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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar as conclusões de uma pesquisa empírica 

desenvolvida em uma comunidade da região Central do Rio de Janeiro. A análise intenta 

observar os fundamentos da consolidação da política pública das UPPs em uma área cuja 

especulação imobiliária está em foco. A exposição parte da descrição dos processos por meio 

dos quais a Polícia Militar, em parceria com associações, interage com a comunidade. A ótica 

desta exposição volta-se para o contraste entre a proposta de paz e a figura ostensiva de uma 

instituição policial militarizada, cuja lógica de normalização e padronização de condutas 

caminha ao encontro das pretensões mercadológicas. 
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ABSTRACT  

This work aims to present the findings of an empirical research carried out in a community of 

Central region of Rio de Janeiro. The analysis attempts to observe the foundations of 

consolidation of public policy of the UPP in an area where property speculation is in focus. 

The optics of this exhibition turns to the contrast between the peace proposal and the 
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ostensible figure of a militarized police institution,The exhibition part of the description of the 

processes by which the Military Police, in partnership with associations, interacts with the 

community, whose logic of normalization and standardization of procedures walks to same 

direction the marketing claims. 

Key-words: real estate speculation; UPP; police practies. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as conclusões e resultados de parte da 

pesquisa “Lógicas econômicas, mudança social dirigida, práticas policias e as formas de 

administração institucional de conflitos no Rio de Janeiro", desenvolvida junto ao Instituto de 

Estudos Comparados em Administração de Conflitos (INCT/InEAC)
5
 em uma comunidade 

localizada na região central do Estado do Rio de Janeiro, anexa às obras do Projeto Porto 

Maravilha
6
, ora ocupada por uma Unidade de Polícia Pacificadora.  

Nesse diapasão, serão abordadas relações entre os processos de mudança social 

dirigida na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e o desenvolvimento de políticas públicas 

de segurança desempenhadas junto à iniciativa privada para a administração institucional de 

conflitos. 

Neste particular, ressalta-se que ao longo das últimas décadas, desde o final do século 

XIX, as autoridades públicas demonstraram interesse em “civilizar” as áreas urbanas da 

Cidade, com foco especial voltado não apenas para determinadas regiões geográficas, mas, 

sobretudo, visando atender as demandas de determinados camadas sociais. Ora, tais 

modificações na composição desses cenários refletem distintos interesses em relação às 

políticas de segurança pública, a partir da conjunção entre investimentos e projetos 

(trans)nacionais, dentre os quais ganham relevo os eventos esportivos envolvendo diferentes 

países, como o “Rio +20”, a “Copa do Mundo”, as “Olimpíadas"  e as “Paraolimpíadas”. 

A partir de tais investimentos, surge um novo fenômeno voltado para a criação de 

novas políticas públicas de segurança, destacando-se no caso específico do Rio de Janeiro as 

Unidades de Polícia Pacificadora, melhor identificadas como UPPs. A tentativa de 
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implementação desse novo modelo é marcado por um contraste se comparado às políticas 

públicas de intervenção no território pré-existentes, o que produz impactos consideráveis não 

apenas do ponto de vista estrutural das comunidades, mas também nas próprias lógicas, bem 

como na consolidação das funções institucionais da Polícia Militar do Estado (PMERJ). 

Segundo análises desenvolvidas por autores marxistas (NETTO, 1992), o Estado 

burguês exerce importantes funções – sejam elas diretas, indiretas, estratégica e extra 

econômicas – na busca por criar as condições para garantir o processo de valorização e 

acumulação do capital. Entretanto, no contexto de avanço e consolidação do ideário neoliberal 

no mundo capitalista, as políticas sociais reformuladas continuam sendo importantes 

instrumentos das classes dominantes para legitimar a ordem vigente, para reproduzir a força 

de trabalho e administrar a população excedente.   

Neste sentido, as inserções no campo permitiram, em um primeiro momento, a 

compreensão das lógicas políticas e econômicas que justificam o modelo de política pública 

baseado na ocupação de territórios até então abandonados pelo Estado, o que direcionou a 

análise da relação entre polícia e comunidade no tocante ao assistencialismo oferecido pelo 

governo em parceria com instituições privadas
7
. Bem como possibilitou a identificação do 

modo como tais projetos podem nortear crianças moradoras da comunidade a buscar meios 

distintos daqueles antes indicados pelo tráfico de drogas.   

Por outro lado, as entrevistas conduzidas junto aos policiais da Unidade de Polícia 

Pacificadora indicaram um contraste absoluto entre discursos. Enquanto os policiais 

vinculados a estes trabalhos de interação com a comunidade apresentam um discurso voltado 

para a proposta de pacificação, no sentido de mediar, afastar, solucionar e até prevenir os 

conflitos, em contrapartida permanece latente o velho discurso do policiamento ostensivo, 

uma vez que os agentes responsáveis pelas incursões na comunidade na busca pela apreensão 

de drogas e armas de fogo, possuem uma visão muito próxima à de "guerra ao tráfico", de 

busca pela eliminação do inimigo: o traficante.  

A articulação dessas duas perspectivas consolida uma nova estratégia de atendimento 

às demandas sociais que são implementadas a partir de medidas que visam o alívio da pobreza 

combinadas, por sua vez, com ações repressivas. Por esta razão os espaços das cidades estão 
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sendo utilizados cada vez mais como setores de investimentos lucrativos, onde a UPP figura 

como peça essencial na expansão dessa lógica, uma vez que contribui na estratégia de criar 

um ambiente de negócios diante da impressão de credibilidade passada aos grupos e empresas 

que investem na cidade.  

Neste viés, o trabalho visa apresentar as conclusões apuradas no desenvolvimento da 

pesquisa empírica, cuja metodologia empregada compreendeu, além da observação do campo, 

qual seja uma comunidade em região Central do Rio de Janeiro ocupada pela Polícia Militar, 

a análise de entrevistas e depoimentos de policiais militares que atuam na unidade.  

Assim, a explanação pretendida perpassa inicialmente pelos fundamentos da 

consolidação da política pública das UPPs em uma área cuja especulação imobiliária está em 

aclive, atrelada aos interesses da iniciativa privada. Para tanto são levados em consideração os 

processos por meio dos quais a Polícia Militar através de seus agentes, em parceria com 

associações interagem com a comunidade, com foco especial para o contraste entre essa 

proposta e a presença ostensiva de uma instituição policial militarizada no território, 

apresentada à sociedade como um instrumento de pacificação. 

Por fim, a conclusão deste trabalho caminha no sentido de questionar e reavaliar as 

Diretrizes da política de Pacificação, uma vez que a Instituição Policial Militar do Estado do 

Rio de Janeiro junto à iniciativa privada lança mão de uma busca por padronização na gestão 

das comunidades, pela inserção de novos parâmetros cujo marco relaciona-se ao rompimento 

de costumes culturais locais, projetando-se para uma visível consequência, qual seja a 

militarização da segurança pública (ZAVERUCHA, 2010) para fins de controle e dominação 

(WEBER, 1994) voltada para o fortalecimento e padronização da lógica de consumo. 

 

2. As relações entre a UPP e Comunidade 

 

Atualmente o Estado do Rio de Janeiro conta com 38 Unidades de Polícia 

Pacificadora8. Em virtude da ocupação de territórios outrora dominados pelo tráfico, ora 

“retomados pelo Estado”, o governo afirma que 1,5 milhões de pessoas teriam sido 

beneficiadas pela intervenção estatal. 

Contrariando a proposta inicial do Programa Nacional de Segurança Pública 

(PRONASCI) que propunha a reformulação da política de segurança pública projetada para o 

policiamento comunitário, o Governo do Estado do Rio de Janeiro optou por fortalecer o 

                                                             
8
 Fonte: http://www.upprj.com/ (em dezembro de 2014). 

http://www.upprj.com/


combate militarizado ao tráfico de drogas em territórios específicos, primordialmente aqueles 

localizados no entorno das regiões central e zona sul do Estado. 

Com isto, estabeleceu-se uma política de segurança pública voltada para a ocupação 

de policiamento permanente local. Todavia, esta política distanciou-se, conforme asseverado, 

consideravelmente, dos pressupostos de Segurança Pública e Social, uma vez que a 

militarização foi fortalecida nesses territórios, onde não há controle efetivo sobre o uso de 

armas de fogo por parte da polícia. Ademais, permaneceu a problemática do impedimento do 

exercício de direitos garantidos constitucionalmente, posto que a ocupação dos territórios não 

foi capaz de extinguir problemas antigos que envolvem a relação entre a Polícia Militar e a 

comunidade, tais como invasões ilegais de domicílio, revistas arbitrárias de cidadãos, 

conflitos armados, dentre outros. 

Aparentemente o conceito de pacificação visa legitimar um desígnio não declarado 

expressamente no projeto, qual seja “a ocupação militar e verticalizada das áreas de pobreza 

que se localizam em regiões estratégicas aos eventos desportivos do capitalismo 

videofinanceito” (BATISTA, 2012, p. 58). 

Ora, as comunidades ocupadas localizam-se no entorno da Zona Sul e da área do 

Estádio do Maracanã, que atende, além do bairro que leva o mesmo nome do estádio, os 

arredores da Tijuca, Grajaú e adjacências. E, mais recentemente, os corredores de trânsito que 

ligam o maior aeroporto da cidade a estas regiões. 

A partir deste cenário, a pesquisa desenvolvida constatou tanto pontos positivos 

quanto negativos no cotidiano da comunidade. De fato a ocupação do território possibilitou o 

acesso dos moradores daquela favela a serviços públicos e ações de natureza sociais outrora 

inimagináveis, tais como instalação de saneamento básico, assessoria jurídica prestada pela 

Defensoria Pública, o que possibilita levar ao conhecimento do Judiciário determinadas 

demandas sociais que antes eram decidas pelos denominados Tribunais do Tráfico, bem como 

a regularização da posse de determinadas moradias e a possibilidade do registro de pessoas 

que outrora não possuíam identificações.  

Além disso, constatou-se uma ampliação substancial do direito de circular dentro da 

comunidade e uma maior possibilidade ao acesso de pessoas de fora. 

Certa vez, em uma conversa informal com um taxista que me levava à comunidade 

onde a pesquisa foi desenvolvida, ele afirmou que acesso àquele local há alguns anos atrás era 

inimaginável. Enquanto adentrávamos as vielas e subíamos o morro ele me indicava os locais 

onde os traficantes construíam barricadas para impedir a entrada da polícia e de pessoas de 

fora da comunidade. Na sequência ele afirmou que agora os turistas poderiam conhecer a 



favela com segurança e sem dor de cabeça, o que, certamente, era positivo para os ganhos 

profissionais dele. 

Outro ponto observado foi que os traficantes deixaram de ser o único referencial para 

crianças e adolescentes da região devido à ampliação de programas sociais voltados 

diretamente para esse público, promovidos pela parceria com associações privadas. 

Inobstante estas alterações, não foram constatadas modificações substanciais na 

qualidade de vida dos moradores que continuam residindo na comunidade. Por um lado, se 

serviços como o SAMU, fornecimento de água e gás, bem como a regularização da das 

ligações clandestinas de luz representaram um aumento na qualidade dos serviços prestados, 

as mudanças são consideradas pelos moradores como desproporcionais abusivas. A proposta 

das UPPs é acompanhada pela especulação e valorização imobiliária, o que ignora a 

capacidade econômica dos moradores das comunidades. 

Ora, a maior problemática gira ao redor das situações de violência e desrespeito aos 

direitos da cidadania e desenvolvimento das atividades culturais próprias do território. Não há 

na comunidade qualquer canal que possibilite o controle externo civil das atividades policiais. 

Os maiores conflitos envolvendo moradores e o Comando daquela Unidade de Polícia 

Pacificadora certamente são as organizações dos bailes funks. Inclusive tal situação tornou-se 

objeto de barganha e negociação entre a polícia e os moradores, ou seja, uma verdadeira 

mercadoria de troca. Isto porque, segundo os policiais que atuam na comunidade, a limitação 

os bailes funks é necessária, pois os eventos seriam ambientes favoráveis a situações de uso e 

tráfico de drogas e ostentação com armas, o que, por sua vez, deslegitimaria a atuação da 

polícia naquele território. 

Em certa ocasião acompanhei uma reunião entre uma representante da associação dos 

moradores local e o Comandante da Unidade. O assunto em pauta era exatamente o baile 

funk. Depois de alguns minutos de conversa finalmente chegaram a um acordo: para que o 

baile pudesse ser realizado naquele mês, os moradores deveriam apagar uma pichação 

especifica.  

Tão logo identifiquei a pichação sobre a qual falavam, quando visitei o entorno da 

comunidade percebi muito próximo ao ponto de tráfico –identificado desta forma pelos 

policiais que me acompanhavam – diversas pichações na parede, dentre elas uma chamou 

muito a atenção. A expressão “meu sonho é” estava escrito repetidas vezes em letras 

garrafais, ao lado das pichações acrescentaram a frase “matar o policial X e o policial Y”. 

Quando questionados sobre a motivação daqueles dizeres os policiais esclareceram que os 



nomes citados faziam referência a dois PMs que mataram os principais chefes do tráfico na 

comunidade. 

Outro problema percebido foi a constante mudança de comando na unidade, o que 

dificulta ainda mais a relação entre moradores e policiais, no que se refere à criação de um 

vínculo de continuidade da relação entre eles. 

Certa vez um soldado da Unidade apresentou preocupação sobre o assunto, pois havia 

sido informado que o então comandante daquela UPP seria transferido para outra Unidade, de 

modo que outro o substituiria. Segundo o policial aquele comandante atuava na comunidade 

há dois anos e preocupava-se em criar e promover projetos esportivos de modo a possibilitar a 

aproximação entre as crianças daquela comunidade e os projetos ali existentes. Por 

conseguinte, o policial temia que a mudança de Comando afetasse a relação com muitos 

jovens e crianças que frequentavam o espaço, neste sentido o soldado temia o distanciamento 

destes menores e a (re)aproximação com o tráfico de drogas. 

Durante uma conversa informal com outros policiais da unidade uma categoria foi 

utilizada diversas vezes pelos interlocutores quando se referiam sobre a famosa dança das 

cadeiras, que se relaciona à constante troca de comandos. Neste viés, um dos policiais 

ressaltou a necessidade do Comando ser “o corpo do peixe”, explicando na sequencia que 

quando alguém naquele espaço age como “a cabeça do peixe”, ou seja, trabalha bem, segue à 

risca regras, leva benefícios evidentes ao espaço de trabalho, ele tão logo será transferido. Por 

outro lado, se ele agir como o “rabo do peixe”, aquele que não faz seu trabalho de acordo com 

as expectativas da corporação, este também será desligado dali e enviado para locais de 

trabalho ruins, classificados como extremamente perigosos.  

Um dos discursos mais presente na fala dos policiais ressalta o foco na aproximação 

com crianças e adolescentes que frequentam os projetos, pois se pressupõe que toda a lógica 

inserida no contexto familiar, devido às incursões policiais violentas, anteriores à UPP na 

comunidade, pudesse ser ressignificadas. Uma nova lógica de assistência e aproximação dos 

policiais através das crianças aproximaria os adultos, pois estes tomariam conhecimentos dos 

feitos da política pública na comunidade. 

 

 

 

3. A legitimação da guerra ao tráfico e a militarização das relações 

 

Uma das principais mudanças decorrentes do processo de redemocratização de um 

país necessariamente passa pela desmilitarização de seu aparato de segurança, objetivando 



tornar nítida a separação entre as funções militares e civis. Desta forma, a polícia é 

responsável pela ordem interna, enquanto que os militares ficam a cargo dos problemas 

exteriores. Todavia, a Constituição de 1988 inalterou a prerrogativa militar no que se refere a 

assuntos internos, limitando assim o controle civil sobre os militares brasileiros 

(ZAVERUCHA, 2010). 

No âmbito da Segurança Pública a questão da militarização se esconde por trás de 

discursos de “ocupação de território”; “combate ao crime”; “guerra às drogas”. Nesse 

contexto a militarização pode ser entendida como um processo que emprega e adota métodos, 

modelos, doutrinas e conceitos pessoais militares no desempenho de atividades policiais, 

dando às questões de natureza pública um caráter militar (CERQUEIRA 1998, p. 140). 

Ora, a polícia não deveria aprender tampouco utilizar-se de táticas de guerra. De igual 

modo, o Exército não deve ensinar sobre o uso de técnicas no policiamento de espaços 

urbanos. Porém, o país adotou um método no qual a polícia permanece intimamente atrelada à 

defesa do Estado, ignorando a defesa dos direitos do cidadão. Neste modelo híbrido convive 

uma polícia de civil classificada como investigativa e uma polícia preventiva caracterizada, 

por sua vez, pelo militarismo (ZAVERUCHA, 2005). 

Todavia, as polícias brasileiras tiveram seu processo histórico de construção resultante 

de uma herança autoritária marcada pela militarização, de modo que, o maior reflexo dessa 

herança, certamente se expressa na filosofia operacional, que é fortemente articulada às forças 

armadas.  

Os policiais militares são formados em moldes semelhantes à formação para a guerra, 

tendo como doutrina um manual institucional que não distingue defesa interna e defesa 

externa. Um exemplo disso é a adoção do modelo bélico empregado no combate ao crime. 

Nesta guerra os criminosos são identificados como inimigos passíveis de eliminação, 

enquanto que os policiais são tidos como combatentes e a favela percebida como o território a 

ser ocupado. Desta forma, o policiamento passa a ser desempenhado a partir da adoção de 

conceitos e estruturas eminentemente militares.  

A história da instituição policial no Brasil revela que a sua função sempre guardou 

relação com a proteção das elites e do Estado contra as classes tachadas como perigosas. Ao 

tratar da questão do medo e o papel constitutivo do sentimento na sociedade brasileira, Vera 

Malaguti Batista (2003) demonstra de que forma a difusão do medo e da desordem no país 

impulsiona formas estratégicas de planejadas de disciplinar as massas empobrecidas. 

É exatamente nesse sentido que atuam os policiais das Unidades de Polícia 

Pacificadora no trato com a comunidade. Enquanto que, por um lado, a guerra ao tráfico é 



legitimada e as mortes decorrentes de incursões policiais na comunidade são acrescentadas às 

estatísticas, as relações de dominação entre o Estado e os moradores se intensificam. 

Ora, os projetos sociais desenvolvidos junto às crianças da comunidade visam muito 

mais do que a possibilidade de alçar novos caminhos, mas, principalmente, a disciplina e o 

atendimento a padrões de comportamento que revelam a característica da submissão. 

Um exemplo claro disso aconteceu em uma festa de dia das crianças promovida pela 

Unidade junto a uma associação privada. Quando um menino de aproximadamente uns oito 

anos se aproximou do subcomandante da UPP e o cumprimentou com uma continência, o 

policial comentou que ele estava fazendo com a mão errada e demonstrou como o menino 

deveria fazer. Quando o questionei sobre a atitude ele me respondeu em tom jocoso: “vamos 

militarizar a porra toda”. 

De fato é evidente a aproximação entre as crianças e os policiais. As observações na 

Unidade mostraram a importância do trabalho das policiais mulheres – as "fems" – no 

processo de aproximação com a comunidade. Essas policiais apresentam um discurso 

diferente do repressivo, voltado para a mediação, para a solução e o afastamento de conflitos 

com a comunidade, o que de certa forma consiste em um elemento chave na aproximação 

entre os moradores e a instituição policial. 

De certa forma a instituição visa a todo tempo conquistar a confiança e a simpatia da 

comunidade, a partir da aproximação com seus moradores. Isso se revela tanto na promoção 

de eventos quanto em outras ocasiões. Aparentemente a Polícia Militar visa alcançar outra 

forma de dominação (WEBER, 1994) dentro daquela comunidade, diferente da dominação 

tradicional exercida pela instituição. Ao que tudo indica, há uma tentativa de alçar uma 

dominação carismática dentro da comunidade. O caso a seguir ilustra perfeitamente essa 

tentativa.  

Quando a Copa do Mundo aconteceu no Brasil, no meado do ano de 2014, a 

comunidade empolgada preparou-se para assistir os jogos. Depois de diversas negociações 

junto ao Comando da Comunidade, instalaram um telão para que os moradores pudessem 

acompanhar a partida na Praça Central da Comunidade. 

Durante a segunda fase da Copa do Mundo, após a anulação de um gol, bombinhas e 

foguetes foram lançadas. Eis que um desses artefatos atingiu uma das casas que começou a 

pegar fogo. De pronto, os moradores, desesperados, pediram ajuda à polícia para apagar o 

fogo enquanto o Corpo de Bombeiros não chegava. O subcomandante da Unidade se 

prontificou a convocar todos os presentes para ajudar no combate às chamas. Com orgulho, 

ele afirmou que embora estivesse à frente da operação de salvamento, não estava nem um 



pouco empenhado em apagar o fogo. Em certo momento da conversa ele chegou a afirmar 

que quando os baldes de água chegavam até ele, sem que os moradores pudessem ver, ele 

jogava a água para longe das chamas. 

No dia seguinte o subcomandante com auxílio do Comandante fez uma campanha 

dentro da Unidade para que todos os policiais recolhessem roupas e outros utensílios 

domésticos para distribuir aos afetados pelo incêndio.  

Ora, a intenção não era ajudar, mas exteriorizar uma benfeitoria, que sequer 

correspondia à realidade no caso específico. Depois do episódio, o policial contou que é muito 

respeitado naquela área da comunidade e nunca mais teve problemas com os moradores 

daquela região. “Estratégia de guerra, virar amigo do inimigo”, afirmou ele orgulhoso. 

A Polícia Militar permanece seguindo um modelo de atuação fortemente atrelado à 

concepção de segurança nacional. As metáforas cotidianas atinentes à segurança ainda são de 

viés militar: o combate e a eliminação do inimigo são fortes características desse modelo. 

Controlar as drogas e as armas guarda conexão com as perspectivas militares, fortemente 

influenciadas pelas estratégias Estadunidenses de guerra às drogas. 

Desta forma as experiências no Estado do Rio de Janeiro a partir das Unidades de 

Polícia Pacificadora são um exemplo das iniciativas de pacificação de espaços sociais e 

urbanos, uma vez que introduzem a noção de polícia comunitária, com perspectiva 

aproximada das comunidades, outrora à mercê das milícias e do tráfico. Todavia, o modelo de 

UPP adotado encontra-se fortemente atrelado ao modelo militar que visa à ocupação do 

território tal como numa guerra, onde os policiais permanecem aguardando o momento em 

que cheguem as ordens de cima para que interrompam sua atuação. 

Embora o governo insista em afirmar que as UPPs representam uma experiência de 

policiamento comunitário, olhando mais atentamente é possível perceber que as Unidades 

permanecem vinculadas ao batalhão da área, de modo que, a proximidade entre o efetivo e os 

moradores locais limita-se a uma proximidade meramente física, todavia sem que isto revele 

interlocuções mais respeitosas e humanas. 

Talvez esse se revele o principal obstáculo à estabilização do projeto social, 

considerando que num primeiro momento houve uma ínfima alteração na forma como são 

deflagradas as incursões de repressão ao crime no âmbito do policiamento nas favelas. 

Entretanto, permanece o discurso institucional atrelado às noções de guerra, onde há controle 

na intimidade dos moradores, o que representa um estopim de conflitos entre policiais e 

habitantes da área, que se materializam em prisões por suposto abuso de autoridade. 



A lógica regente das relações entre a polícia e comunidade desqualifica a opinião e as 

tradições dos moradores quando denunciam esses abusos de autoridade, ou mesmo quando 

põe em questionamento o modelo de política pública adotada. A regra é a suspeição de que 

estes moradores estariam protegendo ou defendendo o tráfico, visão esta consagrada pela 

representação de que a favela consubstancia um território inimigo passível de ser conquistado. 

Assim, a tentativa de “pacificar” não representa nada além de uma nova moldura da 

política de guerra ao crime e ao tráfico. A potencial mudança que a ideia de pacificação pode 

representar, no âmbito de uma estratégia de manutenção da ordem, rompendo com aquele 

modelo tradicional onde a polícia só adentrava comunidades por ocasião de grandes 

operações envolvendo uso de armas pesada e o disparo de muitos tiros, não parece prosperar. 

Ora, não foi possível constatar uma mudança filosófica de policiamento, sobretudo porque há 

grandes divergências corporativas. Além de que, a UPP representa a continuidade de um 

modelo de política pública favorecedora da segregação e fragmentação da cidade, uma vez 

que é projetada em ações para as favelas, ainda hoje vistas como um lugar típico das classes 

perigosas. 

Ora, em virtude dos grandes eventos, a lógica de comercialização voltada ao 

atendimento do público internacional precisa ser mistificada pela pacificação, a partir da 

incorporação do padrão de cidade-commodity (Kant de Lima et al., 2010), fundamentada, por 

sua vez, na legitimação do uso de meios violentos em detrimento do Direito, onde a gestão do 

conflito social está baseada no uso da força, de modo que a ideia de necessidade e respeito aos 

direitos dos cidadãos, é percebida pela corporação como um obstáculo ao desempenho do 

trabalho policial.  

 

 

4. Os investimentos privados na região 

 

Nos últimos anos, diversas empresas foram convidadas ao investimento de recursos na 

instalação de UPPs, recursos estes empregados na construção utilizados para a construção de 

recursos físicos, qualificação de mão de obra humana ou mesmo na oferta de serviços na 

comunidade. A responsabilidade sobre a destinação de tais recursos ficou a cargo da 

Secretaria de Segurança.  

Dois bons exemplos disso são a participação da Light e do Grupo EBX. No ano de 

2011 o Grupo EBX investiu 40 milhões de reais no ramo da construção
9
, na contratação de 
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efetivo na área de segurança e na compra de equipamentos (como carros). Já a Light 

desempenha outro tipo de participação, uma vez que atua, desde o início do Programa, através 

da oferta de serviços públicos em todas as Comunidades ocupadas por UPPs.  

Neste viés, a Light também atua como responsável pela promoção, junto à UPP Social, 

de determinados programas sociais, tais como o Programa Comunidade Eficiente, que se 

desenvolve através de atividades socioeducativas voltadas para a discussão do uso sustentável 

de energia, bem como no projeto De Braços Abertos que busca integrar a comunidade a 

cidade através do esporte.  

A FIRJAN em parceria com o SESI também opera junto com UPP através de 

iniciativas de cunho educacional. Ademais, há também outras parcerias que contam com a 

participação da Chevron Brasil Petróleo e da Natura Cosméticos, que, inclusive, oferece 

cursos profissionalizantes em algumas comunidades.  

Por outro lado, pode-se observar e, por uma linha de raciocínio lógico, concluir que os 

investimentos públicos, a maioria deles empregados a partir do PAC (Programa de Aceleração 

do Crescimento), embora tenham frustrado as expectativas da população das áreas, haja vista 

que as propostas do Programa não se consolidaram, sobretudo as relativas à construção de 

moradia e aprimoramento das estruturas básicas de transporte, saneamento e iluminação, bem 

como dos serviços relativos à saúde e educação, atraíram grandes investimentos para a região. 

Conforme já mencionado anteriormente neste trabalho, as comunidades que foram 

contempladas com as Unidades de Polícia Pacificadora encontram-se, principalmente, nas 

áreas onde se localizam os pontos turísticos mais visados da cidade. Por outro lado, a 

ocupação de comunidades do Centro (como foi o caso da comunidade objeto de estudo) e da 

Zona Norte relaciona-se com esta lógica para além do das exigências internacionais de 

infraestrutura para realização de eventos esportivos, uma vez que esta perspectiva está 

sobretudo vinculada à criação de condições que ampliem investimentos do setor privado na 

cidade do Rio de Janeiro. 

O maior exemplo disso certamente é a criação da via expressa Transcarioca que visa 

integrar a Zona Norte à Zona Oeste do Estado. No caso especifico da Comunidade estudada, 

observa-se o efeito da revitalização da região portuária e da construção do Porto Maravilha. 

Fato é que esses projetos atraíram capital e investimento privado para a região. 

Consequentemente a especulação imobiliária nessa área Central, outrora abandonada 

pelo poder público, o que impulsiona ainda mais a participação do setor privado nestes 

                                                                                                                                                                                              
 

 



investimentos. Além do fato da área ser Central a comunidade conta com uma vista 

simplesmente deslumbrante da cidade. Do ponto mais alto do morro é possível observar de 

um lado a vista Bahia de Guanabara – que dispensa apresentações – e de outro a vista do 

Corcovado, com o Cristo muito próximo, de braços abertos – mas sem proteger ninguém.  

Isto posto, observando o contexto geral e o cenário apontado, percebesse que a 

ampliação das UPPs, bem como das ações empregadas pela Secretaria de Segurança Pública, 

nos últimos anos, encontra amparo no discurso do Governo e dos empresários que percebem 

esta Política Pública como uma grande oportunidade de investimento na contribuição da 

criação de um ambiente aderente ao desenvolvimento de negócios das mais diversas 

naturezas.  

Observando-se a ampliação do processo de “pacificação” a partir da localização das 

Unidades de Polícia Pacificadora, é possível compreender que dentre os objetivos definidos 

para nortear a prática dos Programas Desenvolvido nas UPPs há preocupação na criação de 

condições para a ampliação de investimentos do setor privado bem como a valorização do 

capital investido. 

Neste sentido, no ano de 2011, o Grupo EBX investiu 40 milhões de reais no ramo da 

construção e na contratação de pessoal, voltando-se para esta lógica, o que contribui com a 

estratégia de criação de um ambiente de negócios favorável a estes investidores, uma vez que 

garante a credibilidade e a segurança de investimentos para estes grupos de empresas. 

Assim, a instalação das UPPs se dá conjuntamente à expansão do setor privado nas 

comunidades, de modo que, percebe-se a presença de agências bancárias, tanto públicas 

quanto privadas, além da presença de grandes lojas do setor varejista, como por exemplo, 

Casas Bahia, Casa & Vídeo, Ponto Frio, entre outras, que foram instaladas na comunidade e 

aos arredores da região após a ocupação policial.  

Ademais, conforme também mencionado anteriormente, a existência da UPP facilitou 

a regularização de instalações de televisão a cabo e ampliação de rede de iluminação. 

Ora, tais indicativos apontam para um ponto: à medida que a UPP contribui para com 

o aumento dos lucros das empresas de iniciativa privada, que extrapolam as vantagens para a 

população local, junto com os benefícios advém os aumentos do custo de vida dos moradores 

da localidade que, em decorrência da elevação das tarifas provenientes da regularização de 

determinados serviços ou mesmo da regularização posse das propriedades, cuja consequência 

à longo prazo é a expulsão de moradores dessas localidades, fato que implica na migração 

para outras regiões ainda pouco visadas pelos investidores. 

 



 

 

 

5. Conclusão 

 

Ora, a proposta de UPP Social, preocupada com a coordenação das ações e programas 

sociais já existentes nos territórios aparenta pouca eficácia no que se relaciona ao resgate da 

cidadania, uma vez que, os investimentos públicos na área de emprego, educação, saúde e 

outros serviços coletivos, que se encontram abaixo das necessidades da população local. 

Sendo assim, em um primeiro momento o programa objetiva nada além do que 

legitimar os pressupostos de ocupação sob o pretexto de pacificação de territórios, reforçando, 

por sua vez, o caráter coercitivo e repressivo das intervenções do Estado na cidade, através de 

sua polícia. 

Dessa forma, vai sendo consolidada a estratégia de atendimento das demandas sociais, 

implementadas, por sua vez, através de medidas de mitigação da pobreza acordadas por ações 

de cunho repressivo, legitimando uma violência encoberta pelo mito da pacificação, de modo 

que o Estado é convidado a inferir baseado na prerrogativa da segurança pública, a partir das 

clássicas formas de controle exercido sobre as classes tidas como perigosas, centralizadas na 

criminalização da pobreza e eliminação do inimigo.  

Observamos a permanência da antiga guerra contra o crime e o tráfico, sendo travada 

de uma forma um pouco mais sofisticada, que, entretanto, não é capaz de esconder seu caráter 

violento. Por óbvio a segurança pública tal como projetada não poderá se concretizar 

enquanto a política de promoção for de guerra. Mesmo porque, só será possível alcançar essa 

paz a partir de uma política calcada em projetos públicos e coletivos capazes de gerar 

serviços, atividades e ações voltadas para o rompimento da geografia das desigualdades 

(BATISTA, 2012, p. 60). 

Por outro lado, os espaços da cidade vêm sendo utilizados como fonte de 

investimentos e negócios com índices altamente lucrativos, colocando a UPP como uma peça 

essencial dentro dessa lógica, que contribui de forma estratégica à criação de um ambiente 

que atrai investidores, de modo que, a vida dos moradores dessas comunidades e os serviços 

essenciais à boa sobrevivência, são transformados em mercadoria do de consumo. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BATISTA, Vera Malaguti. O medo na cidade do Rio de Janeiro: dois tempos de uma 

história. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 



  

BATISTA, Vera Malaguti. O Alemão é muito mais complexo. In: Vera Malaguti Batista 

(Org.). Paz Armada. 1ed. Rio de Janeiro: Revan, 2012, p. 55-102. 

 
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Questões preliminares para a discussão de uma 

proposta de diretrizes constitucionais sobre a segurança pública. Revista Brasileira de 

Ciências Criminais. São Paulo, n. 22, p. 139-181, abr/jun, 1998. 

 

FOUCAULT, Michel. Segurança, Território, População. São Paulo: Martins Fontes, 2008.  

 

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO. Unidade de Polícia Pacificadora. Disponível em: 

http://www.upprj.com/ Acesso em: 19 de janeiro 2015. 

 

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO. O que é UPP? Disponível em: 

http://www.upprj.com/index.php/faq Acesso em: 19 de janeiro 2015. 

 

LIMA, R. Kant de et al. (2010), Entre a guerra e a pacificação: Paradoxos da administração 

institucional de conflitos no Rio de Janeiro, disponível em 

http://www.proppi.uff.br/ineac/entre-guerra-e-pacificacao-paradoxos-da-administracao-

institucional-de-conflitos-no-rio-de-janeiro, acesso em 09/12/2010. 

 

NETTO, J.P. Capitalismo monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez. 1992 

 

WEBER, Max. Os três tipos de dominação. In Max Weber, Economia e Sociedade. Brasília, 

1994. 

 

ZAVERUCHA, J. .FHC, Forças Armadas e Polícia: Entre o Autoritarismo e a Democracia. 

Rio de Janeiro: Ed. Record, 2005. 

 

ZAVERUCHA, J. Relações Civil-Militares: o legado autoritário da Constituição Brasileira 

de 1988. In: Edson Teles e Vladimir Safatle. (Org.). O que restou da ditadura – a exceção 

brasileira. São Paulo: Editorial, 2010. 

 

http://www.upprj.com/
http://www.upprj.com/index.php/faq

