso em: 29 jul. 2010. 

 

Data: 14/08/2010 

Seção/Caderno: O Dia online/Seção Rio 

Manchete: Classe média ‘invade’ laje de favela pacificada 

Trecho da reportagem – Apêndice 12 

 

“A vista de fazer inveja a cartões-postais como o Pão de Açúcar e o 

Corcovado, a recepção calorosa dos moradores e a segurança conquistada 

com as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) estão transformando áreas 

carentes da Zona Sul em novos ‘points’ do Rio. Se antes os moradores das 

comunidades Babilônia, Chapéu Mangueira e Cantagalo desciam o morro para 

se divertir, agora são os moradores do ‘asfalto’ que sobem a escadaria em 

busca de lazer e novidade” ““Trabalhava fabricando e entregando quentinhas. 

Poucos dias antes de inaugurarem a UPP, um grupo de estudantes americanos 

estava fazendo uma trilha no morro. Eles me perguntaram onde poderiam 

almoçar, e falei que trabalhava com comida. Ofereci minha casa” “A poucos 

metros dali, no Chapéu Mangueira, o movimento de turistas brasileiros e 

estrangeiros é diário. Desde a pacificação, a agência de turismo ‘Chapéutur’ 

oferece pacotes com passeios, trilhas e almoço no morro. A comunidade 

também aluga lajes para festas que só acabam ao amanhecer. “Os turistas 

também alugam lajes para festa, já tivemos até que expulsar gente que não 

queria ir embora”, brinca Vitor Hugo Medina, responsável pela agência” “Do 
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alto da torre, onde funcionam elevadores de acesso à comunidade, é possível 

admirar a orla, parte da Lagoa Rodrigo de Freitas, o Cristo e o Morro Dois 

Irmãos. Moradora de Ipanema há 13 anos, a aposentada Lia Temporal levou as 

amigas Lucia Moura e Cícera Trajano para conhecer o lugar. “O visual é um 

espetáculo”, derreteu-se”. 

 

Fonte: Classe média ‘invade’ laje de favela pacificada. O Dia, Rio de Janeiro, p. 

01-01. 14 ago. 2010. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/8/classe_media_invade_laje_de_fa

vela_pacificada_103123.html>. Acesso em: 14 ago. 2010. 

 

Data: 20/08/2010 

Seção/Caderno: 

Manchete: Morro Santa Marta estreia UPP Social 

Trecho da reportagem – Apêndice 13 

 

“Primeiro a ser pacificado, o Morro Santa Marta também vai estrear a UPP 

Social, programa lançado ontem pelo estado com intenção de reintegrar as 

comunidades à cidade. Entre outras iniciativas de inclusão, moradores da 

favela de Botafogo terão direito a uma linha de crédito exclusiva, aberta pela 

Investe Rio, agência de fomento do estado. O dinheiro vai ajudar a reformar 

bares e abrir empreendimentos no morro” “Com três filhas e desempregada, a 

moradora Cleide de Oliveira, 39 anos, é candidata ao benefício. “Montei essa 

banca de salgadinhos e quero me legalizar para ser gente de verdade”, planeja 

a empreendedora. Com visual privilegiado, o Santa Marta terá o turismo como 

foco. Os governos federal e estadual injetarão R$ 230 mil só no projeto Rio Top 

Tour, que formará guias locais e promoverá pontos de visitação” “A partir da 

semana que vem, moradores receberão fichas de inscrição no Cetep para 50 

vagas no curso. E, uma semana depois, a laje mais famosa da comunidade, 

onde está a estátua do cantor Michael Jackson, será palco do lançamento do 

projeto-piloto do programa, com a presença do presidente Lula, que será 

recebido pelo grupo da Escola de Música de Atitude com as canções 

‘Berimbau’, ‘Asa Branca’ e ‘Brasileirinho’. Além dos cursos, os recursos 

governamentais serão usados para confeccionar e espalhar por todo o bairro 

de Botafogo placas e adesivos indicativos de pontos de visitação no morro, 

além de produzir folhetos turísticos em inglês. Estão previstas também 

apresentações musicais, esportivas, festas e encontros gastronômicos”. 

Fonte: MAZZEI, Maria et al. Morro Santa Marta estreia UPP Social. O Dia, Rio 

de Janeiro, p. 01-01. 20 ago. 2010. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/8/morro_santa_marta_estreia_upp

_social_104471.html>. Acesso em: 20 ago. 2010. 

 

Data: 30/08/2010 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção Rio  
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Manchete: Lula lança projeto piloto de turismo em favela pacificada do RJ 

Trecho da reportagem – Apêndice 14 

 

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira (30), no 

morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio,  o projeto-piloto Rio Top 

Tour,  resultado de um convênio assinado entre o Ministério do Turismo e a 

Secretaria de Estado de Turismo e Lazer. Durante o evento, Lula disse que a 

polícia precisa aprender a conviver com as comunidades, em vez de subir o 

morro de vez em quando para 'dar tiros'. Ele elogiou o governo do Rio e o fato 

de o morro Dona Marta "não ter mais violência".A ideia do projeto lançado 

nesta tarde, segundo informações do Ministério do Turismo, é aproveitar o 

potencial turístico do local através da inclusão dos próprios moradores. O 

investimento na primeira fase do projeto será de R$ 230 mil, sendo R$ 184 mil 

do ministério e o restante do governo do estado.O programa prevê a instalação 

de sinalização bilíngue e a divulgação turística da comunidade. Moradores 

foram treinados e capacitados para trabalhar como guias na favela, que já 

recebeu celebridades americanas como o cantor Michael Jackson e a cantora 

Beyoncé. Uma série de eventos culturais estão programados para acontecer a 

partir de outubro, no morro Dona Marta, como festival de jazz, desfiles de moda 

e festival de funk e grafite”. 

 

Fonte: MENDONÇA, Alba Valéria. Lula lança projeto piloto de turismo em 

favela pacificada do RJ. O Globo: G1, Rio de Janeiro, p. 01-01. 30 ago. 2010. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/08/lula-lanca-projeto-

piloto-de-turismo-em-favela-pacificada-no-rio.html>. Acesso em: 30 ago. 2010. 

 

Data: 10/10/2010 

Seção/Caderno: O Globo – Caderno Rio 

Manchete: Depois das UPPs, favelas ocupadas pelo sabor 

Trecho da reportagem – Apêndice 15 

 

“O aroma de tempero do feijão feito na hora e do arroz refogado nas pensões e 

biroscas de comunidade carentes já não atrai somente os moradores. Nas 

favelas com Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs), almoçar nesses 

estabelecimentos virou uma opção saborosa e com preços muitos, mas muito 

em conta mesmo.Com as chegada do verão, donos desses bares e pensões 

em favelas pacificadas já pensaram em incrementar o comércio de olho nos 

turistas. Nessas pensões, a simplicidade e a simpatia dos proprietário que 

servem as refeições são melhor entrada” “ Turistas já estiveram aqui e 

preferiram tomar cerveja na laje por conta do visual do porto do Rio, Com a 

obra, vou ter estrutura para receber mais fregueses – disse” “ Ela explicou que, 

de olha na veia turística que as UPPs representam, já está levando para os 

profissionais dessas comunidades cursos de formação em gastronomia e 

manipulação de alimentos. 
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Fonte: COSTA, Ana Cláudia. Depois das UPPs, favelas ocupadas pelo 

sabor. O Globo, Rio de Janeiro, 10 out. 2010. p. 29-29. 

 

Data: 30/10/2010 

Seção/Caderno: O Dia online/Seção Rio 

Manchete: Jovens da favela e da elite juntos em morro pacificado 

Trecho da reportagem – Apêndice 16 

 

“Cerca de 150 adolescentes do Brasil e da América Latina tiveram, ontem, uma 

aula prática sobre as diferenças do Rio. Alunos da Escola Britânica da Urca, de 

colégios bilíngues de países como Argentina, Chile, e México, além de 

estudantes da rede pública do estado passaram a manhã conhecendo cada 

beco do Morro Babilônia, no Leme, pacificado desde junho de 2009. À tarde, foi 

a vez de os alunos da Escola Britânica receberem os jovens da rede pública e 

da favela em sua escola. Para a maioria dos jovens, todos de classe alta, cujas 

famílias pagam, em média R$ 3,5 mil de mensalidade escolar, foi a primeira 

vez em uma favela. No roteiro turístico, trilha ecológica com vista para o mar de 

Copa, casas de pau a pique e até pontos que já foram bocas de fumo. No fim 

do passeio, todos almoçaram em casas e bares da favela. Na primeira vez que 

veio ao Rio, em 2007, a argentina Paula Peri, 17 anos, voltou sem realizar o 

sonho de conhecer a Rocinha, por causa da violência. Segundo ela, com a 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), a mãe liberou o passeio: “Fiquei 

impressionada com a construção das casas e a simplicidade do local”. Já para 

o morador da Babilônia Andrey Machado, 17, o que mais chamou atenção foi a 

presença dos ‘gringos’, a beleza das meninas e o idioma. Jovens de projetos 

sociais da Baixada também participaram do passeio”. 

 

Fonte: Jovens da favela e da elite juntos em morro pacificado. O Dia, Rio de 

Janeiro, 30 out. 2010. p. 01-01. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/10/jovens_da_favela_e_da_elite_j

untos_em_morro_pacificado_120830.html>. Acesso em: 30 out. 2010. 

 

Data: 13/11/2010 

Seção/Caderno: O Dia online/Seção Rio 

Manchete: Paz em favela cria terreno fértil para investimentos 

Trecho da reportagem – Apêndice 17 

 

“Comunidades cariocas pacificadas têm se revelado terreno fértil para 

investimentos. Desde que a primeira favela — Santa Marta, em Botafogo — 

recebeu uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP)” “Os recursos são 

aplicados em cursos profissionalizantes, de informática, música, línguas, 

dança, esportes, projetos de Meio Ambiente, Turismo e obras de infraestrutura. 

Até a Copa de 2014, a previsão é de que pelo menos R$ 23 milhões seja 
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injetados por ano em áreas pacificadas” “Os resultados não são medidos só em 

números. A liberdade de ir e vir é um dos aspectos mais citados pela 

população como benefício, segundo pesquisa etnográfica da secretaria, que 

registrou aumento de conflitos domésticos e novas reivindicações, como a 

regulamentação dos bailes funk e dos mototaxistas. “Vários citaram a 

possibilidade de receber visitas como boa novidade. Antes, o acesso a estes 

locais era difícil”, relata o secretário”. 

 

Fonte: Paz em favela cria terreno fértil para investimentos. O Dia, Rio de 

Janeiro, 13 nov. 2010. p. 01-01. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2010/10/jovens_da_favela_e_da_elite_j

untos_em_morro_pacificado_120830.html>. Acesso em: 13 nov. 2010. 

 

Data: 22/12/2010 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção 

Manchete: UPP impulsiona 'samba de classe média' e restringe bailes funk 

Trecho da reportagem – Apêndice 18 

 

“A cada primeiro sábado do mês, a quadra da escola de samba do morro Santa 

Marta, em Botafogo, tem sido lotada por um público novo - a maioria de 

cariocas que nunca estiveram na favela. O motivo é o evento 'Morro de 

Alegria', promovido desde setembro por um bloco de carnaval da Zona Sul, o 

Spanta Neném. O morador Alan Barcelos, de 22 anos, que ficou do lado de 

fora, acompanhando o movimento, diz considerar o evento pouco 

democrático.'Samba sempre vai ser bom, ainda mais para a gente que mora no 

morro e tem isso na veia. Mas isso é um evento para o pessoal da rua subir o 

morro', afirma. 'Acho que deveria ter uma integração maior asfalto-favela, mas 

não tem como participar porque é caro para a gente.' Funk restrito” “Mas, 

enquanto o samba do Spanta Neném atrai pessoas da classe média e média 

alta para a favela, o cientista político André Rodrigues avalia que os jovens das 

comunidades com UPPs perderam um espaço importante de sua sociabilidade 

com a suspensão dos bailes funk. O funk é uma marca cultural da favela, um 

aspecto forte da formação cultural do jovem', diz Rodrigues, pesquisador 

associado do Instituto de Estudos da Religião (Iser). 'O jovem fica em uma 

zona de sombra das UPPs. Ele se mantém afastado das novas possibilidades 

de inserção na vida cotidiana” “Além da feijoada, passeios ecológicos são 

oferecidos na favela há cerca de cinco anos, mas Medina diz que a procura 

aumentou cerca de 60% após a chegada da UPP. A caminhada é seguida de 

um almoço caseiro na residência de moradores. No Santa Marta, a Secretaria 

de Estado de Turismo, Esporte e Lazer lançou em agosto o programa Rio Top 

Tour, que formou monitores para guiar visitantes pela comunidade. No primeiro 

mês, o programa recebeu 4,5 mil turistas, de acordo com a secretaria”. 
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Fonte: UPP impulsiona 'samba de classe média' e restringe bailes funk: Bloco 

da Zona Sul organiza evento em favela; funk só tem permissão em uma das 

comunidades. Globo.com: G1, Rio de Janeiro, 22 dez. 2010. p. 01-01. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/12/upp-impulsiona-

samba-de-classe-media-e-restringe-bailes-funk-1.html>. Acesso em: 22 dez. 

2010. 

 

Data: 28/12/2010 

Seção/Caderno: O Extra online/Seção 

Manchete: Turistas subirão o Pavão-Pavãozinho no réveillon 

Trecho da reportagem – Apêndice 19 

 

“O argentino Fernando Froy, de 40 anos, já passou o réveillon em lugares 

como Londres, Barcelona, Ibiza, Miami e Buenos Aires. Mas, há três anos, ele 

só quer saber do Rio. E na passagem de 2009 para 2010 estará num local com 

uma vista privilegiada. Fernando participará de uma festa no Morro Pavão-

Pavãozinho, em Copacabana. O argentino estará - com outros turistas - no 

primeiro réveillon oferecido a estrangeiros numa laje na comunidade. 

Apaixonado pela cidade desde que a conheceu em 2006, Fernando já faz 

planos para viver no Rio. Para ele, a comemoração na favela será uma 

experiência que ficará na memória.  Acho que será uma experiência fascinante. 

O carioca gosta de festa, de integração e isso chama a atenção. O clima aqui é 

diferente - disse ele”. 

 

Fonte: ROHDE, Bruno. Turistas subirão o Pavão-Pavãozinho no réveillon. O 

Extra, Rio de Janeiro, 28 dez. 2010. p. 01-01. Disponível em: <: 

http://extra.globo.com/noticias/rio/turistas-subirao-pavao-pavaozinho-no-

reveillon-387047.html>. Acesso em: 28 dez. 2010. 

 

Data: 28/01/2011 

Seção/Caderno: O Dia online/Seção Rio  

Manchete: Maravilhosa e a mais estilosa do planeta 

Trecho da reportagem – Apêndice 20 

 

“Mais uma vez o mundo se rende aos encantos do Rio de Janeiro. Referência 

nos quatro cantos do planeta em design e estilo de vida, a conceituada revista 

inglesa Wallpaper elegeu o município a ‘Melhor Cidade de 2011’, desbancando 

Chicago (EUA), Hong Kong (China), Johannesburgo (África) e Oslo (Noruega)” 

“Além de referências a moda, belezas arquitetônicas e naturais, e à simpatia 

dos moradores, o rigoroso júri da revista destacou a pacificação das 

comunidades como ponto positivo para eleger a cidade. Os projetos arrojados 

para a Copa do Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, em 2016, também foram 

reconhecidos pela publicação” “Os cariocas são solidários, gentis, educados e 

estão sempre sorrindo, com ar de felicidade estampado no rosto”, justifica 
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Sanhita. Satisfeita, ela sempre cumprimenta as pessoas, como fez com o 

garçom Yuri de Almeida, 20 anos, que a atendeu num dos quiosques do Pão 

de Açúcar” “A divulgação do Rio no exterior tem ajudado a atrair mais turistas. 

“Viemos de férias por termos lido na Wallpaper que aqui havia uma ótima 

atmosfera. É verdade”, elogiou a técnica em computação inglesa, Kelly 

Meegan, 47. Ela passeou no Morro Santa Marta ontem, acompanhada do 

professor Alan McLoughlin, 47 anos, da assistente social Mary Mulholland, 29, 

e do funcionário público Jason Railton, 39. Ela disse que ficou “encantada com 

a hospitalidade dos cariocas” ““Dá vontade de nunca mais ir embora”, declarou 

a designer russa Elena Ablikova, 27, que, com o amigo Aleksei Klimov, 27, foi 

visitar o Pão de Açúcar. Lá, fizeram amizade com a americana Sanhita Reddy”. 

 

Fonte: ALVES, Francisco Edson. Maravilhosa e a mais estilosa do planeta: Rio 

é eleito por revista inglesa melhor cidade do mundo em 2011. O Dia, Rio de 

Janeiro, 28 nov. 2011. p. 01-01. Disponível em: 

<http://odia.terra.com.br/portal/rio/html/2011/1/maravilhosa_e_a_mais_estilosa_

do_planeta_140518.html>. Acesso em: 28 jan. 2011. 

 

Data: 30/01/2011 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção 

Manchete: Festas na laje em favelas com UPP fazem sucesso entre turistas no 

Rio 

Trecho da reportagem – Apêndice 21 

 

“Cercadas pelo Cristo Redentor, Pão de Açúcar e as famosas praias da Zona 

Sul do Rio, as lajes nas favelas beneficiadas pelas Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPP) se tornaram palcos de rodas de samba e de 

confraternizações regadas a churrasco, feijoada, cerveja e caipirinha. Os 

espaços, alguns até com teto retrátil, foram reformados e viraram fonte de 

renda para os moradores, que abriram neste verão a parte mais cobiçada de 

suas casas a turistas e cariocas. A laje de Thiago chama a atenção por ficar 

aos pés do Cristo Redentor e pelo inusitado “teto solar”. Com um toque no 

controle remoto, a laje abre e fecha para ficar ao gosto do cliente.“Se tiver 

muito quente, é só abrir a laje para a galera pegar sol. Mas, depois se o tempo 

mudar, ventar ou chover, não tem problema, é só fechar o teto”, demonstra o 

rapaz. A dona do espaço é a simpática aposentada Azelina Viana dos Santos, 

de 77 anos. A laje fica no quarto andar de sua casa e virou ponto turístico. Há 

dois anos, ela realiza em sua laje um réveillon para turistas e convidados com 

preços a R$ 250. A proprietária conta que a ideia da festa da virada surgiu do 

professor da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Plá”. 

 

Fonte: THUMDO, Tássia. Festas na laje em favelas com UPP fazem sucesso 

entre turistas no Rio. Globo.com: G1, Rio de Janeiro, 30 nov. 2011. p. 01-01. 

Disponível em: <: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/01/festas-na-
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laje-em-favelas-com-upp-fazem-sucesso-entre-turistas-no-rio.html>. Acesso 

em: 30 jan. 2011. 

 

Data: 12/04/2011 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção Rio 

Manchete: Parceiros do RJ visitam albergues em comunidades de Copacabana 

Trecho da reportagem – Apêndice 22 

 

“Turistas que visitam o Rio de Janeiro têm encontrado uma nova forma de se 

hospedar na cidade. Em duas comunidades pacificadas de Copacabana, na 

Zona Sul, os albergues têm sido a opção de muitos deles. As Parceiras do RJ 

Luana Rodrigues e Ana Muza foram até duas comunidades, o Chapéu 

Mangueira e o Pavão Pavãozinho, para mostrar como funcionam os albergues. 

Valdinei Medina, dono de um albergue no Chapéu Mangueira, conta que 

depois da implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) o turismo 

melhorou muito no local. "Muitos turistas que visitavam a comunidade sentiam 

a necessidade de um lugar para se hospedar. O albergue foi mais uma 

necessidade. Hoje, um albergue em qualquer comunidade pacificada vai ser 

bom pra todo mundo”, disse” “Para o australiano Kent Louis, que estuda 

português, ficar na comunidade é essencial. “Eu gosto de morar aqui por que 

eu posso falar com brasileiros. É uma comunidade, uma família”, contou o 

turista”. 

 

Fonte: Parceiros do RJ visitam albergues em comunidades de Copacabana: 

Alguns turistas estrangeiros têm preferido esse tipo de estabelecimento. No 

Chapéu Mangueira e no Pavão-Pavãozinho, albergues fazem sucesso. 

Globo.com: G1, Rio de Janeiro, 12 abr. 2011. p. 01-01. Disponível em: <: 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/parceiro-rj/noticia/2011/04/parceiros-do-rj-

visitam-albergues-em-comunidades-de-copacabana.html>. Acesso em: 12 abr. 

2011. 

 

Data: 24/04/2011 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção 

Manchete: UPPs no Rio abrigam circuito gastronômico 

Trecho da reportagem – Apêndice 23 

 

“Os donos não têm Twitter nem Facebook: o esquema de divulgação funciona 

no boca a boca. Em oito restaurantes em favelas que receberam Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs) visitados pela reportagem, havia comida farta e 

barata - coisa rara no Rio - e, em alguns casos, direito a vista panorâmica. A 

comida é para matar a fome, sem frescura. Paga-se a partir de R$ 7 para 

comer um prato honesto e bem temperado” “Quem quiser experimentar a 

comida do cearense Romero Alves Moreira precisa procurar o menu escrito a 

giz em uma lousa pendurada na parede, do lado de fora, e pedir informações 
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sobre o Altas Horas nas ruas estreitas do morro - sem se assustar com 

indicações do tipo "na frente da próxima lata de lixo do lado esquerdo". O dono 

trabalhou por mais de dez anos em restaurantes de Ipanema antes de começar 

a se dedicar ao próprio negócio, aberto em 2009 - antes da chegada da UPP. 

"A pacificação não fez aumentar o público, então mantenho essa estrutura 

simples”. 

 

Fonte: PPs no Rio abrigam circuito gastronômico. Globo.com: G1, Rio de 

Janeiro, p. 01-01. 24 abr. 2011. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/04/upps-no-rio-abrigam-circuito-

gastronomico.html>. Acesso em: 24 abr. 2011. 

 

Data: 30/04/2011 

Seção/Caderno: O Extra online/Seção Rio 

Manchete: O perfil do pequeno empresário que une criatividade e tino 

comercial para levar turistas à favela Dona Marta, na Zona Sul 

Trecho da reportagem – Apêndice 24 

 

“Muito antes de o Dona Marta entrar para o roteiro favela-cult da cidade, Thiago 

Firmino já apostava que seu ganha-pão viria das ruelas, escadarias e barracos 

da comunidade de Botafogo. Desde os 17 anos ele trabalhava como guia 

turístico no morro. No entanto, depois da instalação de uma Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP), ele viu crescer o número de grupos interessados em 

percorrer trilhas, comer em botecos e alcançar em segurança o mirante. 

Batizado de Lajão, o espaço de 90 metros quadrados conta com um moderno 

equipamento de som e de luz, além de bar com balcão e banheiros. Mas a 

grande atração é o teto retrátil acionado por controle remoto que, no auge da 

festa, é aberto para que os convidados admirem o Cristo Redentor e a vista da 

favela pacificada. O novo salão de festas já abrigou eventos com artistas de 

televisão e de cinema, um churrasco da cantora Mart’nália, além de 

comemorações de aniversários de moderninhos da Zona Sul. O sucesso 

surpreendeu até o próprio Thiago, que abriu o negócio, há oito meses, em 

sociedade com o irmão, o publicitário Alexandre Firmino:Antes eu fazia uns 

eventos na laje da minha casa, para pouca gente, mas o local era pequeno. 

Então, decidimos abrir este espaço. No começo, era só para o pessoal daqui 

que faz festinha de aniversário infantil e outras comemorações. Agora, o 

pessoal de fora do morro descobriu e está adorando. Semana retrasada teve 

uma festa aqui com parte do elenco de uma novela e gente de cinema. Veio 

até a Camila Pitanga”. 

 

Fonte: CANDIDA, Simone. O perfil do pequeno empresário que une criatividade 

e tino comercial para levar turistas à favela Dona Marta, na Zona Sul. 

Globo.com: G1, Rio de Janeiro, 30 abr. 2011. p. 01-01. Disponível em: 

<http://extra.globo.com/noticias/rio/o-perfil-do-pequeno-empresario-que-une-
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criatividade-tino-comercial-para-levar-turistas-favela-dona-marta-na-zona-sul-

1705847.html>. Acesso em: 30 abr. 2011. 

 

Data: 15/06/2011 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção 

Manchete: Rio 'maquia' favelas para conferência da ONU 

Trecho da reportagem – Apêndice 25 

 

“A convite da prefeitura do Rio de Janeiro, o chinês Sha Zukang, secretário-

geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Rio+20 (conferência 

para o desenvolvimento sustentável), visitou o morro da Babilônia, no Leme, 

zona sul, mas não conheceu o lixão da favela. Os morros da Babilônia e 

Chapéu Mangueira receberam, em junho de 2009, uma Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP). Agora, a prefeitura anuncia intervenções nas duas 

comunidades, com o objetivo de apresentá-las como "modelos em práticas de 

sustentabilidade" na Rio+20, que será realizada em junho de 2012. O 

programa, cujos investimentos serão de R$ 43,4 milhões, recebeu o nome 

Morar Carioca Verde, após ter sido anunciado, em 2010, como parte do Morar 

Carioca, que tem a meta de urbanizar todas as favelas da capital até 2020” “A 

prefeitura já admite que não será possível fazer tudo o que promete até o início 

da conferência internacional. De acordo com o secretário de Habitação, Jorge 

Bittar, "60% a 70% das obras estarão concluídas". "Teremos coleta integral de 

esgoto e vamos acabar com as ligações nas galerias pluviais", afirma o 

secretário, que acompanhou Zukang na visita à favela. Ele também promete 

um novo sistema de drenagem e o fim dos lixões, com coleta e reciclagem. As 

informações são do jornal O Estado de S. Paulo”. 

 

Fonte: Rio 'maquia' favelas para conferência da ONU. Globo.com: G1, Rio de 

Janeiro, 15 jun. 2011. p. 01-01. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/06/rio-maquia-favelas-para-

conferencia-da-onu.html>. Acesso em: 15 jun. 2011. 

 

Data: 26/06/2011 

Seção/Caderno: O Globo/Caderno Rio  

Manchete: Contando os dias para a UPP 

Trecho da reportagem – Apêndice 26 

“Instalado na Avenida Brasil 4.900 e vizinho à Vila do João, o posto Passaredo 

mantém apenas duas bombas de combustível funcionando” “Mas o frentista 

Eduardo Cordeiro, de 62 anos, funcionário do lugar há cinco anos, revela: de 

olha na chegada de uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) AO Complexo 

da Maré, um empresário comprou o posto e anunciou que vai reformá-lo, 

deixando o estabelecimento aberto 24 horas por dia” “Na contagem regressiva 

para a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, e após a ocupação da 

Mangueira no domingo passado, favelas e complexas estão se preparando 
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para a pacificação” “A expectativa na Maré é que a pacificação chegue ao 

complexo em julho. A aposta se deve à transparência da sede do Bope para 

região e à saída  das Forças Armadas do Alemão” “ Jailson acha que a 

pacificação não deve ter como foco apenas a Copa e as Olimpíadas” “A 

secretária de Segurança reafirma a meta de implantar 40 UPPs no estado até 

2014 (já foram instaladas 18)” “Se haverá UPPS na Mangueira e no Tuiuti, que 

ficam no entorno, por que não na Barreira do Vasco? – Tudo que pergunta 

Dinamite. – Tudo que atende à demanda por segurança é bom  para o Vasco e 

a população” “Até na escolas as crianças falam na pacificação. O nosso medo 

é que, depois das Olimpíadas, tudo acabe. Na Zona Sul, há moradores com 

inveja de comunidades pacificadas”. 

 

Fonte: SCHIMIDT, Selma; MEROLA, Ediane. Contando os dias para a UPP. O 

Globo, Rio de Janeiro, 26 jun. 2011. p. 16-16. 

 

Data:10/07/2011 

Seção/Caderno: O Globo/Caderno Rio  

Manchete: Comunidades para jovem americano ver 

Trecho da reportagem – Apêndice 27 

 

“Algo mais consistente do que apenas curiosidade move um novo perfil de 

turistas estrangeiros que têm visitado favelas cariocas, especialmente as 

comunidades Cantagalo, em Ipanema, e Pavão e Pavãozinho, em 

Copacabana, já pacificadas” “Entusiasmados com a visita ao Pavão, 

Pavãozinho e Cantagalo, alguns deles já deixaram suas impressões por e-mail, 

que serão lançadas no blog (no ar em agosto), sob os cuidados de um grupo 

de moradores”. “Sem dúvida, foi a minha parte favorita da viagem”. “– A favela 

pode ser debatida sob a ótica de urbanismo, antropologia, ciências sociais e 

políticas, religião, arquitetura, história e administração de negócios, por 

exemplo” “para os estudantes americanos, que  fizeram um passeio de cinco 

horas às três áreas pacificadas, onde comeram feijoada, conversaram com 

moradores, percorre ruas, becos e uma trilha, além de assistir a apresentação 

de funk e samba. Subiram em táxis e desceram pelo elevador”. “O grupo visitou 

a Rocinha, onde o esquema de entrada foi bem diferente. Eles percorreram a 

área dentro de vans, das quais desceram apenas na parte baixa da favela, que 

não tem UPP”. “ – Na área pacificada, pudemos ter contato com os moradores 

e não vi a presença do tráfico, mas acho que o projeto UPP ainda pode fazer 

mais pelos moradores do que apenas segurança, atuando na questão social” “ 

Só ouvia falar sobre os perigos e nada sobre a cultura. Achei que seria 

recebido como forasteiro, mas isso não ocorreu no Cantagalo. Já na Rocinha, 

me senti um turista”. 

 

Fonte: ANTUNES, Laura. Comunidades para jovem americano ver. O Globo, 

Rio de Janeiro, 10 jul. 2011. p. 28-28. 
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Data: 12/07/2011 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção 

Manchete: Pacificação abre caminho para formalização nas favelas do Rio. 

Trecho da reportagem – Apêndice 28 

 

“A UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) é uma novidade muito bacana, e traz 

a necessidade da formalização das atividades empresariais”, diz Carla Teixeira, 

coordenadora do Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo em 

Comunidades Pacificadas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas no Rio de Janeiro (Sebrae-RJ)” “Décadas de ausência do poder 

público permitiram que a informalidade predominasse nas favelas. E, por conta 

disso, ainda hoje, muitos comerciantes têm resistência à legalização do 

negócio”, ressalta Mario Borghini, diretor de Desenvolvimento Econômico 

Estratégico do IPP e coordenador do Empresa Bacana, projeto que desde 2010 

sobe as favelas para informar e facilitar o processo de formalização”. 

 

Fonte: TABAK, Bernardo. Pacificação abre caminho para formalização nas 

favelas do Rio: Série do G1 vai contar histórias de empreendedores nas 

comunidades. Estimativa, no entanto, é que 90% dos negócios ainda sejam 

informais.. Globo.com: G1, Rio de Janeiro, p. 01-01. 12 jul. 2011. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/07/pacificacao-abre-

caminho-para-formalizacao-nas-favelas-do-rio.html>. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

Data: 12/07/2011 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção 

Manchete: No Chapéu Mangueira, bar ganha prêmio e clientes 'do asfalto' 

Trecho da reportagem – Apêndice 29 

 

“Quando perguntado qual profissão exerce, David Vieira Bispo, de 39 anos, 

não titubeia: “Sou um empreendedor”. Em abril de 2010, ele assumiu o 

comando do Bar do David, no Morro Chapéu Mangueira, no bairro do Leme, na 

Zona Sul do Rio de Janeiro. O bar, que existe há cinco anos, era então apenas 

uma "birosca", diz. ‘Comércio é: qualidade, tratamento e preço’ David aponta 

que a pacificação da favela e a formalização melhoraram seu negócio: “Eu não 

tinha o mercado que tenho hoje. O movimento é muito maior, e recebo clientes 

do asfalto e turistas”, ressalta. É nas sextas-feiras e sábados que o bar lota, 

quando é servida a especialidade da casa: feijoada de frutos do mar. David, 

que emprega três funcionários e tem alvará inscrito no Simples. “Quando você 

compra com uma condição melhor, consegue ter um bom preço final para 

disputar o consumidor”, acrescenta. Para ele, comércio se resume a três 

condições fundamentais: “qualidade, tratamento e preço.” “Além disso, é 

preciso acompanhar o negócio, estar perto”, ressalta David. “Eu, por exemplo, 
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sempre digo ‘muito obrigado’: agradeço sempre a presença do cliente no meu 

estabelecimento”, complementa”. 

 

Fonte: TABAK, Bernardo. No Chapéu Mangueira, bar ganha prêmio e clientes: 

Após pacificação da favela, empreendedor formalizou negócio. Com petisco. 

Globo.com: G1, Rio de Janeiro, p. 01-01. 12 jul. 2011. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/07/no-chapeu-mangueira-bar-

ganha-premio-e-clientes-do-asfalto.html>. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

Data: 15/07/2011 

Seção/Caderno: Globo.com G1/Seção Rio 

Manchete: Pacificadas, Tabajaras e Cabritos se 'especializam' em lavar roupa 

suja. 

Trecho da reportagem – Apêndice 30 

 

“Lavar roupa suja se tornou uma "especialidade" nas comunidades da Ladeira 

dos Tabajaras e do Morro dos Cabritos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio 

de Janeiro. Desde que as duas favelas foram ocupadas e receberam uma 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), em janeiro de 2010, foram abertas três 

lavanderias. E tudo começou no improviso, com moradores que começaram a 

lavar roupa dentro de casa. “Eu e minha esposa trabalhávamos em um hotel, 

em Copacabana: eu na portaria e ela no coffee shop. Como não havia 

lavanderia, a gente fazia amizade com os hóspedes e oferecia para lavar as 

roupas, em nossa casa mesmo”, recorda Arimar Antonio Linhares. “Nesse 

hotel, se hospedam muitos funcionários da Petrobras e da Vale do Rio Doce, 

que precisam lavar roupa”, conta Linhares. A pacificação das favelas foi 

fundamental na decisão do casal, que tinha receio da guerra do tráfico. “A 

gente via, em outras comunidades, que o comércio às vezes fechava. A 

pacificação veio para somar, para incentivar a gente a abrir nossa loja”, frisa 

Linhares. A Lavanderia Jose&Mar foi inaugurada em março de 2010. “Hoje a 

gente pode trabalhar com segurança. Muitas vezes, ficamos até tarde, tipo 

umas 22h”, complementa”. 

 

Fonte: TABAK, Bernardo. Pacificação abre caminho para formalização nas 

favelas do Rio: Série do G1 vai contar histórias de empreendedores nas 

comunidades. Estimativa, no entanto, é que 90% dos negócios ainda sejam 

informais. Globo.com: G1, Rio de Janeiro, p. 01-01. 12 jul. 2011. Disponível 

em: <http://g1.globo.com/economia/pme/noticia/2011/07/pacificacao-abre-

caminho-para-formalizacao-nas-favelas-do-rio.html>. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 


