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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a organização das 

políticas públicas de segurança pública no Rio de Janeiro, com foco especial 

voltado para o caso das UPPs. Neste exercício, propõe-se uma análise dos 

dados construídos a partir de trabalho de campo cuja metodologia consistia na 

observação do tratamento policial da UPP dispensado à comunidade em uma 

favela carioca específica. Identifica-se nessa relação, por um lado, símbolos e 

discursos fortemente atrelados à tradicional postura de combate ao tráfico de 

entorpecentes e eliminação que remetem a metáforas de guerra, por outro lado, 

há discursos que melhor se aproximam da proposta de aproximação com a 

comunidade e mediação de conflitos.  

Neste sentido, o estudo empreendido visa abordar discursos e práticas 

institucionais, observados no âmbito da Polícia Militar em sua relação com 

moradores de uma favela carioca ocupada por uma Unidade de Polícia 
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Pacificadora. Sendo assim, a fim de compreender como são construídas as 

relações de proximidade entre policiais e moradores, bem como de que forma 

os conflitos provenientes dessa relação são dirimidos, considerou-se além das 

relações e representações dominantes do campo (BORDIEU, 2002), o ponto de 

vista nativo (GEERTZ, 1997) dos Policiais Militares que ali atuam. 

 
 
Introdução: a política pública das UPP’s 
 

Passadas décadas de experiências fracassadas no âmbito da promoção 

de programas de segurança pública no Rio de Janeiro, o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro lançou uma política pública proclamada em seus primeiros 

momentos enquanto “solução” para a questão da violência, particularmente nas 

localidades conhecidas como favelas. Tais políticas públicas são conhecidas e 

foram popularizadas como Unidades de Polícia Pacificadora, as UPPs. Em 

termos gerais, sua implantação vem se caracterizando pela promoção de um 

“cinturão” na capital (CANO, 2012), “blindando” as localidades as quais estarão 

envolvidas com os grandes eventos, dentre os quais ganham relevo os eventos 

esportivos envolvendo diferentes países, como o “Rio +20”, a “Copa do Mundo”, 

as “Olimpíadas" e as “Paraolimpíadas”. Esta política se viabiliza a partir da 

implementação de destacamentos especiais para a (re)tomada e ocupação de 

territórios.  

No plano discursivo, estas localidades, eminentemente favelas, outrora 

estiveram esquecidas pelo governo. Desde o final do século XIX, as autoridades 

públicas demonstraram interesse em “civilizar” determinadas áreas da Cidade, 

com foco especial voltado não apenas para determinadas regiões geográficas, 

mas, sobretudo, visando atender as demandas de determinadas 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. 

A partir de tais investimentos, foi possível a emergência de um novo 

fenômeno social, voltado para a criação de novas políticas públicas de 

segurança, destacando-se no caso específico do Rio de Janeiro as UPPs. A 

proposta por trás da tentativa de implementação desse modelo de policiamento 

comunitário, apresentado como novo, é marcada 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). 

O discurso oficial das Unidades de Polícia Pacificadora as apresenta 

como um modelo de policiamento inovador, que tem por objetivo a consignação 

de um policiamento baseado na proximidade, em territórios específicos da 

cidade: as favelas. Neste sentido, os fundamentos da política pública estão 

baseados no favorecimento à promoção de políticas sociais nas comunidades 

ocupadas, pautada na cooperação e no respeito mútuo entre a comunidade e os 

policiais que ali atuam. Espera-se que através de uma atuação pacífica, o 

policiamento de proximidade seja voltado para a solução de problemas locais, 

no sentido de que seja levado a territórios empobrecidos dominados há décadas 

pelo tráfico e pela milícia o Estado de Democrático de Direito1, onde direitos e 

garantias fundamentais estão ao alcance de todos os cidadãos. 

Conforme o disposto no site da Secretaria de Segurança Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, o preceito norteador da atuação das UPPs visa à 

construção de uma “polícia de paz”, responsável pela recuperação de territórios 

onde o tráfico de drogas e/ou a milícia possuíam poder decisivo sobre o dia-a-

dia dos cidadãos. Libertando-os desses poderes paralelos, para fins de inclusão 

social desta parcela da população, na medida em que o Estado retomaria o 

controle local e, portanto, a partir daí permitindo amplo acesso aos direitos e 

deveres constitucionais fornecidos pelo Estado brasileiro. Além disso, o mesmo 

site afirma que a condução dessa experiência de policiamento comunitário, isto 

é, uma polícia baseada na prevenção, mediação e diálogo, que contraria as 

politicas tradicionais eminentemente repressivas, segue princípios dos modelos 

de policiamento implementados a partir da década de 70 no Canadá, Estados 

Unidos e outros países da Europa. 

Todavia, cabe ressaltar, as UPPs não representam a primeira experiência 

de implementação deste tipo de policiamento baseado na proximidade no estado 

do Rio de Janeiro, tampouco correspondem a uma experiência inédita na 

alocação de contingente fixo nas favelas cariocas. É sabido que tentativas 
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anteriores de aproximação entre os moradores locais e a polícia foram tentadas 

a partir dos PPCs (Postos de Policiamento Comunitário) e dos GPAEs 

(Grupamentos de Policiamento em Áreas Especiais), ambos extintos sem 

sucesso.  

Logo na primeira visita, quando a Unidade e seus respectivos projetos 

foram apresentados, no pátio que estava sendo limpo para a construção de uma 

horta, foi possível observar, em meio ao lixo acumulado, uma placa do GPAE, o 

que evidencia a transição de uma política pública para outra naquele espaço. 

Segundo um de meus interlocutores as UPPs nada mais seriam do que a 

transição das GPAEs para um modelo que “vende melhor”, em suas palavras. 

Não é novidade alguma que as UPPs, sobretudo no início de sua 

implementação, receberam o apoio e incentivo da grande mídia, o que, 

certamente conferiu ao projeto, embora pouco discutido, uma grande 

credibilidade por meio da opinião pública. Isto porque, a proposta de pacificação 

figura como elemento essencial na produção de uma nova imagem da cidade do 

Rio de Janeiro, no que se relaciona à promoção de megaeventos internacionais, 

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, 2010).  

Conforme já observado por muitos pesquisadores, as experiências de 

policiamento comunitário ou de proximidade não são novas no Rio de Janeiro. A 

primeira delas foi estabelecida no início dos anos 1990 no morro da Providência, 

na zona portuária, e recebeu o nome de Grupamento de Aplicação Prático-

Escolar (Gape). Em seguida, foram implantados os projetos de policiamento 

comunitário em bairros de classe média da cidade, como Urca, Laranjeiras e 

Copacabana. Em 2000, o governo estadual implantou nas favelas do Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo, ambas em Copacabana, o primeiro Grupamento de 

Policiamento em Áreas Especiais (Gpae), replicando o modelo, em diversas 

comunidades fluminenses a partir de 2002.  

Apesar de alguns bons resultados que todas essas experiências 

trouxeram, nenhuma delas sobreviveu por muito tempo. Em parte por serem 

iniciativas isoladas, que muitas vezes dependiam do perfil do comandante local 

e, em parte, porque não se constituíram como política de governo, mas como 

iniciativas individualizadas de alguns batalhões da Polícia Militar (PM).  



Faltou, portanto, o que hoje parece caracterizar as UPPs e que é condição 

necessária (embora não suficiente) para sua sustentabilidade: o apoio dos 

governadores e da secretaria de segurança, além do esforço convergente de 

diversas secretarias estaduais e municipais. A essas condições se somam, 

ainda, outros fatores também incontornáveis, mas que ainda precisam se 

consolidar, como a participação das populações envolvidas, mecanismos 

sistemáticos de monitoramento, controle e avaliação e, como este trabalho 

procura apontar, uma formação sólida e condições de trabalho que estimulem 

os policiais, não só a permanecer no projeto mas, sobretudo, a aderir às suas 

premissas, tanto no plano das ideias, quanto na prática policial cotidiana.  

A partir da análise do projeto institucional das UPPs é possível afirmar que 

inicialmente há um rompimento com a tradicional noção de que as questões 

envolvendo segurança pública devem ser solucionadas a partir do extermínio da 

venda de drogas nas comunidades. Mas, ao contrário, ao indicar como seu 

principal objetivo o fim da circulação de armas nas mãos de milícias e traficantes, 

o Estado assume, a partir da implementação das UPPs o compromisso de 

retomada do território para que os moradores dessas áreas não estejam mais 

submetidos ao domínio e controle destes poderes não oficiais, promovendo, de 

imediato, a livre circulação nessas comunidades. Isto abriria, posteriormente, a 

possibilidade de o Estado levar às favelas serviços públicos essenciais à 

população, tais como saúde e educação, dentre outros. Concomitantemente e 

como parte essencial à recuperação desses territórios, as UPPs estariam 

comprometidas em promover acesso a programas sociais e projetos de inclusão 

social. 

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.  

Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo geral apontar, a partir 

das observações concretas provenientes da observação de campo, em que 

medida a UPP onde realizei minhas atividades de pesquisa e de observação 

buscou a promoção e efetivação de mudanças na relação entre moradores e a 

Polícia Militar naquela comunidade. Neste sentido, o trabalho volta-se 



inicialmente para uma questão principal, qual seja, identificar se, diante do novo 

discurso de policiamento de proximidade projetado pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, houve uma substancial modificação nas relações travadas entre 

os moradores da comunidade e a Polícia Militar. 

 
2. Considerações sobre o campo 

A UPP objeto de análise é a instalada em um conhecido Morro nas 

imediações do Centro da cidade. A escolha se deu em função da facilidade de 

acesso e abertura da instituição para realização de pesquisas, a partir do contato 

direto de meu orientador com o então Comandante. Além disso, a área chama 

atenção por outros fatores de igual modo interessantes, dentro os quais a 

proximidade com uma área específica do Centro do Rio abrangida pelo projeto 

de revitalização do Porto do Rio de Janeiro, Porto Maravilha2. Ademais, a 
complexidade de relações é perceptível, uma vez que a região abrange toda 

extensão do Centro da Cidade, na região da Central do Brasil, alcançando os 

bairros da Gamboa, Saúde e Santo Cristo, que abarcam cerca de 5.000 (cinco 

mil) habitantes3. 

As mudanças decorrentes das obras do Complexo do Porto apontam para 

efeitos multidimensionais no quotidiano dos habitantes da localidade. De fato, os 

arredores da comunidade se transforam em um canteiro de obras e, em 

decorrência disso, a especulação imobiliária na região decolou nos últimos anos.  

No mês de fevereiro desse ano diversos incêndios, até então sem 

explicação, atingiram casas da comunidade. Em uma reunião junto à associação 

de moradores, a presidente da associação exigiu medidas por parte da UPP. 

Ora, seu discurso deixou transparecer a desconfiança que os frequentes 

incêndios no morro poderiam não ser acidentais. Além disso, em função das 

                                                        
2 Porto Maravilha é um programa de revitalização da Prefeitura do Rio de Janeiro, desenvolvido 
com o apoio do Governo Estadual e do Ministério do Turismo, que tem por intuito a requalificação 
da "Região Portuária" da cidade que sofreu grande degradação por falta de um incentivo às 
industrias e residências desde os anos 60.O projeto prevê o desenvolvimento da região baseado 
nos princípios de sustentabilidade, com a reestruturação de ruas, praças e avenidas, trazendo 
melhoria na qualidade de vida dos atuais e futuros moradores da região. A operação urbana 
abrange uma área de 5 milhões m², que tem como limites as Avenidas Presidente Vargas, 
Rodrigues Alves, Rio Branco e Francisco Bicalho. A previsão é que toda a região seja 
transformada até 2016 para o evento das Olimpíadas.Fonte:http://www.upprj.com 
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reformas do complexo o interesse turístico pela região cresceu 

consideravelmente nos últimos anos.  

A localidade conta com uma vista deslumbrante da cidade com destaque 

para o Corcovado, com o Cristo muito próximo, de braços abertos, “mas sem 

proteger ninguém”, como dizem os nativos. – Como evidente consequência dos 

investimentos privados na região, e o considerável aumento nas taxas 

tributárias, diversos lojistas da área tiveram que fechar as portas. Na mesma 

reunião junto à associação dos moradores que tratou do caso dos incêndios, 

uma moradora indignada afirmou que agora precisava andar até a Lapa para 

fazer compras. Afinal, o mercado mais próximo, aquele que antes atendia às 

necessidades da comunidade, permanece desde outubro de 2014, fechado por 

tempo indeterminado.   

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

momento, a compreensão das lógicas políticas e econômicas que justificavam o 

modelo de política pública baseado na ocupação de territórios até então 

representados enquanto abandonados pelo Estado.  

Eram cada vez mais explícitos os interesses econômicos e políticos do 

governo em relação àquela área, a partir das obras que podiam ser observados 

ao redor de toda comunidade, bem como nas parcerias com instituições 

privadas4.  

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

de Polícia Pacificadora indicaram um contraste significativo entre os discursos. 

Enquanto havia policiais vinculados aos trabalhos de interação com a 

comunidade, cujo discurso veiculado voltava-se para a proposta de pacificação; 

para estes, seu trabalho consistia em mediar, afastar, solucionar e até prevenir 

conflitos. Por outro lado, e em contraposição, havia policiais que compartilhavam 

o tradicional discurso do policiamento ostensivo. Tal discurso se mostrou 

vigoroso, uma vez que informava as práticas dos agentes responsáveis pelas 

incursões na comunidade na busca pela apreensão de drogas e armas de fogo. 

                                                        
4Projetos como o de parceria com a FIRJAN, que oferece oficinas profissionalizantes diversas 
com o objetivo de inserir moradores das comunidades no mercado de trabalho; o projeto CRAS 
- Centro de Referência de assistência Social; o PROERD - Programa Educacional de Resistência 
às Drogas, entre outros disponibilizados pelo governo junta a Instituições privadas. Além de 
projetos esportivos como Karatê, Judô, e o de Jiu-Jitsu destinado às crianças, jovens e adultos 
da comunidade, desenvolvido em parceria à FJJD (Federação de Jiu-Jitsu Desportiva) e a FJJ-
Rio.  



De modo que, estes possuíam uma visão muito próxima à de "guerra ao tráfico", 

de busca pela eliminação do inimigo: o traficante.   

 

3. A relação entre a Polícia Militar e a comunidade 
Na primeira visita que fiz pela comunidade, acompanhada dos policiais da 

UPP, pude observar o contraste entre discursos na prática. Escoltada pelo 

subcomandante da Unidade, mais dois policiais subalternos e uma policial 

feminina, fui sendo apresentada àquela favela. O subcomandante e um dos 

policiais levaram consigo dois fuzis; o terceiro policial, este sem farda, à paisana, 

levava consigo uma pistola sob a roupa, de forma bastante discreta. A policial 

mulher também levava uma arma pendurada à mostra, na cintura, mas não a 

expôs em momento algum.  

Durante a caminhada, passado o ponto final da ladeira onde a UPP estava 

instalada, onde os carros da PM ficavam estacionados, o policial sem farda 

distanciou-se de nós e seguiu na frente. Ele parecia estar analisando o caminho 

para que pudéssemos passar entre as vielas, enquanto eu permanecia cercada 

por policiais de todos os lados. Ali tive a certeza de que estava sendo escoltada. 

Enquanto subíamos a comunidade tentava reparar na reação dos 

moradores que cruzavam conosco. Dezenas de pessoas passaram por nós 

durante o trajeto. Alguns transitando pela comunidade, subindo ou descendo as 

vielas e outros sentados em suas portas. Percebi que as reações eram diversas. 

Enquanto alguns abaixavam suas cabeças, outros esticavam seus pescoços 

para nos olhar passando. Em determinados momentos senti o foco em minha 

pessoa. Depois de algum tempo isso se tornou quase natural e nem me 

incomodava mais. Toda vez que descia o morro de viatura ou transitava 

acompanhada por qualquer policial fardado pela comunidade eu era olhada de 

cima a baixo. Fato é que nenhum dos moradores cumprimentou a polícia. Exceto 

as crianças.  

Uma delas, uma menina de aproximadamente uns oito anos, chegou a 

parar o grupo para falar com a policial que nos acompanhava. Após chama-la de 

“tia”, a abraçou. A policial pareceu bastante satisfeita e alegre com a reação da 

criança e perguntou à menina se ela não iria cumprimentar os demais. “Não vai 

falar com os tios?”. A menina claramente envergonhada balbuciou um “oi” muito 



tímido e voltou para a porta do que imaginei ser sua casa, não sem antes abraçar 

mais uma vez a policial.  

Em outra ocasião algo parecido aconteceu. Desta vez na parte baixa do 

morro, no asfalto, enquanto deixava a comunidade de viatura, acompanhada por 

outra policial feminina e um soldado. Quando paramos no sinal dois meninos que 

estavam do outro lado da rua, vestidos com uniforme da escola atravessaram e 

foram até a viatura falar com a policial. Presumi que tivessem entre 11 e 12 anos 

de idade. Ela perguntou por que eles estavam sumidos da UPP e o menino maior 

respondeu que apareceria lá na próxima semana, pois estava com “saudades de 

todos”. Complementando o diálogo ela questionou se ele estava indo à escola 

“direitinho”. Ele afirmou positivamente, dizendo que estava voltando da aula. 

Quando os meninos se foram o policial falou em tom irônico “essa sementinha 

do mal já tá grandinha, por isso sumiu lá do projeto”. 

Outro fator interessante é o fato de que uma parte daqueles policiais que 

servem na UPP, se pudessem escolher, não estaria ali. O diálogo a seguir ilustra 

tal afirmação. Enquanto aguardava o comando fiquei na portaria da Unidade, 

onde três soldados conversavam abertamente. Um deles mostrou-se bastante 

indignado, pois, pelo que pude compreender, no dia seguinte haveria um baile 

na comunidade. Irritado, ele afirmou que era uma vergonha permitir que 

houvesse baile naquelas circunstâncias, pois “o tiro estava comendo solto no 

local”. E sentenciou: “Esses favelados devem ficar achando que a gente é idiota, 

bando de gansos filhos da puta”. 

Algumas semanas antes desse diálogo acontecer, durante o período das 

eleições estaduais e federais, o clima na comunidade ficou complicado. Naquele 

mês uma facção criminosa rival àquela dominante na favela tentou invadir o 

Morro em duas ocasiões. Muitas situações análogas a essa aconteceram no Rio 

de Janeiro nesse período pré e pós-eleições. Acontecimentos estes que foram 

noticiados pela grande mídia. No encontro anterior eu havia conversado sobre 

esse assunto com o comandante que me explicou que em épocas de eleições 

as coisas sempre ficam bastante tensas. Isso porque, segundo ele, as facções 

querem mostrar que são elas que mandam no Rio de Janeiro e que a UPP não 

manda em nada.  

 



“É uma forma de dizer pra sociedade que o 
governo atual não consegue contê-los, quando 
na verdade estamos o ano inteiro aqui 
dificultando a atuação do tráfico. Assim, é 
gerada uma propaganda negativa, no sentido de 
tirar o governo atual do poder”.  

 

Voltando à conversa dos três policiais, um deles virou pra mim e falou, 

como um claro convite a participar do diálogo:  

 

PM 1 - “Você não concorda que esses favelados 
só querem fumar maconha nesses bailes? Eu 
queria entender qual a nossa função aqui, afinal 
de contas. Eles devem achar que a gente é 
otário”. 

 

Sorri e comentei “complicado”. A afirmação me incomodou um pouco, mas 

aproveitei a deixa da ocasião para conversar com soldados sobre o dia-a-dia da 

profissão deles.  

M - Vocês trabalham aqui há muito tempo?”, 
perguntei. 
 
PM 2 -“Eu e ele trabalhamos há um ano só, “PM 
3” tá aqui faz quase três”. 
 
M - “Mas é ruim pra vocês trabalhar aqui”? 
 
PM 1- “Olha, moça, sinceramente eu preferia 
quando trabalhava em batalhão” – respondeu 
aquele com mais tempo de UPP. “Normalmente 
eles mandam pra cá soldado recém-formado, aí 
eles estão animados pra ver o tiro comendo, aí 
a princípio acham que vai ser interessante. Mas 
na prática não funciona bem assim. O fato de 
estarmos limitados a trabalhar só aqui é muito 
complicado. A gente conhece os moradores 
pelo nome, os traficantes locais também 
conhecem a nossa cara, se eles pegam a gente 
na rua você acha que vão fazer o que, vão dar 
bom dia? Claro que não, vão encher a gente de 
tiro”. 
 
PM 2 - “Pois é, quando você trabalha em 
batalhão você entra na comunidade, mata ou 
prende e sai fora. E aqui ninguém vale nada, ou 
são traficantes ou são coniventes com o tráfico”. 



 

O policial com mais tempo de corporação, visivelmente incomodado, 

questionou a afirmação do colega mais jovem:  

 

PM 3 - “Pera lá, a maioria aqui é morador 
mesmo, a maioria não dessas pessoas não tem 
nada a ver com isso. O problema, menina, é que 
as pessoas aqui tem medo dos bandidos. Isso 
aqui ficou durante séculos esquecido pelo 
Estado e pelo governo. Como eles vão ter uma 
boa relação com a polícia?”. 

 
O presente diálogo revela muito o perfil policial vinculado a esta UPP, se 

por um lado boa parte dos policiais que estão lotados ali não gostariam de estar 

servindo em uma UPP, por outro lado há policiais que compreendem a 

importância desta função, ainda que apresentem algum nível de resistência 

sobre o trabalho, compreendem melhor os pressupostos e interações da UPP 

naquele espaço. 

Recente pesquisa do CESeC (2012) aponta que apenas 2,9% dos 

policiais militares lotados em UPPs entendem que a relação com a comunidade 

é positiva, em contrapartida, 34,7% dos entrevistados por esta mesma pesquisa 

entendem que a relação com a comunidade é o maior entrave à atuação policial. 

Nessa mesma esteira as tensões entre a comunidade e a polícia se expressam 

também na percepção, compartilhada por 46,1% do efetivo, de que a maioria da 

população nutre sentimentos negativos em relação à presença dos policiais da 

UPP. 

Jacqueline Muniz e Katia Mello (2015) de igual modo enfrentaram a 

questão do dilema vivido por jovens policiais lotados em UPPs. Ora, de fato este 

revela-se como o principal desafio das UPPs, qual seja, a de recuperar 

legitimidade para policiar. Uma verdadeira empreitada na busca por 

(re)conciliação com os moradores locais das favelas, com a sociedade e com a 

própria polícia. 

 

“Trata-se de por em operação a polícia de 
proximidade que desdobra-se idealmente numa 
dinâmica de reconciliação da polícia com ela mesma, 
e desta com a comunidade a ser policiada. Uma 



pacificação tanto do público interno quanto externo 
em todas as etapas de sua implantação.6 Inscreve-se 
na ambição de fazer das abordagens policiais um 
lugar de reaproximação. Ao invés de tomar o outro de 
si e desterrá-lo, garanti-lo para si, soberano em seu 
próprio lugar”. 

 

Certa vez, o subcomandante afirmou que o trabalho que ele estava 

fazendo naquele lugar não teria resultados por enquanto. Isto porque, segundo 

ele, haveria duas “gerações perdidas”. Ora, este discurso pode causar 

inquietações e levar a questionamentos que extrapolam o discurso oficial das 

UPPs. Isto porque, se há duas gerações perdidas, no tempo presente, parece 

não haver sentido na proposta de prevenção e mediação de conflitos. Tampouco 

há perspectiva de que os projetos sociais promovidos naquele espaço tenham 

este potencial de mudança.  

O cenário que passo a narrar na sequência guarda extrema relação com 

as considerações sobre a relação da Polícia Militar com a comunidade objeto de 

estudo, na medida em que é passível auferir que ainda há uma lógica de 

identificação do inimigo nos territórios ocupados por UPPs, em detrimento da 

proposta de proximidade projetada pelo governo estadual quando da elaboração 

do projeto das UPPs, o caso a seguir é repleto de representações simbólicas 

neste sentido e nos ajuda a perceber e interpretar tal representação. 

Já pelo meado de minhas inserções e pesquisa, numa época em que o 

Comando da UPP onde realizava minhas atividades de pesquisa já demonstrava 

afeição por minha presença naquele lugar, durante mais uma entrevista informal, 

meu interlocutor, após conferir pela transparência do vidro quem eram as 

pessoas que estavam do lado de fora da sala do Comando, pediu que eu 

fechasse a porta. Eu já sabia que esse era o sinal para “história 

comprometedora”. Prontamente me levantei e empurrei a porta que estava 

entreaberta até o final. Voltei a sentar, desta vez em uma cadeira que coloquei 

à sua frente a fim de ouvir a narrativa. 

Segundo ele, quando a Copa do Mundo aconteceu no Brasil em meados 

de 2014, poucos meses após minha primeira visita a campo, a comunidade 

estava muito empolgada. Animada pelo espírito patriota comum a essa época, 

preparou uma infraestrutura para assistir aos jogos na Praça Principal, no alto 

do morro. Depois de diversas negociações entre o Comando e moradores da 



Comunidade, a UPP autorizou a instalação de um telão para que os moradores 

pudessem acompanhar as partidas nos dias de jogos da Seleção.  

Durante a segunda fase das eliminatórias no jogo Brasil vs. Colômbia, 

após a anulação de um gol marcado pelo atacante Hulk5, bombinhas e foguetes 

foram lançados em manifestação de descontentamento. Fato é que um desses 

artefatos atingiu uma das casas próximas a um beco, que começou a pegar fogo.  

Quando citou o beco meu interlocutor virou os olhos. Acostumada a 

conversar com ele, logo identifiquei o significado daquela expressão. É que 

durante uma visita guiada pela PM por toda extensão da Comunidade fui 

apresentada ao beco de longe, com orientações de “não olhar muito para lá”. O 

lugar é tido como um limite entre a polícia e o tráfico na comunidade, há um 

acordo tácito de que a polícia não passa daquele ponto, caso contrário 

certamente haverá confronto.  

Com o início do incêndio os moradores, desesperados, pediram ajuda à 

polícia para apagar o fogo, enquanto aguardavam a chegada do Corpo de 

Bombeiros. O subcomandante da UPP se prontificou a convocar todos os 

presentes em ajudar no combate às chamas. Orgulhoso, ele afirmou que embora 

estivesse à frente da “operação de salvamento”, encorajando todos os presentes 

a ajudar na empreitada na busca por água, não estava nem um pouco 

empenhado em de fato controlar as chamas que se alastravam depressa. Em 

certa altura da narrativa chegou a afirmar que quando os baldes de água 

chegavam até ele, sem que os moradores pudessem ver, jogava a água para 

longe do fogo, no muro de uma casa que não fora ainda atingia pelo incêndio.  

 

“Queria mais que pegasse fogo na porra toda; aquele 
pessoal dali de perto do beco é conivente com os 
traficantes, aquelas casas são todas usadas pra 
fabricar e guardar drogas, mas pros moradores eu era 
o passarinho com a gotinha de água, igual naquela 
fábula” (sic) 
 

Suas expressões faciais demonstravam um misto de satisfação e 

desprezo. Enquanto narrava os acontecimentos, parecia mesmo estar voltando 

ao lugar onde tudo acontecia.  

                                                        
5Hulk é um jogador brasileiro, que à época jogava no futebol turco. 



 
“O bombeiro levou 40 minutos pra chegar! Oitavas de 
final, eles esperaram os pênaltis pra atender ao 
chamado. Quando eles chegaram, efetuaram o 
procedimento padrão de isolamento da área, 
deixando as três casas que já estavam praticamente 
consumidas, pegar fogo. Daí a água acabou. Eles 
fizeram certo, mas não se pode usar procedimento de 
asfalto aqui no morro. Um dos moradores de uma das 
casas – um negão de dois metros de altura – muito 
irritado, começou a espancar um dos bombeiros. 
Quando a polícia chegou já enfiando o fuzil na cara 
dele, ele saiu chorando desesperado porque tinha 
perdido tudo. Eu queria que o bombeiro se fudesse 
mesmo, tô nem aí. Eu só não odeio mais bombeiro do 
que Polícia Civil. Eles (bombeiros) querem o status de 
militar mas nunca foram pra combate na vida. São uns 
ridículos, só querem ser militares pra dizer que tem 
porte de arma. É muito fácil ser herói e ser bem visto 
fazendo o que eles fazem, mas quem salva vidas de 
verdade é a gente que tá na linha de frente 
combatendo o crime e indo pra guerra todos os dias”. 
 

Encaminhando para o final da história, o subcomandante afirmou que 

naquela mesma noite o homem que agredira o bombeiro por ter perdido sua casa 

e tudo que possuía na vida estava presente no baile funk e ainda agradeceu à 

polícia pela brilhante atuação mais cedo. E concluiu, utilizando um lema 

difundido na comunidade: “quem sobrevive vai ao baile”.  

 
“Ele me mostrou uma nota de R$ 50,00 e falou que 
deram pra ele. Óbvio que foi o tráfico. Ele me falou 
que eles (traficantes) estavam com ciúmes porque 
nós tínhamos ajudado, mas que ele não ligava que 
eles estivessem putos, disse pra mim que sou 
fechamento”. 

 

No dia seguinte ele sugeriu ao Comandante, após informa-lo sobre o 

ocorrido, a promoção de uma campanha dentro da Unidade para que todos os 

policiais recolhessem roupas e outros utensílios domésticos para distribuir aos 

afetados pelo incêndio. Alternando indignação e sarcasmo, ele acrescentou:  

 

“Achei engraçado que ficaram procurando as blusas 
de marca. Fiquei só observando. Agora você vê, um 



bando de fudidos e ainda querem escolher o que é 
bom?!”.  

 

Antes de encerrar o assunto e me oferecer um café, deixou claro que a 

intenção ao mobilizar os policiais da UPP não era ajudar, mas exteriorizar uma 

ação beneficente. Mais uma vez, muito orgulhoso, afirmou que é bastante 

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

moradores daquela região. “Estratégia de guerra: virar amigo do inimigo”, 

afirmou altivo. 

Ao que parece, este modelo de policiamento de proximidade no contexto 

específico da comunidade onde realizei minhas pesquisas buscou se legitimar, 

tendo como prioridade os tradicionais casos de tráfico de entorpecentes em 

detrimento das demandas envolvendo conflitos de proximidade, conflitos outrora 

solucionados pelos denominados “tribunais do tráfico”. Pode-se, assim, inferir 

que o discurso de pacificação na prática confere respaldo a ideias tradicionais 

próprias às de extermínio do conflito em determinados territórios. 

Aparentemente, a perspectiva de mediação é pouco ou muito pouco exercida na 

prática, enquanto que o discurso de guerra às drogas permanece latente. 

Desta forma, além de não contribuir para a eliminação de processos de 

criminalização que comprometem absolutamente a ideia de igualdade entre 

cidadãos – tendo em vista que a polícia permanece decidindo quem são os 

suspeitos potenciais, a partir da construção de um perfil pessoal e territorial. 

Conforme no caso do incêndio, narrado anteriormente nesta exposição, bem 

como a partir de outros discursos diversos, percebidos e observados em campo, 

é possível afirmar que diante da facilidade de identificar em determinado cidadão 

substância moral de pessoa digna, as práticas policiais são delimitadas a partir 

disto (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2011). Se não é associado ao cidadão o 

mínimo de dignidade, este indivíduo poderá ser tratado em dissonância aos 

parâmetros legais que lhe conferem direitos. O insulto moral ocorre nas 

situações em que a observação dos direitos é acompanhada por certo desprezo, 

ou simplesmente quando aquele que respeita o direito não é capaz de transmitir 

a convicção de que assim o faz porque reconhece sua dignidade ou a adequação 

normativa dos direitos àquela circunstância específica (CARDOSO DE 

OLIVEIRA, 2004).  



Foram observados diversos casos em que os indivíduos não são 

identificados como possuidor de uma substância moral digna, a exemplo do caso 

do incêndio, onde o policial não se importa e∕ou contribui para que o fogo se 

alastre nas casas. Na visão dele, pessoas que são coniventes com o tráfico, o 

subcomandante cria uma ficção no sentido de aparentar estar preocupado em 

ajudar quando, em sua representação, aquelas pessoas sequer são dignas de 

terem um lugar onde morar. De igual modo estas pessoas não podem escolher 

roupas de marca em uma doação, porque não são dignas de usá-las. Tampouco 

podem ter um hospital no alto do morro, uma vez que, nas palavras indignadas 

do mesmo policial, “(...) reclamam que não tem hospital aqui em cima, mas tem 

três no entorno; pra que querem que seja aqui em cima? É só descer!”. 

Deste modo a representação significa punir aqueles que afrontam as 

normas constituídas no senso de moralidade estabelecido ou transmitido pela 

própria polícia. Esse é o sentido de justiça da Polícia Militar, para aqueles que 

se comportam de forma incompatível com a sua moralidade. Este tipo de 

intervenção só é possível de acontecer em um espaço cujos indivíduos que o 

habitam não podem ser considerados iguais aos demais, na medida em que as 

substâncias morais mínimas não se aplicam a eles. 

Em certa ocasião o subcomandante da Unidade contou que um 

representante da associação dos moradores em uma reunião junto à UPP havia 

reclamado sobre a atuação da polícia durante um confronto no ponto mais alto 

da comunidade (próximo ao beco). Segundo ele, durante uma troca de tiros uma 

mulher grávida de sete meses havia se enroscado nele, fazendo-se de escudo 

humano, para que a bala atravessasse o corpo dela e o atingisse. 

 
“Elas fazem isso, é estratégia deles, a bala passa por 
elas e pega na outra pessoa, elas não ligam de morrer 
não, tudo mulher de vagabundo. Empurrei ela e ela 
rolou penhasco abaixo, daí matei o vagabundo. 
Depois vieram aqui reclamar que ela tinha se 
machucado e podia ter perdido a criança porque tava 
de 7 meses. Mas nesse caso nem me preocupo, 
mulher de vagabundo não vai na justiça reclamar de 
nada porque não tem direito a nada”. 

 
 O capital simbólico (BORDIEU, 2002) das pessoas que ocupam esse 

território é considerado baixo demais a ponto de legitimar que o discurso do 



morador da comunidade para levar fatos ao conhecimento de toda sociedade é 

quase nulo. Salvo nos casos em que, determinada entidade ou grupo, leva tal 

acontecimento a outros patamares. Como foi o caso do desaparecimento do 

pedreiro Amarildo, na UPP da Rocinha em 2013. Ora, a representação de que 

determinados indivíduos não são dignos de tratamento igualitário, tampouco de 

terem direitos promovidos e/ou garantidos, legitima um tipo de intervenção que 

só é possível de acontecer em um cenário cujo capital simbólico e representativo 

do elemento humano que o compõe é baixo. 

 
4. Possíveis conclusões:  
 

Neste sentido, embora o governo do estado do Rio de Janeiro insista em 

afirmar que as UPPs representam uma experiência de policiamento comunitário, 

olhando mais atentamente é possível perceber que as Unidades permanecem 

vinculadas às antigas lógicas de policiamento dos modelos antigos modelos de 

policiamento. Sempre me questionei como é possível fazer proximidade tendo 

um fuzil nas mãos ao circular pelo lugar onde as pessoas moram. Pergunto-me 

como falar em polícia de proximidade em um contexto onde os responsáveis pela 

consolidação da proposta no dia-a-dia não pretendem se aproximar das pessoas 

que residem no lugar. 

Olhando mais atentamente percebe-se que a proximidade entre o efetivo 

policial e os moradores locais limita-se a uma proximidade meramente física 

entre estas pessoas. Não há uma aproximação real, tampouco essa proximidade 

é capaz de despontar em interlocuções mais respeitosas ou humanas. Isto 

porque, na prática, a proposta se concretiza, desde sua implementação, através 

da legitimação do uso de meios violentos em detrimento dos direitos 

fundamentais, uma vez que a gestão do conflito social está baseada no uso da 

força. Sendo assim, a ideia de necessidade e respeito aos direitos dos cidadãos 

é percebida pela corporação como um obstáculo ao desempenho do trabalho 

policial.  

Talvez essa percepção se revele enquanto o principal obstáculo à 

estabilização do projeto social considerando-se que num primeiro momento 

houve uma ínfima alteração na forma como são deflagradas as incursões de 

repressão ao crime no âmbito do policiamento comunitários nessa favela em 



específico. Sobretudo porque permanece o discurso institucional atrelado às 

noções de guerra, onde há o controle da intimidade dos moradores, o que 

representa um estopim de conflitos entre policiais e habitantes da área. 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 estas pessoas estariam protegendo ou defendendo 

o tráfico, visão esta consagrada pela representação de que a favela 

consubstancia um território inimigo passível de ser conquistado, reforçando 

desta forma a ideia de guerra às drogas, que não é vislumbrada, inicialmente, no 

discurso oficial das Unidades de Polícia Pacificadoras. 
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