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RESUMO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o Programa de Gestão Social em Territórios Pacificados 

– Territórios da Paz à luz da construção teórica da Gestão Social na academia. Com base na 

literatura sobre Gestão Social, buscou-se identificar as diferentes vertentes que orientam a sua 

discussão. Somado a isto, foram discutidos ao longo do referencial teórico questões que 

favorecem o entendimento do contexto no qual está inserido o Programa Territórios da Paz, 

tais como as favelas, política de segurança pública e o projeto de pacificação em curso na 

cidade do Rio de Janeiro. Tendo em vista o discurso adotado pelo Programa Territórios da 

Paz, optou-se por analisa-lo a partir de algumas categorias de avaliação de processos 

participativos deliberativos, quais sejam: Processos de Discussão, Inclusão, Pluralismo e Bem 

Comum. Os dados foram coletados, em um primeiro momento, por meio de pesquisa 

bibliográfica. Em seguida, foram realizadas entrevistas junto aos gestores sociais responsáveis 

pela condução do programa estudado nos diferentes territórios. Em suma, os resultados 

apontam para a existência de espaços para discussão, contudo sem capacidade deliberativa. 

Em alguns momentos, as características do que foi denominado um Programa de Gestão 

Social se aproximam das características da Gestão Estratégica, cujo arcabouço conceitual e 

instrumental se apoia sobre mecanismos de tomada de decisão baseados na hierarquia e 

conhecimento técnico. 

 

Palavras-chave: Gestão Social; Favela;  Unidade de Polícia Pacificadora (UPP);  Territórios 

da Paz;  Participação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the Social Management Program in pacified 

territories - Territories of Peace in the light of the theoretical construct of social management 

in academy. Based on the literature on Social Management, we attempted to identify the 

different components that guide their discussion. Added to this were discussed throughout the 

theoretical framework issues that favor the understanding of the context in which the Territory 

of Peace Program is inserted, such as slums, public security and pacification project project 

underway in Rio de Janeiro city. Given the speech adopted by Territories of Peace Program, 

chose to analyze it from some evaluation categories of deliberative participatory processes, 

namely: Discussion Threads, Inclusion, Pluralism and the Common Good. Data were 

collected in the first instance, by literature research. Then, interviews were conducted with 

social managers responsible for conducting the studied program on different territories. In 

short, the results point to the existence of spaces for discussion, however without decision-

making powers. In a few moments, the characteristics of what was termed a Social Program 

Management approach the characteristics of Strategic Management, whose conceptual and 

instrumental framework relies on mechanisms of decision making based on hierarchy and 

technical knowledge. 

 

 

Key-words: Social Management; Unidade de Polícia Pacificadora (“Pacyfing Police Unit” or 

UPP); Territories of Peace Program, Participation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No ano de 2008 o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou a implementação de 

um novo modelo de policiamento. As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) implantadas 

em diversas favelas cariocas consistem no pilar da política de segurança pública no âmbito 

estadual em um momento de projeção internacional da cidade do Rio de Janeiro em razão da 

realização dos megaeventos – Copa do Mundo e Jogos Olímpicos – nos anos de 2014 e 2016, 

respectivamente. Segundo levantamento oficial, já são 37 unidades implantadas e a pretensão 

aponta para a expansão deste projeto. 

Contudo, admite-se que a ocupação de territórios única e exclusivamente pelo braço 

armado do Estado não é suficiente para a promoção da cidadania e integração social, urbana e 

econômica de áreas historicamente marginalizadas, resultado de um processo de 

estigmatização que se iniciou desde a origem das favelas. Objeto de reflexão e análise, as 

favelas ganharam crescente atenção de diversos segmentos da sociedade, o que se traduziu em 

intervenções do poder público desde a sua origem. 

 Nesse sentido, dois anos após a instalação da primeira UPP o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro lança o Programa UPP Social cujo objetivo é a realização da Gestão Social em 

territórios pacificados a partir da articulação de políticas públicas voltadas para o atendimento 

das necessidades básicos dos moradores. Em razão de mudanças no cenário político-eleitoral, 

o programa foi remanejado para o IPP (Instituto Pereira Passos) sob a responsabilidade da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 

Com vistas a não deixar um vazio institucional na estrutura do Governo do estado do 

Rio de Janeiro, é criado um novo programa cujos objetivos convergem com os da UPP Social. 

O Programa de Gestão Social em Territórios Pacificados – Territórios da Paz propõe a 

articulação e coordenação de políticas sociais nas favelas contempladas com as UPPs, 

promovendo a uma melhor interlocução entre agentes do estado, mercado e sociedade Civil. 

Iniciativas que propõem o exercício da Gestão Social vem surgindo nas diversas 

esferas de governo, o que vem despertando nos pesquisadores interesse em investigá-las. 

Entretanto, o estudo da Gestão Social enquanto área de conhecimento apresenta em seu bojo 

concepções e vertentes variadas, o que enseja a necessidade de maior discussão acerca desta 

temática e da sua aplicabilidade. 
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Este estudo, portanto, se debruça sobre a necessidade de ampliar esta discussão e 

identificar, à luz da construção teórica da Gestão Social na academia, como funciona o 

Programa de Gestão Social em Territórios Pacificados – Territórios da Paz. 

 

1.1  Objetivos de Pesquisa 
 

O objetivo final deste estudo é identificar, à luz da construção teórica da Gestão Social 

na academia, como funciona o Programa de Gestão Social em Territórios Pacificados – 

Territórios da Paz, do Governo do estado do Rio de Janeiro. 

Tendo em vista cumprir com o objetivo supracitado, são apresentados os seguintes 

objetivos intermediários: 

a) Apresentar o conceito de Gestão Social a partir de suas diferentes vertentes na 

academia; 

b) Identificar os principais elementos que orientam a discussão acerca da Gestão 

Social; 

c) Descrever o modo pelo qual foram concebidas as favelas cariocas; 

d) Analisar o processo de pacificação em favelas cariocas; 

e) Caracterizar o Programa de Gestão Social em Favelas Pacificadas – Territórios da 

Paz; 

f) Analisar as principais características do Programa de Gestão Social em Favelas 

Pacificadas – Territórios da Paz. 

 

1.2 Delimitação do Estudo 
 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, qual seja identificar à luz da construção 

teórica da Gestão Social como funciona o Programa de Gestão Social em Territórios 

Pacificados – Territórios da Paz julgou-se necessário a delimitação em relação ao conceito de 

Gestão Social na academia.  

Nesse sentido, são considerados no referencial teórico os principais autores que 

contribuem para a construção de Gestão Social enquanto área de conhecimento. 
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Quanto à abordagem do conceito de Gestão Social, buscou-se no presente trabalho 

apresentar os principais elementos que orientam a discussão de Gestão Social na academia 

brasileira enquanto campo de conhecimento, mais especificamente no âmbito da 

administração.  

No que tange a compreensão do Programa de Gestão Social em Territórios Pacificados 

- Territórios da Paz, entretanto, faz-se necessário o desenvolvimento de outras temáticas 

intrínsecas a realidade do programa. Considerando que o programa deriva de uma “política de 

segurança pública”, será apresentada ao longo do referencial teórico uma discussão acerca das 

intervenções no âmbito da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro. 

Somado a isto, será apresentado uma discussão acerca das favelas na cidade do Rio de 

Janeiro, dando ênfase a íntima relação estabelecida ao longo dos anos entre tais intervenções e 

as favelas, espaços estes estigmatizados desde a sua criação e reconhecidos pelo poder 

público, bem como por outros segmentos da sociedade. 

As discussões supracitadas, por sua vez, mostram-se necessárias à medida que o 

Programa de Gestão Social em Territórios Pacificados – Territórios da Paz busca superar a 

ideia de “cidade partida” ao buscar integrar estes territórios não apenas do ponto de vista 

urbano, mas também social e econômico. Para tal, o programa propõe uma metodologia 

participativa de modo a melhorar a interlocução entre sociedade civil e Estado. 

À medida que foi percorrida a literatura sobre a Gestão Social, a participação aparece 

como elemento central na discussão da temática. Nesse sentido, o presente estudo privilegia a 

concepção de Gestão Social proposta por Tenório a partir da avaliação do Programa 

Territórios do Paz sob critérios de avaliação de processos participativos.  

 

1.3 Relevância do Estudo 
 

Conforme apontam alguns dos principais autores e estudiosos da temática, a Gestão 

Social se apresenta enquanto campo de conhecimento em construção. Este cenário, conforme 

será visto, aponta para dois cenários distintos: por um lado a possibilidade de negligenciar o 

conceito uma vez que tudo que não é gestão tradicional passaria a ser Gestão Social. Por 

outro, cede espaço para criação de novas metodologias e práticas que possam vir a enriquecer 

o campo da Gestão Social.  
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Ao analisar um programa que preconiza em seu discurso o exercício da Gestão Social 

em favelas nas quais foram implantadas as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), é 

vislumbrada a oportunidade de analisar novas iniciativas no campo deste tipo de gestão, além 

de corroborar a ampliação do campo da Gestão Social. 

 Somado a isto se almeja que, ao verificar como a Gestão Social é exercida na ponta, 

em especial em territórios híbridos e historicamente marginalizados como as favelas, este 

estudo contribua para ampliar a discussão acerca da Gestão Social não apenas na academia, 

mas também entre gestores públicos e formuladores de políticas públicas.  

Por fim, este estudo pretende ensejar um novo olhar sobre as favelas. Diante da 

estigmatização destes espaços – resultado de leituras que marginalizaram as favelas e seus 

moradores desde a sua origem – torna-se mais latente a necessidade de discutir formas 

capazes de romper com esta lógica, democratizando a gestão e o modo pelas quais são 

implementadas as políticas públicas nas favelas. 
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2. A CONSTRUÇÃO TEÓRICA NO CAMPO DA GESTÃO SOCIAL 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o referencial teórico referente à Gestão Social a 

partir dos principais elementos que norteiam a sua discussão enquanto área de conhecimento 

na academia brasileira, em especial no campo da Administração. A seção 2.1 traz uma 

discussão acerca das diferentes vertentes e perspectivas na discussão da Gestão Social até o 

presente momento. A seção 2.2 apresenta críticas e entraves ao exercício da Gestão Social. 

  

2.1  Gestão Social: Vertentes e Perspectivas 
 

A Gestão Social pode ser considerada um termo abrangente, permitindo assim diversas 

leituras.  Todavia, pode-se constatar um movimento em comum de diversos autores ao 

identificarem a Gestão Social como um campo de conhecimento em construção 

(BOULLOSA; SCHOMMER, 2008; DOWBOR, 1999; FISCHER 2002; FRANÇA FILHO, 

2008; PINHO, 2010; TENÓRIO, 2011), o que aponta para o caráter in progress de sua 

construção e delimitação conceitual (BOULLOSA, 2009).  

A visibilidade que vem ganhando o termo ao longo dos anos é notória na medida em 

que se observa um número crescente de eventos e anais acadêmicos destinados a discussão da 

Gestão Social. Conforme destacam Schommer e França Filho (2006), a expressão tem sido 

utilizada no tocante a identificação e descrição de práticas sociais de atores não apenas 

governamentais, mas, sobretudo de organizações não governamentais, associações, fundações 

e, mais recentemente, iniciativas advindas da iniciativa privada ligadas à responsabilidade 

sócio-corporativa. 

Compreendendo o termo Gestão Social em fase de elaboração,  

 

[...] Os paradigmas da Gestão Social ainda estão por ser definidos, ou 

construídos. É uma gigantesca área em termos econômicos, de primeira 

importância em termos políticos e sociais, mas com pontos de referência 

organizacionais ainda em elaboração.  (DOWBOR, 2009, p.9). 

 

França Filho (2008) chama atenção para a recente inserção da Gestão Social no debate 

público. Percebe-se de forma clara o uso demasiado do termo Gestão Social, seja para 

caracterizar a gestão de políticas sociais, voltadas para o combate a pobreza ou até mesmo 
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ambientais. Nesta direção, o autor chama atenção para a chance de banalização do termo 

Gestão Social. 

Ao percorrer vasta literatura, Cançado (2011) também percebe uma tendência à 

banalização do que seria a Gestão Social, a qual é entendida como gestão de políticas públicas 

sociais, gestão democrática do terceiro setor, gestão democrática do desenvolvimento 

territorial ou mesmo gestão socioambiental. 

Ao recorrer à bibliografia produzida no tocante ao conceito de Gestão Social, Cançado 

(2011) aponta o professor Fernando Guilherme Tenório como pioneiro na utilização desta 

terminologia a partir das atividades realizadas pelo PEGS/EBAPE/FGV (Programa de 

Estudos em Gestão Social).  

O estudo da temática de Gestão Social se expandiu ao longo da década de 1990 para 

outras instituições no Brasil, tais como: Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão 

Social da Universidade Federal da Bahia (CIAGS/UFBA), Núcleo de Estudos de 

Administração do Terceiro Setor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(NEATS/PUC-SP), Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor 

da Universidade de São Paulo (CEATS/USP), Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos 

sobre o Terceiro Setor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (NIPETS/UFRGS), 

Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Gestão Social da Universidade Federal do Ceará 

(LIEGS/UFC-Cariri), Núcleo de Estudos em Administração Pública e Gestão Social 

(NEAPEGS) da Universidade Federal de Lavras, dentre outros.          

O advento desta temática também se reflete no surgimento de diferentes cursos tanto 

de graduação quanto de pós-graduação em Gestão Social (latu sensu e strictu sensu) conforme 

destacam Boullosa e Schommer (2008), além de eventos como o Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Gestão Social (ENAPEGS) cuja oitava edição foi realizada entre os dias 27 

e 30 de abril de 2014. 

A abordagem de Tenório quanto a Gestão Social reflete a inquietação do autor quanto 

ao status quo da administração enquanto área de conhecimento. Utilizando como fonte 

pensadores críticos, tais como Alberto Guerreiro Ramos, Maurício Tractenberg e Prestes 

Motta, bem como Horkheimer, Marcuse, Adorno e Jürgen Habermas, Tenório constrói o seu 

conceito de Gestão Social.  

Fundamentado no pensamento habermasiano, a Gestão Social pode ser compreendida 

como um processo gerencial dialógico, no qual a autoridade decisória é compartilhada entre 
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os participantes de uma ação em qualquer sistema social, seja ele público, privado ou em 

organizações não governamentais (TENORIO, 2005). Nela, a hegemonia das ações se 

fundamenta na intersubjetividade, nas ações de interesse público (TENORIO; SARAVIA, 

2006). 

 Na construção do conceito de Gestão Social, Tenório (2005) em um primeiro 

momento analisa os seguintes pares de palavra: “Estado e Sociedade” e “Capital e Trabalho”. 

Ao invertê-los, o autor chama atenção para a necessidade da sociedade e do trabalho 

protagonizarem tais relações. Dando continuidade à construção teórica, inverte-se a ordem do 

par de palavras “sociedade-mercado”, o que aponta para o protagonismo da sociedade civil 

organizada em relação ao mercado.  

O mercado seria apenas um dos enclaves possíveis uma vez que a sociedade centrada 

no mercado já se mostrava limitada e incapaz de satisfazer as necessidades humanas. Assim, 

conforme chama atenção Guerreiro Ramos (1989) seria necessária a criação de uma nova 

ciência das organizações capaz de romper com a hegemonia do mercado sob as relações 

sociais, além de superar a lógica econômica mercantil da ação organizacional. 

De acordo com Tenório (1998), a Gestão Social é contrária à gestão estratégica (ou 

privada). Na medida em que a primeira é determinada pela solidariedade, concordância, 

inclusão social na qual devem prevalecer o diálogo e o coletivo, a segunda é determinada pelo 

mercado e seus valores, a competitividade, busca por eficiência produtiva e lucro. Para o 

autor, a gestão estratégica corresponde a 

 

[...] um tipo de ação social utilitarista, fundada no cálculo de meios e fins e 

implementada através da interação de duas ou mais pessoas na qual uma 

delas tem a autoridade formal sobre a(s) outra(s). A Gestão Social 

contrapõe-se à gestão estratégica à medida que tenta substituir a gestão 

tecnocrática, monológica, por um gerenciamento mais participativo, 

dialógico, no qual o processo decisório é exercido por meio de diferentes 

sujeitos sociais.  (TENORIO, 1998, p.5). 

 

Contudo, Gondim, Fischer e Melo (2006) chamam atenção para a dificuldade 

intrínseca ao exercício da Gestão Social. Ao assumi-la como ação gerencial que privilegia a 

participação ampla de diversos atores, o consenso e a diversidade, mesmo que torne 
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prevalente o diálogo e a interlocução dos atores sociais, a Gestão Social guarda 

complexidades ainda desconhecidas. 

Tenório se utiliza também das reflexões de Guerreiro Ramos quanto às racionalidades 

substantiva e instrumental, as quais caracterizam a Gestão Social e Gestão Estratégica, 

respectivamente. Na racionalidade instrumental (ou técnica) prevalece a busca pelo sucesso 

individual, desprendido do julgamento ético e orientada pelos valores de mercado. A 

racionalidade substantiva, por sua vez, busca o desenvolvimento humano, a promoção da 

consciência e a emancipação do homem (GUERREIRO RAMOS, 1989). 

Guerreiro Ramos (1989) chama atenção para a dificuldade de manifestação de outra 

racionalidade que não a instrumental uma vez que vivemos em uma sociedade centrada no 

mercado, cuja racionalidade está a serviço da manutenção do poder e status quo.  

A Gestão Social seria, portanto, uma linha de fuga à hegemonia positivista do 

pensamento organizacional, centrada em uma racionalidade utilitária e tecnocrata (TENÓRIO, 

2011 apud CANÇADO, 2011).  

Para intermediar os pares de palavras supracitados, Tenório propõe a cidadania 

deliberativa, a qual é praticada por meio de processos decisórios reflexivos e intersubjetivos, e 

validada a partir de esferas públicas. Nelas, a “legitimidade das decisões políticas deve ter 

origem em processos de discussão orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, 

da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum” (Grifos meus). (VILLELA, 

2012, p.28).  

Segundo Tenorio (2012) estes princípios foram construídos com base no pensamento 

habermasiano e nos critérios de avaliação da participação cidadã desenvolvidos pelo Instituto 

de Governo e Políticas Públicas da Universidade Autônoma de Barcelona (IGOP), e devem 

legitimar as decisões políticas. 

As categorias supracitadas se desdobram em 21 critérios cujo objetivo é a avaliação de 

processos decisórios participativos deliberativos tanto na implementação quando na condução 

de políticas públicas (TENORIO, 2012). 

Observa-se que, para o autor, a cidadania deliberativa é considerada uma categoria 

orientada pela teoria da ação comunicativa habermasiana e intermediadora entre os diferentes 

atores na esfera pública, e dotada de caráter participativo e dialógico. Seria, portanto, uma 

alternativa democrática capaz de articular as relações sociais, além de ser capaz de superar a 
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concepção liberal assim como a republicana por meio da soberania popular (TENORIO, 

2007).  

O conceito da cidadania deliberativa faz jus à multiplicidade das formas de 

comunicação, dos argumentos e das institucionalizações do direito mediante 

processo [...] o âmago consiste precisamente numa rede de debates e de 

negociações, a qual deve possibilitar a solução racional das questões 

pragmáticas, éticas e morais.  (TENORIO, 2007, p. 58).  

A teoria da ação comunicativa habermasiana, conforme supracitado é elemento central 

na construção da Gestão Social à proporção que coaduna com caráter democrático, da 

discussão crítica e intersubjetiva, do compartilhamento da tomada de decisão preconizada na 

Gestão Social, e oposta a ação gerencial monológica e autoritária.  Na ação comunicativa  

 

[...] os participantes não estão orientados primeiramente para o seu próprio 

sucesso individual, eles buscam seus objetivos individuais respeitando a 

condição de que podem harmonizar seus planos de ação sobre as bases de 

uma definição comum de situação. Assim, a negociação da definição de 

situação é um elemento essencial do complemento interpretativo requerido 

pela ação comunicativa.  (HABERMAS, 1984.p.285 apud PINTO, 

1995.p.80). 

Para a compreensão da cidadania deliberativa, Tenório (2005) propõe a discussão dos 

conceitos de esfera pública e sociedade civil. Nesse sentido, o autor se apoia nas definições 

propostas por Habermas, o qual descreve a esfera pública como “uma rede adequada para a 

comunicação de conteúdos, tomada de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são 

filtrados e sintetizados a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas 

específicos”.  (HABERMAS, 1997, p.92). Nesse sentido, a esfera pública é o espaço dialógico 

e intersubjetivo onde os indivíduos discutem e problematizam suas inquietações a partir de 

uma autoridade negociada, sem coação e violência (TENÓRIO, 2005). 

Quanto à sociedade civil, Tenório (2005) afirma que esta é complementar ao conceito 

de esfera pública. Sua relevância condiz com a capacidade de apresentar “uma maior 

proximidade com os problemas e demandas do cidadão, bem como um menor grau de 

influência pela lógica instrumental”.  (TENÓRIO, 2005, p.106). 
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Além dos conceitos de esfera pública e sociedade civil, o debate entre o liberalismo e 

republicanismo também é central para o entendimento da cidadania deliberativa. Na 

perspectiva liberal a política objetiva motivar os interesses privados ao passo que na 

perspectiva republicana a política é concebida de modo reflexivo e ético, indo além de sua 

capacidade mediadora (TENÓRIO, 2005). Ou seja, os primeiros (liberais) atuam de modo a 

priorizar os compromissos e a liberdade individual enquanto os segundos (republicanos) 

priorizam o que é melhor para o coletivo (HABERMAS, 2004, p.198 apud TENÓRIO, 2005, 

p.108). 

Ao avançar no entendimento da cidadania deliberativa com base nas ideias de 

Habermas, Tenório (2005) afirma que a cidadania deliberativa é, portanto, orientada pela 

perspectiva republicana na medida em que reúne os cidadãos em uma rede de debates e 

negociações, orientados pelo bem comum.  Desta forma, o conceito de cidadania deliberativa  

[...] consiste, assim, em levar em consideração a pluralidade de formas de 

comunicação – morais, éticas, pragmáticas e de negociação – em que todas 

são formas de deliberação. O marco que possibilita essas formas de 

comunicação é a justiça, entendida como garantia processual da participação 

em igualdade de condições.  (TENÓRIO, 2005, p. 110).  

 Cançado, Tenório e Pereira (2011) consideram as seguintes características para 

delimitar o termo: tomada de decisão coletiva, dialogicidade, transparência e emancipação. 

Mesmo que estas sejam impossíveis ou improváveis de serem verificadas na prática de forma 

plena. 

A distinção entre o público e o privado, para França Filho (2003) é central na 

definição de Gestão Social, e pode ser compreendida a partir de duas perspectivas, como 

processo e como fim. Na perspectiva de processo, ocorre como uma modalidade específica de 

gestão (nível organizacional) e subordina a lógica instrumental às demais, tais como sociais, 

políticas, culturais e ecológicas. 

Enquanto fim (nível societário), a Gestão Social busca, sobretudo, o atendimento às 

demandas da sociedade, a qual pode ocorrer a partir da própria sociedade, indo além da ideia 

de Estado enquanto único ente capaz de atender as necessidades sociais. Ou seja, enquanto 

problemática da sociedade, a Gestão Social remete a gestão de demandas e necessidades do 

social. 
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Segundo França Filho (2008), o social deve ser considerado como uma categoria 

concebida na modernidade na medida em que são estratificadas as esferas de ação dos 

sujeitos. Tal estratificação ocorre uma vez que a esfera econômica mercantil prevalece sobre 

as demais esferas da vida.   

Ainda em relação ao nível societário, a gestão das demandas e necessidades do social 

acaba se confundindo com a gestão pública uma vez que na modernidade, tais demandas 

sempre foram atendidas pelo Estado por meio das políticas públicas. Todavia, a Gestão Social 

enquanto gestão destas demandas pode ocorrer a partir de mecanismos de auto-organização, 

principalmente o fenômeno do associativismo (FRANÇA FILHO, 2008). 

Enquanto modalidade específica, a Gestão Social é orientada para ação organizacional 

(micro) de modo que a ação deve se pautar por lógicas sociais, políticas, culturais e ecológicas 

em detrimento da lógica instrumental.  

França Filho (2008) se baseia na obra de Guerreiro Ramos (1989) ao distinguir a 

modalidade supracitada em outras duas, quais sejam: Gestão Estratégica (ou privada) e Gestão 

Pública.  

Com base nas afirmações de Tenório (1998), França Filho (2008) constata que a 

gestão privada corresponde à gestão realizada pelas organizações na esfera do trabalho, o 

mercado. Nele, prevalece a lógica utilitarista na qual todos os meios necessários são 

empregados tendo em vista os fins econômicos. O que se observa, nesta modalidade, é a 

primazia da racionalidade instrumental representada pelo imperativo econômico. (TENÓRIO, 

1998) 

Por outro lado, diferencia-se da gestão privada na medida em que busca o bem comum 

a partir da ação do Estado por meio de sua máquina. Sua ação, conforme destaca França Filho 

(2008), entretanto, pode oscilar entre práticas democráticas, clientelistas e tecnoburocráticas 

em razão da composição da cultura política do poder governamental.  

Para definir Gestão Social em seu nível organizacional, o autor chama atenção para a 

necessidade de inversão de prioridades em relação à lógica privada de condução 

organizacional. O fator econômico é meio, e não fim, para alcançar a transformação social a 

partir da atuação organizacional. A racionalidade que deve orientar as formas de gestão é a 

substantiva, de modo que valores sociais e a solidariedade se sobreponham ao caráter 

instrumental da gestão (FRANÇA FILHO, 2003). 



 

 

19 

Nesse sentido, a Gestão Social seria o espaço próprio da sociedade civil distinta da 

gestão privada bem como da gestão pública uma vez que ambas se utilizam de uma lógica 

instrumental, do cálculo utilitário das consequências de sua atuação.  A sociedade civil é, 

portanto, protagonista em uma esfera pública não estatal1, fugindo do circuito Estado-

Mercado para a concepção e execução de projetos. (FRANÇA FILHO, 2003).  

Cabe ressaltar que, na concepção de França Filho, a Gestão Social não vai em direção 

ao pressuposto liberal, ou seja, não se espera negligenciar o papel do Estado no que tange a 

gestão e promoção de serviços públicos, atribuindo tal responsabilidade a sociedade civil. O 

que se pretende é apontar para outras possibilidades de promoção de bem estar social. 

 

[...] Trata-se apenas de afirmar que o político (enquanto dimensão 

constitutiva da vida humana associada) não é atribuição exclusiva do Estado 

como instituição. Ou seja, existe uma dinâmica política de auto-organização 

social, através de diferentes modalidades do fato associativo, cujo papel deve 

ser valorizado se quisermos apostas numa democratização da sociedade.  

(FRANÇA FILHO, 2007. p. 3). 

 

Outra autora que estuda a Gestão Social enquanto conceito é Tânia Fischer. Para tal, a 

gestão é um ato relacional que se estabelece entre pessoas, em espaços e tempos relativamente 

delimitados, objetivando realizações e expressando interesses de indivíduos, grupos e 

coletividades (FISCHER, 2002 p. 29). 

Contudo, chama-se atenção para os espaços onde ocorre a gestão, não como algo 

descontextualizado, mas como uma manifestação de poder em qualquer tempo e espaço. 

Nesse sentido, Fischer (2002) se utiliza do conceito de territórios enquanto lócus da realização 

da Gestão Social. O conceito de território, neste caso, assume um caráter mais amplo e 

abstrato. Este universo de análise pode estar relacionado às mais diversas escalas e relações de 

poder que se articulam de forma conjunta ou individualmente em um ou mais territórios 

(FISCHER, 2002).  

Para a autora, o desenvolvimento local é considerado conceito-âncora na construção 

da Gestão Social. O desenvolvimento local segundo Fischer (2002) é promovido a partir da 

                                                           
1
 O setor público não estatal (ou terceiro setor) corresponde às organizações públicas voltadas ao interesse 

geral, porém não compõem o aparato estatal. (PEREIRA, L.C.B.; GRAU, N.C., 1999) 
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ação de organizações que podem trabalhar juntas ou por interorganizações, ou seja, por 

organizações cujos propósitos convergem. 

Portanto, a construção social do desenvolvimento local é tecida por estas 

interorganizações, as quais refletem interesses múltiplos de instituições que operam no espaço 

público, ou seja, governo local, organizações sociais e empresas privadas articulam seus 

interesses em modelos de ações coletivas em desenhos organizacionais complexos 

circunscritos por relações de poder. Estas organizações complexas, conforme aponta Fischer 

(2002) são centrais para a coletivização da gestão nas diversas instâncias da sociedade.  

Para a autora, há dois sentidos para o que se chama de desenvolvimento local. O 

primeiro deles é orientado pela competição, cujo determinante é a economia de mercado. Sob 

a ótica da cooperação, o desenvolvimento local inspira-se nos valores da qualidade e 

cidadania, agregando setores até então à margem da cadeia de produção em escala local, 

subordinando o imperativo econômico aos não econômicos a partir de formas e estratégias 

não capitalistas e autônomas. (FISCHER, 2002).    

 

Destarte, 

 

A Gestão Social, como condição essencial, não é a gestão de processos 

descontextualizados, mas sim ancorados territorialmente, como uma forma 

de representação de poderes locais articuladas em interorganizações, que são 

instituições de convergência que produzem e recriam ações, projetos e 

programas, possíveis instrumentos de ação pública [...] (LASCOMUMES 

& LÊ GALES, 2004, P.12 apud FISCHER, 2002. p.114).  

 

O conceito de interorganizações enquanto lócus do exercício da Gestão Social é 

fundamental no processo de desenvolvimento local. 

Com base na autora, Peres Jr. e Pereira (2013) o desenvolvimento local se equipara ao 

desenvolvimento social à medida que se baseia nas “[...] ideias de sustentabilidade, em uma 

visão integrada dos aspectos sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais inerentes a 

qualquer local e na articulação dos atores sociais das diversas esferas - Estado, Sociedade e 

Mercado” (PERES; PEREIRA, 2013, p.7).    
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No tocante ao exercício deste tipo de gestão, o gestor social tem papel central para 

atuar em nós organizacionais e em contextos interorganizacionais em níveis cada vez mais 

escalares e complexos. O caldo de contextos culturais que conformam a gestão do 

desenvolvimento local demandam gestores capazes de interagir com culturas locais e de 

construir identidades.  O desenvolvimento é, portanto, processo e produto da ação dos 

gestores sociais. (FISCHER, 2012). 

Este gestor tem, portanto, caráter simbólico e valorativo. Nesse sentido, Gondim, 

Fischer e Melo (2006, p.51) traçam competências do gestor social (vide relação abaixo), as 

quais devem compreender competências como mediação, estratégia e avaliação. 

 

1)  Articular redes interorganizacionais, interinstitucionais e intersetoriais; 

2) Mediar interações em escalas territoriais e organizacionais; 

3) Promover aprendizagem individual e coletiva; 

4) Elaborar diagnósticos, programas, projetos e ações; 

5) Articular ações em diversos arranjos socioprodutivos; 

6) Elaborar estratégias de inovação e empreendedorismo em diversos territórios; 

7) Facilitar relações entre indivíduos, grupos e coletividades; 

8) Promover transformações sociais em áreas geográficas delimitadas; 

9) Captar e alocar recursos com eficácia; 

10) Integrar diferentes olhares sobre a realidade social; 

11) Elaborar projetos de pesquisa e acompanhar todas as etapas de seu 

desenvolvimento; 

12) Facilitar a participação do cidadão na gestão do desenvolvimento 

local/regional/global; e 

13) Promover a valorização humana, a valorização da diversidade cultural, regional e 

global.  

A autora faz cinco proposições de modo a identificar os processos e paradoxos no 

campo da Gestão Social, quais sejam: (1) A gestão do desenvolvimento social deve ser 

exercida de forma coletiva, em um processo de mediação entre diversos níveis de poderes, 

onde podem ocorrer conflitos de interesse; (2) A gestão do desenvolvimento social é um 

campo de conhecimento cujas práticas são híbridas e contraditórias mesmo em um [...] campo 

de experiências de rupturas e de construção de novos paradigmas do agir social em relação a 

modelos típicos do contexto capitalista; (3) é orientada por valores e ética da 
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responsabilidade, atendendo aos imperativos da eficácia, ou seja, da efetividade social; (4) 

corresponde a gestão de redes, de relações sociais mutáveis e emergentes; e (5) está inserida 

em contextos culturais, onde gestores sociais tem valor simbólico na transformação e 

construção de identidades (FISCHER, 2002, p.28). 

A gestão do desenvolvimento social consiste em um processo de mediação de níveis 

diversos de poder individual e social, o que implica em um exercício coletivo. Ela (a gestão) 

“[...] não é uma função exercida apenas por um gestor, mas por um coletivo que pode atuar 

em grau maior ou menor de simetria/ assimetria e delegação”  (FISCHER, 2012, p.118). 

Carrion e Martins (2012.p.9), por sua vez, sugerem que a Gestão Social se constitui 

em razão da “[...] necessidade de se construir um espaço não econômico [...] para se 

problematizar os enfoques acerca do desenvolvimento”. A proposta das autoras está centrada 

na ideia de “boa governança” oposta à ideia de gestão tradicional (CANÇADO; TENÓRIO; 

PEREIRA, 2011) viabilizada a partir da criação de espaços e arranjos que favoreçam a 

participação e a deliberação dos cidadãos.  

Boullosa e Schommer (2008) afirmam que a Gestão Social aponta para uma forma 

alternativa de governança que fuja às práticas de controle e racionalização da gestão, dando 

lugar a uma gestão mais democrática do ponto de vista da tomada de decisão, privilegiando a 

dimensão dialógica da gestão. 

Para as autoras há uma dicotomia intrínseca a discussão e prática da Gestão Social. Ao 

passo que a Gestão Social passa a preencher espaços vazios de modo a dar sentido às 

experiências alternativas de gestão, ela sofre uma inversão de valores na medida em que de 

processo de inovação se transforma em produto inovador (BOULLOSA & SCHOMMER, 

2008). 

Ao constatar o crescente debate público e midiático da Gestão Social, França Filho 

(2008) assume posição similar e chama atenção para a tendência de banalização do termo 

Gestão Social, afinal o termo tem se prestado as mais variadas interpretações “[...] e como 

num passe de mágica, o universo das práticas sociais ganha um novo contorno para ilustra-lo. 

Tudo que não é gestão tradicional passa então a ser visto como Gestão Social” (FRANÇA 

FILHO, 2007, p.2).  

Tendo em vista a compreensão da natureza da Gestão Social, devem ser levadas em 

consideração duas dimensões distintas (SCHOMMER; FRANÇA FILHO, 2007). A dimensão 
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processual faz referência ao exercício de processos gerenciais oriundos da escola clássica de 

administração, bem como processos gerenciais contemporâneos. 

Quanto à sua finalidade, a gestão é voltada para o social, ou seja, vai além de uma 

orientação única e exclusivamente econômica2. 

  O caráter inovador segundo os autores reside nesta característica da Gestão Social, à 

medida que a orientação econômica da gestão preconiza uma racionalidade utilitária apoiada 

em técnicas gerenciais.  

O caminho para a institucionalização da Gestão Social perpassa, segundo Boullosa e 

Schommer (2008), quatro momentos. O primeiro diz respeito às experiências dispersas de 

gestão voltadas para o atendimento de objetivos sociais a partir do diálogo e participação. Em 

um segundo momento, estas práticas dispersas passam a ser melhor articuladas na medida em 

que são reconhecidas enquanto inovadoras. No terceiro tais práticas passam a ser consideradas 

como um campo de gestão particular, a Gestão Social, porém ainda apresentando relação com 

outras terminologias (gestão participativa, gestão sustentável, gestão do terceiro setor, etc). 

No quarto e último momento, a Gestão Social alcança certo grau de institucionalização, 

entretanto não é possível identificar as características que a distinguem dos demais campos de 

gestão. 

É neste momento no qual a Gestão Social perde parte do seu caráter inovador, o que 

não quer dizer que a Gestão Social se coloque em oposição às mudanças almejadas. Contudo, 

a Gestão Social deve se atentar a  

 

[...] explorar novos poros de inovação ainda presentes nas práticas que 

configuram o campo [...] evitando que a institucionalização precoce da 

Gestão Social iniba seu potencial de constituir-se como alternativa a modos 

de gestão opressivos, controladores e homogeneizadores das pessoas, das 

organizações e da sociedade.  (BOULLOSA E SCHOMMER, 2008, p.7).  

 

Ao assumir forma de produto, a Gestão Social negligencia o caráter dialógico da 

aprendizagem, da construção coletiva onde todos são aprendizes. Segundo Boullosa e 

Schommer (2008) ao passo que a Gestão Social é compreendida como produto inovador – ou 

                                                           
2
 Para Boullosa e Schommer (2008) toda gestão contempla uma dimensão social uma vez nela pessoas 

interagem e participam da gestão, todavia de formas distintas. 
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seja, algo já formulado, ela demanda rapidez na sua compreensão e, consequentemente, a 

instrumentalização de seu uso. 

Em outras palavras, as atenções recaem sobre o modo pela qual a Gestão Social deve 

ser operacionalizada, suas regras e processos ao invés do contexto, na realidade onde ocorrerá 

o exercício da Gestão Social. 

Nesta direção, Cançado (2011) argumenta que a delimitação do campo da Gestão 

Social deve ser feita de modo dialógico para que não coíba práticas diferenciadas e 

inovadoras. O campo, desta forma, deve ser delimitado “a lápis” ao invés de “a caneta” 

(CANÇADO, p.189, 2011). 

Segundo Gondim, Fischer e Melo (2006), a distinção entre as racionalidades 

instrumental e substantiva é o que delimita a Gestão Social, a diferenciado da gestão 

tradicional (ou estratégica). Em posse de um agir intersubjetivo, a Gestão Social preconiza o 

diálogo e o consenso como meios de garantir o exercício da cidadania deliberativa à medida 

que a gestão tradicional busca somente atender aos interesses privados. 

Nesse sentido, a Gestão Social pode sem entendida como: 

 

[...] um ato relacional capaz de dirigir e regular processos por meio da 

mobilização ampla de atores na tomada de decisão (agir comunicativo), que 

resulte em parcerias intra e interorganizacionais, valorizando as estruturas 

descentralizadas e participativas, tendo como norte o equilíbrio entre a 

racionalidade instrumental (com relação a fins) e a racionalidade substantiva 

(com relação a valores), para alcançar enfim um bem coletivamente 

planejado, viável e sustentável a médio e longo prazo. (GONDIM; 

FISCHER; MELO, 2006, p.4). 

 

Carvalho (2001), por sua vez, discute a temática da Gestão Social enquanto gestão de 

ações sociais públicas a partir do atendimento e gestão de demandas e necessidades, dando 

resposta às mesmas. 

O atendimento a estas demandas se encaixa em um movimento de busca pelo 

reconhecimento da cidadania e de direitos sociais previstos constitucionalmente e legítimos, e 

que devem pautar as políticas públicas nos dias de hoje (CARVALHO, 2001). 
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A crise da cidadania estaria estritamente relacionada ao advento do neoliberalismo 

que, ao preconizar o Estado Mínimo, trouxe consigo a precarização das relações de trabalho, a 

transformação produtiva e o aumento do desemprego. Com isso, traçou-se uma nova 

interdependência o modelo Estado-Nação à medida que, do ponto de vista externo, se 

movimenta em direção à formação de blocos econômicos e, do ponto de vista externo, 

fortalece novos atores na sociedade civil. 

Nesse sentido, o autor destaca a emergência do Terceiro Setor, o qual possui atributos 

necessários para o exercício da Gestão Social, principalmente no que tange a capacidade de 

articulação de iniciativas em nível local, de estabelecer parcerias junto ao Estado para a gestão 

de políticas e programas de governo e de estabelecer redes locais que traduzam demandas em 

pautas de reivindicação por melhorias sociais.  

Conforme dito anteriormente, o campo da Gestão Social ainda está em construção o 

que impossibilita a definição de um conceito único que abrace a multiplicidade de 

concepções. Contudo, algumas destas são aceitas consensualmente por estudiosos do campo 

da Gestão Social.  

Em síntese, a Gestão Social pode ser apresentada como a tomada de decisão 

coletiva, sem coerção, baseada na inteligibilidade da linguagem, na 

dialogicidade e no entendimento esclarecido como processo, na 

transparência como pressuposta e na emancipação enquanto fim último. 

(CANÇADO, 2011, p.99). 

 

Neste estudo, é privilegiada a concepção de Gestão Social de Tenório (2005) 

fundamentada na prática da cidadania deliberativa orientada pela teoria da ação comunicativa 

de Habermas. O exercício da cidadania deliberativa ocorre na esfera pública – no qual Estado, 

sociedade e mercado interagem sem coação e de forma dialógica – e seu procedimento de 

prática consiste na participação (TENÓRIO, 2005). 

Logo, para Tenório (2005) a participação corresponde a um elemento central no 

exercício da cidadania deliberativa e ratifica a prática da gestão social enquanto processo 

intersubjetivo e dialógico tendo em vista o atendimento de necessidades de um conjunto a 

partir da tomada de decisão coletiva.  

[...] a Gestão Social deve ser praticada como um processo intersubjetivo, 

dialógico, no qual todos têm direito à fala. E este processo deve ocorrer em 

um espaço social, na esfera pública. Esfera onde se articulam diferentes 
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atores da sociedade civil, que ora em interação com o Estado, ora em 

interação com o mercado, ora os três interagindo conjuntamente, vocalizam 

as suas pretensões com o propósito de planejar, executar e avaliar políticas 

públicas ou decisões que compartilhem recursos em prol do bem comum. 

Assim, entendemos gestão social como o processo gerencial deliberativo que 

procura atender às necessidades de uma dada sociedade, região, território ou 

sistema social específico.  (TENÓRIO, 2005, p. 121). 

  

 
 
2.2   Críticas ao Conceito de Gestão Social 
 

As críticas apresentadas a seguir são pautadas principalmente por divergências de 

Pinho (2010) quanto à construção do conceito de Gestão Social, a terminologia e forma pela 

qual é exercida na ponta. Boullosa e Schommer (2008; 2009) também fazem suas 

considerações, apontando para uma suposta institucionalização prematura da Gestão Social. 

A primeira dela reside na falta de consenso estabelecida no campo da Gestão Social 

enquanto área de conhecimento e aplicabilidade. Pinho (2010) denuncia a ambiguidade 

intrínseca à utilização do termo Gestão Social. 

Em seu texto “Gestão Social: conceituando e discutindo os limites e possibilidades 

reais na sociedade brasileira”, diante das variadas concepções acerca de um conceito que, para 

o autor, parece “obscuro”, argumenta que o adjetivo social que acompanha a gestão é 

“convencional, indefinido e carregado de ambiguidades e pode ser aproveitado 

oportunisticamente” (PINHO, 2010, p.29).   

Ao dialogar com diferentes autores que buscam conceituar e dar orientação a Gestão 

Social, Pinho (2010) afirma que o termo Gestão Social não é adequado uma vez que não 

comporta em seu bojo tudo o que se pretende fazer.  

Contra argumentando a proposta de Tenório (2008) na qual ganha relevo a 

participação a partir de um processo dialógico e intersubjetivo na tomada de decisão, Pinho 

(2010) com base na obra de Benevides tenta remontar a origem do desejo da participação na 

sociedade brasileira. Para a autora, “a participação popular, muitas vezes, é associada a uma 

nova doença infantil do esquerdismo” (BENEVIDES, 1991, p.11 apud PINHO, 2010, p.36).  
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Além disso, a própria ideia de participação carregaria uma carga de ambiguidade no 

caso brasileiro. O exercício da democracia participativa, em razão da abrangência e 

indefinição teórica que o termo tenha recebido no período de redemocratização, estaria 

reduzido à mera figura de retórica. Além do que “demandaria instituições sólidas e estáveis, 

nível de vida elevado e baixa disparidade socioeconômica [...]” (BENEVIDES, 1991, p.20 

apud PINHO, 2010, p.37).  

Outro entrave à participação apontado por Pinho (2010) é a construção democrática 

pelo qual passou o Brasil no período pós-autoritário. Para isso o autor recorre a Dagnino, o 

qual atribui ao desenho institucional brasileiro um caráter “[...] autoritário e largamente 

intocado e resistente aos impulsos participativos” (DAGNINO, 2002.p.279 apud PINHO, 

2012.p.39). 

Ainda sobre a participação na democracia deliberativa e recorrendo a uma “dura 

realidade empírica”, a educação (na figura do analfabetismo, em especial o funcional) é 

central em sua crítica. Mesmo não desmerecendo o saber popular, “[...] a entrada no mundo 

moderno e contemporâneo exige uma série de conhecimentos básicos e amplos sem as quais o 

cidadão (ou candidato à) fica a margem” (PINHO, 2010.p.48).  

Boullosa e Schommer (2009) também tecem críticas ao desenvolvimento do campo da 

Gestão Social ao passo que apresentam uma institucionalização “precoce” uma vez que o 

campo da Gestão Social encontra-se em construção e muitas vezes preenche espaços vazios 

para dar sentido às mais diversas alternativas de gestão. Este processo transformaria a Gestão 

Social em um “produto inovador”, levando a instrumentalização do seu uso (BOULLOSA & 

SCHOMMER, 2009). 
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3. AGENDA SOCIAL EM FAVELAS PACIFICADAS 
 

Nos últimos anos, podem ser vislumbradas algumas experiências nas diversas esferas 

de governo que se fundamentam na prática da Gestão Social.  A necessidade de consolidação 

de espaços de discussão capazes de promover uma gestão compartilhada, desta forma, tem 

pautado a agendas e inspirado propostas para o desenvolvimento de territórios. 

Na esfera federal, por exemplo, foi lançado no ano de 2008 o Programa Territórios da 

Cidadania (PTC). Desenvolvido a partir de parcerias entre os governos federal, estaduais, 

municipais e a sociedade civil, o programa consiste em uma estratégia de desenvolvimento 

regional sustentável de garantias de direitos sociais voltados às regiões do país que mais 

precisam. Seu objetivo é a superação da pobreza e geração de renda no meio rural a partir do 

desenvolvimento sustentável de territórios (ZANI, 2010).  

Para tal, a estratégia de desenvolvimento territorial sustentável se debruça sob 

objetivos que contemplam a integração de políticas públicas a partir do planejamento 

territorial, ampliação de programas básicos que promovam a cidadania e inclusão produtiva 

de segmentos sociais vulneráveis a partir da ampliação de mecanismos de participação social.  

A essência do programa, em suma, é o “[...] planejamento territorial e a coordenação de ações 

setoriais para a superação da pobreza e das desigualdades sociais em áreas rurais” (FRANÇA, 

2010, p. 1 apud ZANI, 2010, p. 43).  

No âmbito estadual surgem também iniciativas neste sentido, cujo norte é o 

desenvolvimento de territórios a partir da coordenação de políticas públicas em suas diversas 

dimensões, valorizando o protagonismo social e a participação dos diferentes atores na esfera 

pública. Implementado no ano de 2010, o Programa Territórios da Paz do Governo do estado 

do Rio de Janeiro se propõe a reintegrar socialmente e economicamente as favelas nas quais 

foram implantadas as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). 

O capítulo a seguir está estruturado da seguinte forma: A seção 3.1 apresenta uma 

discussão acerca da origem da favela, tecendo uma breve quanto a sua origem. Em sequência, 

a seção 3.2 remonta a história das favelas, ressaltando o modo pela qual ela foi 

problematizada desde o seu surgimento. Tal discussão foi julgada pertinente na medida em 

que justifica as diversas intervenções do poder público ao longo do século passado até os dias 

de hoje. Na seção 3.3, por sua vez, discute-se brevemente o histórico da agenda de segurança 

pública, a qual estabeleceu relação íntima com as favelas principalmente a partir da década de 

1980. Em seguida, a seção 3.4 se debruça sobre a política de pacificação empreendida na 
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cidade do Rio de Janeiro a partir das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). Cabe destacar 

que o Programa Territórios da Paz (apresentado na seção seguinte) foi implementado nas 

favelas nas quais foram instaladas tais unidades. Por fim, a seção 3.5 trata da agenda social na 

cidade do Rio de Janeiro, a partir da experiência do Programa de Gestão Social em Territórios 

Pacificados – Territórios da Paz, o qual é objeto do presente estudo. 

 

 

3.1  A Origem das Favelas no Rio de Janeiro 
 

Vaz (1994) considera que o cortiço é a “semente da favela”. Consideradas habitações 

coletivas e insalubres, os cortiços eram constantemente alvo do poder público. Todavia, 

segundo a autora, um único foi demolido: O “cabeça de porco”. A mesma autora sugere que, 

após a demolição deste cortiço, foram construídos os primeiros barracões no Morro da 

Providência.    

Dentre as versões que tratam do surgimento das favelas, a mais notória remete a 

ocupação do morro da Providência por ex-combatentes da Guerra de Canudos3, na zona 

portuária da cidade do Rio de Janeiro – então Distrito Federal do país (VALLADARES, 

2000). Ao retornarem do sertão da Bahia, ali se estabeleceram juntos às suas famílias 

enquanto aguardavam definições quanto à situação junto ao exército brasileiro4. Além destes, 

o morro foi ocupado também por viúvas cujos conjugues morrerem no conflito e seus filhos. 

Há duas possibilidades intrínsecas a relação supracitada, conforme destaca Valladares 

(2005). A semelhança no que diz respeito à vegetação nos dois morros, ou um traço simbólico 

da resistência exercida tanto pelo povoado do arraial de canudos durante o conflito travado 

com o exército da nova república quanto pelos soldados remanescentes do conflito e que 

pressionavam o governo.  

Valladares (2000) ao estudar o que se chamou de “gênese da favela” afirma que a 

designação favela tem origem epistemológica na obra “Os Sertões” de Euclides da Cunha, 

                                                           
3
 Conflito entre um movimento popular sócio-religioso e o Exército da República entre os anos de 1896 e 1897 

no arraial de Canudos.  

4
 De acordo com Vaz (1994) a favela de Santo Antônio possui origem semelhante, também tendo sido ocupada 

por praças de outro batalhão remanescente da campanha de Canudos.  
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utilizada para evocar um espaço geográfico próprio do sertão baiano. O autor a descreve da 

seguinte forma:  

Todas traçam, afinal, elíptica curva, fechada ao sul por um morro, o da 

favela, em torno de larga planura ondeante onde se erigia o arraial de 

Canudos – e daí para o norte, de novo se dispersam e decaem até acabarem 

em chapadas altas à borda do São Francisco. (EUCLIDES DA CUNHA, 

1982. p. 19).  

 

Segundo Abreu (1994) a terminologia favela é disseminada a partir da segunda década 

do século XX. Não à toa o morro da Providência torna-se conhecido como Morro da Favela, 

denominação esta que passou a identificar as demais ocupações e aglomerações urbanas 

semelhantes em condições semelhantes àquelas do morro da Favela. Tal nomeação se deu em 

razão do morro da Favela, município onde era localizado o arraial de Canudos.  

 Nesse sentido, a obra “Os Sertões” fundou as diversas interpretações do fenômeno de 

ocupação de morros cariocas por segmentos pobres e marginalizados da população. As 

representações sociais de Canudos, por sua vez, foram projetadas nas favelas. Estes espaços 

passam a ser identificados como carentes, principalmente em razão da situação irregular de 

habitação, insalubres e carentes dos mais diversos tipos de serviços públicos, tais como 

abastecimento de água, saneamento básico e educação (VALLADARES, 2005). 

Contudo, Burgos (2005) chama atenção para a categoria sociológica que compreende a 

favela. Para o autor, ela não traduz apenas uma forma de conglomerado urbano habitacional, 

mas uma configuração ecológica dotada de relativa particularidade. Isto porque um 

conglomerado urbano apenas torna favela quanto desenvolve um microssistema sociocultural. 

Nesse sentido, a identidade territorial e as instituições locais exercem papel central no 

desenvolvimento deste microssistema cultural (BURGOS, 2005). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse tipo de 

habitação encontra-se assim definido: “aglomerado subnormal (favelas e similares) é um 

conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais, ocupando ou tendo ocupado 

até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou não), dispostas de forma 

desordenada e densa, carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais”. Sem 

entrarmos no mérito da definição, por si só problemática, já na última década do século XIX, 

em 1897, surgiram as favelas nos morros da Providência e de Santo Antônio, na área central 

da cidade. 
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Conforme destaca Vaz (1994), outros morros da região central do Rio de Janeiro 

também foram ocupados no final do século XIX ao passo que na zona norte os primeiros 

morros foram ocupados a partir da primeira década do século XX, com destaque para os 

morros do Salgueiro e Mangueira nos anos de 1909 e 1910, respectivamente. Tratava-se de 

habitações populares estabelecidas em áreas de encostas da cidade. Eram, em maioria, de ex-

escravos que residiam em cortiços.  

Também na primeira década do século XX, o crescimento rápido das favelas alcança a 

zona sul da cidade do Rio de Janeiro, em especial a partir da ocupação de morros em 

Copacabana. A crescente escalada do número de favelas vem acompanhada de um processo 

repressivo mediante remoções sistemáticas (FERREIRA, 2009).  

O modo pelo qual a favela é observada ao longo do século XX, de acordo com 

Valladares (2000), pode ser separado em dois grandes momentos. O primeiro deles 

corresponde ao momento da gênese da favela no período que compreende o início do século 

XX e a década de 50. Este momento é representado pela representação única da favela, “um 

arquétipo, de uma imagem padrão que se tornou consensual a respeito de um mundo diferente 

que emergia na paisagem carioca pela contramão da ordem” (VALLADARES, 2000, p.8). 

Seus principais autores são, em geral, cronistas, jornalistas, médicos sanitaristas e 

engenheiros. 

Neste primeiro momento também é inaugurado com a realização do primeiro Censo 

das Favelas pela Prefeitura do então Distrito Federal realizado e publicado no final da década 

de 40, bem como pelo Censo Demográfico de 1950. Para Valladares (2000) este é o momento 

no qual é lançado um saber oficial sobre este arquétipo a partir de um primeiro diagnóstico 

quanto às condições de vida e habitação, além do padrão de vida de seus moradores.  

O segundo momento apontado por Valladares (2000) se inicia na década de 60 e 

percorre o tempo até os dias de hoje. Nesse sentido, a favela se torna objeto de análise da 

academia a partir de pesquisas de campos realizadas, sobretudo, por cientistas sociais 

interessados na dinâmica daqueles espaços criminalizados desde o seu surgimento. A 

centralidade que ganham as favelas implica no crescimento da produção acadêmica a partir 

deste período e inspira uma grande parte da literatura sobre pobreza urbana no Rio de Janeiro 

e no Brasil (VALLADARES, 2000, p.10). 

É importante destacar que as discussões quanto ao surgimento das favelas já partem de 

olhares daqueles que as viam como espaços de anormalidade e periculosidade (ZALUAR, 
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2006, p.307). As interpretações se multiplicaram e reproduziram estigmas que ainda hoje 

marcam não apenas as favelas, mas também seus moradores. 

 

3.2 Favelas: Construção Social da Favela enquanto “Problema” 
 

Em um primeiro momento, há de se destacar a importância da tecer uma discussão 

acerca da forma pela qual as favelas foram construídas em seu sentido social e simbólico 

como forma de apontar para a complexidade da integração destes espaços e seus moradores, 

conforme almejado pelo Programa de Gestão Social em Territórios Pacificados – Territórios 

da Paz. 

Para isso, é de suma importância reconstituir – mesmo que de forma breve – o modo 

pelo qual as favelas foram observadas desde o momento do seu surgimento e reconhecidas 

pelo ao poder público e de que forma este interviu e respondeu ao seu crescimento ao longo 

do século XX. Perlman (1977) já sugeria que haviam poucos indícios de que as favelas 

fossem um fenômeno temporal e que “[...] a maneira de ver as favelas, especialmente por 

parte dos governantes, determina em larga escala as políticas que lhe são impostas” 

(PEARLMAN, 1977.p.42). 

De acordo com Valladares (2000) e Leeds (1978), a produção bibliográfica sobre as 

favelas surge no do século XX, quando se destacavam olhares multidisciplinares a partir de 

narrativas principalmente de jornalistas, cronistas, médicos, assistentes sociais e arquitetos. A 

preocupação destes era lançada sob os cortiços, locais reconhecidos como locus da pobreza. 

Entretanto, estes diferentes olhares resultaram da construção de um mesmo arquétipo, 

ou seja, uma visão padronizada do que representavam as favelas bem como seus moradores, 

contribuindo para o desenvolvimento de um imaginário coletivo. Este arquétipo, conforme 

cita Valladares (2000) é o morro da Providência, o qual veio a ser chamado de morro da 

Favela pelas questões levantadas na seção que antecede esta. 

  As primeiras narrativas observadas já sugerem elementos criminalizantes a estes 

espaços, de modo que “[...] eram tidos como antro não apenas da vagabundagem e do crime, 

mas também das epidemias, constituindo uma ameaça às ordens moral e social” 

(VALLADARES, 2000, p.7). O caráter conotativo lançado aos cortiços subsidiaria 

posteriormente uma concepção da favela enquanto “problema” a ser solucionado, sob 
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argumentos que apontariam para a precariedade das moradias e insalubridade epidêmica das 

mesmas.   

A concepção da favela enquanto problema a ser solucionado data o momento de sua 

descoberta, quando narrativas jornalísticas – mesmo quando sensíveis a estes espaços, 

costumes e a sociabilidade ali construída – somam-se à voz de engenheiros, médicos 

sanitaristas que denunciavam problemas relacionados à pobreza e a precariedade das 

condições de saúde e moradia. 

Ainda no início da década de 20, quadros políticos e empresários endossam o discurso 

de médicos sanitaristas. Os engenheiros atentavam para a necessidade de extinção das favelas. 

Maiolino (2008) e Valladares (2000) citam o exemplo de João Augusto de Mattos Pimenta, 

cujos interesses eram estritamente ligados aos do mercado imobiliário. Nesse sentido, a favela 

seria “lepra da esthética – doença dos malditos na idade média [...] a pior de todas as doenças” 

(VALLADARES, 2000. p.15).    

O conhecido Plano Agache de certa forma representou a manutenção desta visão, 

entretanto lançando um “olhar mais social” (VALLADARES, 2000) no que tange o 

reconhecimento da sociabilidade e das condições de moradia daquelas populações. Contudo, 

como salienta Maiolino (2008) sua abordagem, mesmo a partir de uma compreensão mais 

abrangente da favela enquanto espaço heterogêneo, ainda a associa a um problema a ser 

solucionado. 

Concebido pelo urbanista francês Alfred Agache, o plano partia da premissa de que as 

favelas representavam um grave problema à estrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro e à 

sua ordem social, higiênica, estética e de segurança (ZYLBERBERG, 1992 apud 

VALLADARES, 2000). 

  

Nesse sentido, o plano tinha como objetivo a: 

Remodelação, extensão e embelezamento para a cidade do Rio de Janeiro [...] 

e recomendava a construção de vilas-jardins operárias para onde as pessoas 

que moravam em favelas seriam transferidas e sugeria a proibição, por parte 

das autoridades públicas de toda e qualquer construção estável nas favelas.  

(CUNHA et. al, 2006, p.61). 
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A mentalidade higienista, conforme analisado por Valladares (2000) e Machado 

(2002) inaugurou a relação entre governos e favela e orientou as ações públicas até a década 

de 70 a partir da demolição de barracos e remoção de seus moradores sem maiores 

preocupações com o seu destino. Assim, o problema favela não se origina de uma postulação 

daqueles que ali habitavam, mas sim do conflito ensejada à urbanidade citadina (BURGOS, 

2006).   

   A existência oficial da favela se dá no final dos anos 30, quando é lançado o código de 

obras. Publicado em 1937, o documento traduz a primeira política pública voltada para estes 

espaços. O plano ratifica a situação de marginalidade das favelas ao passo que as considera 

uma “aberração”, não podendo constar no mapa oficial da cidade do Rio de Janeiro 

(BURGOS, 2002).  

O mesmo autor chama atenção para a criação do que foi denominado “Parques 

Proletários”, seguindo uma clara orientação do plano, para onde deveriam ser direcionados os 

moradores das favelas removidas. Além do caráter higienista, buscava-se “disciplinar” seus 

moradores à medida que incluía: 

“O controle da entrada [...] de indivíduos de baixa condição social; o retorno 

de indivíduos de tal condição para os seus estados de origem; a fiscalização 

severa das leis que proibiam a construção e reforma de casebres; a 

fiscalização dos indivíduos acolhidos pelas instituições de amparo; e a 

promoção de forte campanha de reeducação social entre os moradores das 

favelas, de modo a corrigir hábitos e incentivar a escolha de melhor 

moradia” (grifos meus) (VALLA, 1984, p.3 apud BURGOS, 2006, p.28). 

  

Nos parques eram empregados mecanismos de moralização e controle de seus 

moradores (LEEDS, 1978). Nesta mesma direção, Burgos (2006) afirma que se ensaiava o 

que foi denominado “pedagogia civilizatória”, de modo que seus moradores eram vistos como 

pré-cidadãos não detentores de direitos, ignorantes, carentes e irresponsáveis, o que ensejava a 

necessidade de serem civilizados. 

Ainda sob a égide da extinção das favelas – ou, ao menos, controlar a sua expansão – a 

prefeitura do Rio de Janeiro realiza o primeiro censo de favelas. Realizado entre os anos de 

1947 e 1948 e executado pelo então Departamento de Geografia e Estatística da prefeitura, o 

censo identificou, em um primeiro momento, 119 núcleos cuja população somava, 

aproximadamente, 280 mil habitantes. Entretanto, ao passo que avançaram os trabalhos, o 
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número o número de favelas reduziu para 105 com população estimada 138.837 habitantes 

(VALLADARES, 2000, p.23).  

Nesta mesma época data a criação das primeiras comissões de moradores, criadas em 

razão do descontentamento da população realocada nos Parques Proletários quanto à 

pedagogia civilizatória, a “precariedade das novas construções oferecidas [...] bem como ao 

desmantelamento das redes sociais construídas ao longo de muitos anos” (MAIOLINO, 2008. 

p. 81). 

Para Burgos (2006), é neste momento que os moradores passam a se constituir como 

atores políticos, despertando a preocupação tanto do poder público quanto de setores 

conservadores, como a igreja por exemplo.   

Reflexo da situação supracitada foi criada em 1946 a Fundação Leão XIII cujo 

objetivo era, a partir da cristianização, assistir material e moralmente os moradores das 

favelas. Sob o argumento de substituir a pedagogia civilizatória, o discurso preconizava uma 

pactuação cristã.  “Ao invés do conflito político [...] o diálogo e a compreensão; ao invés da 

luta pelo acesso a bens públicos, o assistencialismo; no lugar da crítica, a resignação; em vez 

do intelectual orgânico, a formação de lideranças tradicionais” (BURGOS, 2006. p. 29). 

Este mesmo autor chama atenção da Fundação Leão XIII em interferir diretamente nas 

associações de moradores que se criavam, bem como nas lideranças das favelas. Cabe 

ressaltar que neste mesmo período (a partir da década de 50), observa-se a vinculação destas 

lideranças a partidos políticos e a segmentos da classe média e intelectuais. Tal fato 

corroborava para a preocupação de setores conservadores mencionados anteriormente. 

No ano de 1950 é realizado um novo censo, desta vez pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) cujos resultados se diferenciam daquele realizado pela 

prefeitura em 1947. Conforme apontam Maiolino (2008) e Valladares (2000), a grande 

diferença entre os números encontrados era resultado não apenas do eventual uso de 

diferentes critérios para a definição do que seria uma favela, mas também da forte 

interferência dos meios de comunicação em alertar o crescente problema que se alastrava pela 

cidade. 

Mesmo diante da tentativa de contenção das favelas e lideranças que ali emergiam por 

setores conservadores, além da igreja e prefeitura, a pedagogia cristã não dava os resultados 

esperados e se deflagra com o aumento da capacidade de organização coletiva nas favelas.  
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Em resposta, o poder público revitaliza o Serviço Especial de Recuperação das 

Favelas e Habitações Anti-Higiênicas (SERFHA) criado em 1956, o qual buscava estimular a 

criação de novas associações sob o discurso de capacitação do morador. Sua finalidade era 

fazer com que as associações gozassem de “certa independência para tratar com as 

autoridades estatais invés de ter de depender de favores políticos” (LEEDS, 1978.p.212). 

Para Burgos (2006), contudo o que ocorreu de fato foi uma substituição da Igreja pelo 

Estado na tentativa de subordinar politicamente os moradores, o que deflagrava a tentativa de 

cooptação e controle político das associações e lideranças emergentes. A contrapartida se 

desenhava através da promessa pública de urbanização das favelas e fortalecimento das 

associações. 

Mesmo diante de tentativas sistemáticas tanto do poder público quando da igreja em 

impedir – ou ao menos administrar o rápido crescimento deflagrado nas favelas, conforme 

dito anteriormente – no final da década de 50 e início da década de 60 observa-se uma 

escalada de politização e aumento da capacidade de organização das associações de 

moradores. O ápice, segundo BURGOS (2006) é a criação da Federação da Associação de 

Favelas do Estado da Guanabara (FAFEG), o que ratificava a hipótese de Fortuna e Fortuna 

(1974)  em relação à categoria “favelado”. Esta passava a ser requalificada e ganhava espaço 

para articulações e participação no campo político institucional.  

Nesse sentido, o que se observa neste período é uma dicotomia do discurso 

institucional no qual prevalecia de um lado a remoção de moradores e, do outro, a 

urbanização das favelas (MAIOLINO, 2008).  

Com a chegada dos militares no poder em 1964, a identidade “favelado” é remontada 

nos moldes do que se qualificara na década de 40 enquanto pré-cidadãos a serem civilizados, 

não cabendo mais, portanto, qualquer diálogo junto às associações e lideranças (VALLA, 

1984 apud BURGOS, 2006). Mesmo com resistência oferecida por parte dos moradores, as 

remoções e necessidade de extinção da favela mais uma vez seria marca da atuação do poder 

público.  

Entretanto o programa de remoções do qual tentava se utilizar o regime militar foi 

esvaziado. Dentre as possíveis causas para tal esvaziamento, Valladares (2000) aponta para o 

deslocamento de investimentos, que em tese seriam utilizados para a realização das remoções, 

para financiar conjuntos habitacionais para as classes média e alta. Outra hipótese é a de 

Burgos (2006), para o qual: 
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[...] como remocionismo objetivava não apenas desocupar grandes áreas de 

valor imobiliário, mas também desmantelar a organização política dos 

excluídos é plausível afirmar que, em 1975, esta última missão já pudesse 

ser dada como cumprida. De modo análogo ao que se fez com as 

organizações partidárias e sindicais, também as lideranças de favelas foram 

torturadas e assassinadas. (BURGOS, 2006. p. 38). 

 

Se por um lado, o programa de remoção foi mal sucedido quanto ao esvaziamento das 

favelas – o que pode ser explicado pela migração ainda crescente bem como pelo retorno de 

muitos daqueles em um primeiro momento expulsos – por outro foi exitoso ao destituir seus 

moradores de capacidade de intervenção e articulação política.  Fato este que delineou uma 

“dialética entre clientelismo e ressentimento” (BURGOS, 2006. p. 42), ou seja, a substituição 

da luta por direitos por pequenos favores e a apatia gerada em decorrência do afastamento da 

vida política, respectivamente5.  

Mediante o enfraquecimento do regime militar a partir da metade da década de 70, 

perde força o programa de remoção visto que a vida associativa volta a se dinamizar, negando 

a tutela do Estado. A discussão que emergia dava fôlego a uma nova pauta: como integrar as 

favelas à cidade. 

O primeiro governo Leonel Brizola – entre 1983 e 1987– pauta uma agenda social 

voltada para as favelas cariocas, buscando romper com a lógica que orientava a atuação do 

poder público junto a estes territórios. Conforme destaca Burgos (2006): 

[...] O governo Brizola desenvolveria uma agenda social especialmente 

voltada para as favelas do Rio de Janeiro, onde a situação de infraestrutura 

era muito precária. Segundo levantamento da prefeitura realizado no início 

dos anos 80, apenas 1% das 364 favelas (registradas) era servido por rede 

oficial de esgoto sanitário completa [...]; 6% possuíam rede de água total 

[...]; e, em 92% das localidades, a única forma de esgotamento pluvial era a 

drenagem natural do terreno. A coleta de lixo foi só considerada suficiente 

em cerca de 17% das áreas faveladas. (BURGOS, 2006.p.41). 

 

                                                           
5
 A lógica do ressentimento (BURGOS, 2006) muito contribuiu para a eleição de Leonel Brizola uma vez que sua 

candidatura era vista como uma oportunidade dos excluídos se manifestarem junto ao poder executivo e 

reivindicar suas demandas. 
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Além de programas voltados para a ampliação de infraestrutura e regularização 

fundiária, emerge uma nova política de direitos humanos. O respeito aos direitos sociais e 

civis era marca deste governo, buscando inibir a “atuação violenta, a tolerância e a 

cumplicidade com a violência policial” (BATISTA, 2001, p.234). 

Ainda na década de 80, o “problema favela” adquire maior complexidade à medida 

que aumenta a presença do traficante de drogas armado. Tais grupos paraestatais (ou poder 

paralelo) segundo Carvalho (1995) expandiram suas atividades em razão do retraimento do 

Estado e sua incapacidade de responder aos problemas pelos quais passavam as favelas6. 

Conforme aponta Zaluar (2004), as disputas territoriais entre facções do tráfico de 

drogas – e destes com a polícia, acabaram por avigorar estigmas atribuídos aos moradores de 

favelas. A noção do pobre como uma classe perigosa e delinquente em potencial é 

(re)construída a partir deste momento, refletindo as características que eram lhe eram 

atribuídas ao longo das décadas de 40 e 50.  

Nesse sentido, o problema favela é revalorizado pela gramática da violência e das 

consequências que esta implica na vida citadina do que pela necessidade e demandas daqueles 

que ali residem (BURGOS, 2006).  

 

 

3.3 Segurança Pública – Um breve histórico 
 

A terminologia “segurança pública” é polissêmica, podendo fazer referência aos mais 

diversos significados dependendo do contexto no qual ela é empregada. Porém, a sua 

ncessidade é evidente e indispensável para o desenvolvimento da condição humana, suas 

potencialidades e relações intersubjetivas extrínsecas à sua natureza. Conforme apontam 

Guerra e Tatagiba et.al (2008) sentir-se seguro, portanto, corresponde a uma situação prévia 

para que o homem interaja em seu meio social. 

No tocante a Constituição de 1988, a segurança é postulada como direito fundamental 

e necessário. Sua concretização é necessária para a garantia da dignidade e da pessoa humana, 

e corresponde ao epicentro político/jurídico determinante de todas as ações a serem 

                                                           
6
 Para Zaluar (2004), o início da década de 80 é o momento no qual se expande o tráfico internacional de 

cocaína tendo as favelas enquanto rota.  
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desenvolvidas pela sociedade brasileira, tanto na esfera pública quanto na esfera privada 

(GUERRA; TATAGIBA et.al, p. 183, 2008). 

A preocupação quanto à segurança pública não é recente, e chama atenção tanto 

daqueles responsáveis pela formulação de políticas públicas quanto dos estudiosos do tema. 

Contudo, conforme destaca Freire (2009), é necessário o entendimento de alguns paradigmas 

que orientam a formulação e implementação de políticas de segurança até os dias de hoje. 

Não se tratam, nesse sentido, de políticas públicas, mas sim de crenças e valores que podem 

influenciar na escolha por tais políticas em localidades e tempos distintos.  

Para tal, a autora sugere a reflexão quanto algumas propriedades dos paradigmas de 

segurança pública (FREIRE, 2009, p. 102). Os paradigmas não são estanques de modo que 

suas características podem se transformar ao longo do tempo. Além disto, os paradigmas não 

são excludentes e podem coexistir, o que aponta mais para um processo do que uma ruptura. 

Por último, algumas características de um paradigma podem ganhar força de tal forma a 

influenciar paradigmas subsequentes. Este fenômeno é conhecido como “dependência de 

trajetória” (NORTH, 1990 apud FREIRE, 2009, p.103) e corrobora o entendimento acerca da 

manutenção de práticas autoritárias no bojo da relação entre sociedade e Estado. 

O primeiro paradigma remonta o período no qual o Brasil foi governado pelo regime 

militar, entre os anos de 1964 e 1985. O paradigma da Segurança Nacional fundamentava-se 

no conceito de Defesa Nacional, definido como “habilidade de um Estado garantir, em 

determinada época, a obtenção e manutenção dos objetivos nacionais” (FREIRE, 2009, p. 

103). Nesta lógica todos que se opunham aos interesses nacionais, intimamente ligados 

àqueles que exerciam o poder, são considerados ameaças à ordem política e social vigente e 

sujeitos à violação de direitos e perseguição. 

O conceito de segurança pública no paradigma descrito acima se estruturou a partir da 

figura de um inimigo interno personificado na figura de ativistas políticos, comunistas e todos 

aqueles que manifestassem descontentamento com o sistema político e econômico vigente7.  

A manutenção do paradigma de Segurança Nacional sustentava-se em larga escalada a 

partir da criação e qualificação de órgãos e agências de informação e repressão, tais como o 

Sistema Nacional de Informação (SNI), o Destacamento de Operações de Informações – 

                                                           
7
 D’Araujo (2010) afirma que a imagem de um inimigo de ordem interna não é inaugurada no regime 

militar instaurado em 1964, mas antes com a emergência do trabalho industrial e da organização 
sindical associados à presença do imigrante. 
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Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) e o Departamento de Ordem Política e 

Social (DOPS), ambos vinculados ao exército e com participação de efetivos das polícias civil 

e militar. 

Além do apoio das polícias civil e militar aos órgãos de repressão criados, outro traço 

deste paradigma foi a reestruturação e fortalecimento do vínculo entre Polícia Militar e 

Exército. Destarte, foram atribuídas às Polícias Militares prerrogativas constitucionais para a 

manutenção da ordem política e social vigente (D’ARAUJO, 2010).  

O segundo paradigma é o da Segurança Pública e tem sua vigência determinada como 

a promulgação da Constituição de 1988 a partir do seu artigo 44. Nesse sentido a segurança 

pública é descrita como “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para 

a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 

1988).  

A diferenciação dos papéis institucionais das polícias e do exército é considerada uma 

das diferenças centrais no tratamento da segurança pública. As polícias militares voltam a ser 

controladas pelos estados, atribuindo a estes responsabilidades na condução de suas próprias 

políticas. Sua importância reside na distinção entre segurança pública e segurança nacional no 

plano conceitual à medida que “a primeira é voltada para a manifestação da violência no 

âmbito interno do país e a segunda refere-se a ameaças externas à soberania nacional e defesa 

do território” (FREIRE, 2009, p.105). 

Mesmo denotando uma inovação significativa em relação ao paradigma da segurança 

nacional, o paradigma da segurança pública ainda guardaria contradições que apontam para a 

continuidade de práticas autoritárias. Para justificar para a manutenção de tais práticas, 

Pinheiro (1997) afirma que apenas a primeira etapa de transição democrática foi cumprida – a 

eleição direta dos governantes das três esferas de governo. A institucionalização de práticas 

democráticas de controle da violência, por sua vez, ainda é um caminho a ser percorrido. 

 Nesta direção, Zaverucha (1998) chama atenção para a manutenção das prerrogativas 

dos militares em intervir em assuntos de caráter interno. Outra contradição é apontada por 

Freire (2009, p.105) ao mencionar apenas a existência das instituições policiais federais e 

estaduais no texto constitucional, não identificando o papel de outros órgãos, municípios e a 

sociedade civil na prevenção à violência.  

Para Zaverucha (2008), a militarização pode ser compreendida como um processo de 

adoção e emprego de modelos, doutrinas, métodos e contingente militar em atividades de 
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natureza militar, o que atribui uma feição militarizada do campo de segurança pública. Fleury 

(2008) vai além e aponta para um quadro no qual a militarização permeia a esfera pública em 

sua plenitude, não se limitando única e exclusivamente ao campo da segurança pública. 

Nóbrega Júnior (2010) retoma a discussão acerca da militarização da segurança 

pública enquanto entrave para consolidação da democracia em nosso país e ilustra esta 

situação a partir da promulgação da constituição de 1988 – a constituição cidadã. A CF 88 

reúne em um mesmo título (Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas) três 

capítulos, quais sejam: (I) Do estado da Defesa e do Estado de Sítio; (II) Das Forças Armadas; 

(III) Da Segurança Pública. 

É importante chamar atenção para o que se aproxima a um consenso na produção 

bibliográfica sobre a questão da segurança pública e forma de reprodução de suas relações na 

sociedade. A redemocratização política não ensejou uma política de segurança capaz de 

romper com a lógica da violência e discriminação de direitos (ADORNO, 1996). Ou seja, o 

Estado Democrático de Direito foi formalizado no campo teórico, contudo guarda resquícios 

de um Estado Autoritário, uma vez que:  

 [...] a reconstrução da sociedade e do Estado democrático, após vinte anos do 

regime autoritário, não foi suficientemente profunda para conter os arbítrios das 

agências responsáveis pelo controle da ordem pública. Não obstante as mudanças dos 

padrões emergentes de criminalidade urbana violenta, as políticas de segurança e 

justiça criminal, formuladas e implementadas pelos governos democráticos, não se 

diferenciam grosso modo daquelas adotadas pelo regime autoritário. A despeito dos 

avanços e conquistas obtidos nos últimos anos, traços do passado autoritário revelam-

se resistentes às mudanças em direção ao Estado Democrático de Direito. 

(ADORNO, 1996, p. 233). 

 

A complexidade do cenário no qual a discussão acerca da segurança pública é pautada, 

entretanto, exige maior esforço daqueles que pretendem discuti-la. No início da década de 

1980 é deflagrado o aumento dos efeitos do crime e da violência, não apenas no Rio de 

Janeiro, mas também em todas as grandes cidades brasileiras. Segundo Zaluar (2004) a 

expansão das atividades ligadas ao tráfico de drogas – em especial da cocaína – estão 

intimamente relacionados ao aumento das taxas de criminalidade, sobretudo de homicídios.  
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O aumento das taxas de criminalidade bem como o aumento da sensação de 

insegurança, com o apoio da grande mídia e de setores da sociedade civil, gestou a 

representação do Rio de Janeiro como uma “cidade em guerra” (LEITE, 2012, p.379). Nesse 

sentido, foi construído um discurso que chamava a população a escolher um dos lados da 

“cidade partida” (Ventura, 1994) representada pela dualidade cidade legal versu. cidade 

ilegal.  

No interior deste discurso, predomina a metáfora de guerra (LEITE, 2000, 2012), uma 

guerra de todos contra todos que:  

[...] vincula, de modo difuso, a criminalidade violenta e o narcotráfico às 

contradições que opõem morro e asfalto, traficantes e trabalhadores, 

favelados e cidadãos. Com isso, renovam-se os estigmas sobre os favelados e 

problematiza-se o reconhecimento de sua cidadania e de seu direito à cidade 

(LEITE, 2000, p.79). 

 

 Sempre que ampliada a percepção de agravamento da situação de segurança pública 

na cidade do Rio de Janeiro – ou seja, o sentimento de insegurança – a metáfora de guerra é 

reafirmada o que aponta para o surgimento de uma demanda por ordem pública (ZALUAR, 

2004; LEITE; 2012). O medo da violência enquanto produto da expansão da criminalidade 

violenta, contudo, reproduziu efeitos diferentes no que tange a garantia de direitos. Destarte, 

conforme destaca Machado da Silva e Leite (2000), a garantia do direito à vida e à segurança 

das camadas mais abastadas implicava na supressão de direitos fundamentais de moradores de 

classes menos abastadas, em especial daqueles que residem nas favelas. 

Na situação supracitada reside uma das principais contradições do modelo de 

segurança pública adotado em um Estado Democrático de Direito. À medida que aumenta a 

demanda por ordem pública, justifica-se o reaparelhamento e intervenções policiais extremas 

e não compatíveis com a ordem democrática. A “força desmedida” (BRODEUR, 2004) é 

usada como prerrogativa para um agir extralegal e discricionário no confronto nas/das favelas, 

dando continuidade a práticas arbitrárias que caracterizavam o paradigma da segurança 

nacional.    

O discurso de guerra empreendido na cidade do Rio de Janeiro encontrou sua mais 

forte expressão nos números de homicídios de moradores de favela, em especial jovens 

negros entre 15-29 anos de idade. A letalidade policial enquanto reflexo da prática de uma 
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“força desmedida” (BRODEUR, 2004) não representa casos esporádicos de excessos, mas 

sim um padrão de prática. Para sustentar tal hipótese, Cano (2008) se refere à discrepância da 

“proporção entre civis e policiais mortos [...] e indica práticas de execução sumária” (CANO, 

1997 apud CANO, 2008, p.13).  

O que se observa, portanto, é a requalificação do “problema favela” (VALLADARES, 

2000) pela gramática da violência, resultado da construção de uma relação que associa 

pobreza à marginalidade e à criminalidade. As intervenções na área de segurança, por sua vez, 

foram incapazes de desmistificar esta relação, atuando de modo a “reproduzir dinâmicas 

segregatórias no Rio de Janeiro, ao produzir a distinção dos espaços, entre lugares utópicos e 

heterotópicos” (LEITE, 2012, p. 381). 

A partir da década de 80, dois governos chamam mais atenção em relação a atuação 

das polícias militares e forças armadas em favelas. Os governos de Leonel Brizola e Moreira 

Franco, cujas propostas divergiam enormemente em relação ao tratamento da questão da 

segurança pública na esfera estadual, apontaram para caminhos diferentes. 

  Leonel Brizola ganhou notoriedade, dentre outras propostas, aquelas referentes ao 

combate à violência policial, fato corriqueiro nas favelas cariocas. Sua ação de caráter 

político-ideológica pautada na defesa dos direitos humanos, em especial daquelas populações 

que sofriam diariamente com a violência policial, foi alvo de críticas e colocada como razão 

pelo aumento da criminalidade no Rio de Janeiro a partir da década de 80 pelo senso comum. 

(MAMEDE, 2010). 

  Por outro lado, alguns pesquisadores da área identificam a política de Moreira Franco 

como um retrocesso na medida em que se utiliza da violência policial, além de grupos de 

extermínio, como forma de frear a onda de violência na cidade do Rio de Janeiro no final da 

década de 1980. 

De acordo com Mamede (2010) a grande mídia foi central na construção de um senso 

comum acerca do combate a criminalidade. O tráfico de drogas era colocado como inimigo 

número um do reestabelecimento da ordem, e grande responsável pelo aumento dos índices de 

criminalidade que afligiam a cidade do Rio de Janeiro. 

Cabe destacar que a militarização da segurança pública tem impacto direto no tratamento 

da questão ao longo do período de governo de Moreira Franco na medida em que praticas e 

doutrinas militares não apenas são mantidas, mas também apoiadas no combate a 

criminalidade. Em curto espaço de tempo desde a redemocratização do país, o uso destas 
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práticas permeou a pauta de governo, e retratam uma realidade de abuso e desrespeito aos 

direitos humanos, em especial em áreas de favelizadas. Para Zaluar (2004), esta concepção de 

combate à violência acabou por agravar a divisão asfalto-favela. 

Por outro lado, segundo Mamede (2009) o governo de Leonel Brizola advogava pela 

modernização da instituição e das práticas da polícia militar através do uso de estratégias e 

ferramentas que incrementassem a ação policial. Todavia, seu governo pautava, sobretudo, o 

respeito aos direitos de cidadania, independente da classe social. 

Alguns anos depois, o governador Marcelo Alencar (1995-1997) implanta a 

“premiação faroeste”, condecoração atribuída aos policiais que de destacassem pelo 

enfrentamento aos criminosos. O critério para a condecoração por bravura era básico de 

distinção, “o número de bandidos mortos em ações policiais” (SENTO-SÉ; SOARES, 1999, 

p.19). 

Diante da necessidade e crescente conscientização quanto à importância da busca por 

um denominador comum à população brasileira, começou-se a pensar a partir da década de 

1990 uma “segurança pública cidadã” (FREIRE, 2009, p.106) privilegiando a violência não 

apenas enquanto obstáculo à vida e à propriedade, mas ao pleno gozo da cidadania.  

Tendo como modelo o caso colombiano considerado exitoso na prevenção e controle 

da criminalidade, o conceito de segurança cidadã inaugura uma nova concepção de segurança 

pública no Brasil. Segundo Freire (2009) passa-se a entender a violência enquanto um 

fenômeno multicausal e de manifestações diversas, o que demanda políticas públicas setoriais 

além daquelas promovidas pelas forças policias e demais órgãos de justiça criminal, ou seja, 

educação, saúde, cultura, dentre outras. 

  É importante colocar que esta leitura de segurança pública vigente até os dias de hoje 

não coaduna com o exercício de uma segurança cidadã (FREIRE, 2009), quando todos tem o 

direito e são responsáveis pela manutenção do status de segurança. Nas favelas, esta leitura 

torna-se ainda mais distante diante de situações de conflito entre o “poder paralelo” e as 

forças do Estado. A garantia da “lei e da ordem”, termo que sustenta o art. 142 do cap. Da 

Segurança Pública, ainda se sobrepõe aos direitos individuais e da coletividade de populações 

faveladas, o que respalda a identificação destes grupos enquanto classe “subalterna”. 

 O Rio de Janeiro continuou sendo rota estratégica para o trafico internacional de 

drogas, e as populações que residem em favelas continuam sendo criminalizadas e 

desrespeitas em seus direitos. O que parece ventilar é um problema que vai além do modus 
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operandi da organização policial. A forma pela qual foi concebida o nosso modelo de 

segurança pública responde a demandas antigas, de um tempo no qual a preservação do status 

quo era central na agenda de governo. O exercício da cidadania, principalmente de áreas com 

déficit aparente, ainda condiz com uma realidade distante. 

Atualmente, mesmo apresentando maior capacidade de organização de modo a pautar 

demandas junto aos poderes competentes, o processo de invisibilidade sócio-política e a 

criminalização de populações (BARROS, 2008) corrobora a implementação de políticas de 

segurança que desrespeitam direitos básicos de cidadania. 

Nesse sentido, o discurso no qual reside uma “metáfora de guerra” (LEITE, 2012) 

revela uma situação de (in)segurança pública deflagrada pelo aumento dos índices de 

homicídio e expansão da violência urbana. Para a mudança deste quadro, são necessário 

novos formatos organizacionais e institucionais que envolvam não apenas a polícia, mas 

também a administração pública e a sociedade civil.   

 
 
 

3.4 Unidades de Polícia Pacificadora – A Pacificação 
 

Ao remontarmos o histórico de políticas no âmbito da segurança pública na cidade do 

Rio de Janeiro, torna-se clara a relação íntima entre tais intervenções e espaços sócio espaciais 

onde elas são operacionalizadas, conforme visto anteriormente. A potencialização das 

atividades ligadas ao tráfico de drogas e a instituição de uma cultura do medo capaz de 

fragmentar a vida cotidiana8, principalmente a partir da segunda metade da década de 1980, 

acabaram por reproduzir uma lógica de criminalização das favelas bem como camadas 

populares que ali residem.  

No ano de 2008 o Governo do estado do Rio de Janeiro deu início a uma nova 

“política de segurança pública”9 tendo em vista a ocupação permanente de territórios antes 

ocupados pelo poder paralelo, representado por agentes do tráfico de drogas. As Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP) teriam como objetivos a retomada do controle estatal destes 

                                                           
8
 A fragmentação da vida cotidiana é o que difere violência urbana da violência geral e criminalidade 

(MACHADO DA SILVA, 2004).  

9
 Questiona-se na academia a identificação da UPP enquanto uma política de segurança pública à medida que 

não contempla as fases de implementação de uma política pública (SARAVIA, 2006). 
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territórios, criando um cenário de paz e tranquilidade necessárias para o exercício da 

cidadania, desenvolvimento social e econômico (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2014a). 

Trata-se, portanto, da retomada não apenas destes territórios, mas também da 

reapropriação do monopólio armado exclusivo ao Estado. Cabe ressaltar que a intervenção 

territorial não objetiva dar fim ao tráfico de drogas, mas sim a corrida armamentista que se 

travava nestes territórios, o que resultava em frequentes confrontos entre facções rivais e/ou 

traficantes e polícia.   

Atualmente, são contabilizadas 37 unidades em operação com efetivo de, 

aproximadamente, 12,5 mil policiais. A primeira UPP foi instada no dia 19 de dezembro de 

2008, no morro Santa Marta localizado no bairro de botafogo, zona sul do Rio de Janeiro 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2014b). 

Na tabela a seguir, é possível ver as favelas onde operam as UPPs, além da data de 

instalação das mesmas. 

Quadro 1 – UPPs Instaladas 

Zona Sul 
Santa Marta 19.12.2008 

Babilônia e Chapéu Mangueira 10.06.2009 

Pavão-Pavãozinho e Cantagalo  23.12.2009 

Tabajaras e Cabritos  14.01.2010 

Escondidinho e Prazeres  25.02.2011 

Rocinha  20.09.2012 

Vidigal  18.01.2012 

Cerro-Corá  03.06.2013 

Zona Norte 
Borel  07.06.2010 

Formiga  01.07.2010 

Andaraí 28.07.2010 

Salgueiro  17.09.2010 

Turano  30.10.2010 

São João, Matriz e Quieto  31.01.2011 

Macacos  30.11.2011 

Mangueira  03.11.2011 

Nova Brasília  18.04.2012 

Fazendinha  18.04.2012 

Adeus e Baiana  11.05.2012 

Alemão  30.05.2012 

Chatuba  27.06.2012 
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Fé e Sereno  27.06.2012 

Parque Proletário  28.08.2012 

Vila Cruzeiro  28.08.2012 

Jacarezinho 16.01.2013 

Manguinhos  16.01.2013 

Barreira do Vasco e Tuiuti  12.04.2013 

Caju  12.04.2013 

Arará e Mandela 06.09.2013 

Lins  02.12.2013 
Camarista Méier  02.12.2013 

Zona Oeste 
Cidade de Deus  16.02.2009 

Batan  18.02.2009 

Centro 
Providência   26.04.2010 

Coroa, Fallet e Fogueteiro   25.02.2011 

São Carlos  17.05.2011 

Baixada Fluminense 
Complexo da Mangueirinha   07.02.2014 

                               Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 

 

Até o presente momento, segundo dados oficias (GOVERNO DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, 2014c) as UPPs em funcionamento contemplam 257 territórios, alcançando 

um número aproximado de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas. A previsão é que as UPPs 

ampliem seu espaço de atuação, a partir da implantação de mais unidades na zona oeste e 

norte do Rio de Janeiro, além da baixada fluminense.  

Segundo o Secretario de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, as UPPs tem por 

objetivo retomar territórios antes sob o domínio do tráfico de drogas e milícias armadas. 

Nesse sentido, o ensejo da pacificação não guarda relação qualquer relação com o varejo de 

drogas, mas sim com a reapropriação e ressignificação de territórios empobrecidos.  

Hierarquicamente submetida à estrutura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

- PMERJ, corporação esta responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem, a 

UPP é destacada como uma nova unidade diante da necessidade de “execução de ações 
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especiais concernentes à pacificação e manutenção da ordem pública nas comunidades 

carentes” 10.  

No ano de 2011, o Decreto nº 42.787 de 06 de fevereiro de 2011 regulamenta a 

implantação e funcionamento das UPPs, complementando o decreto anterior e apresentando 

novas informações quando ao modo pelo qual a unidade é implantação. Nesse sentido, a 

implantação das UPPs perpassam as seguintes fases: (1) Intervenção Tática; (2) Estabilização 

da Área; (3) Implantação da UPP; e por fim (4) Avaliação e Monitoramento. 

Estes quatro momentos que antecedem a implantação da UPP são explicados por 

MATTAR et.al (2010). A intervenção tática tem por objetivo a retomada do território a partir 

da intervenção do Batalhão de Operações Especiais (BOPE). Neste momento, a repressão e 

prisão de traficantes são centrais para o prosseguimento dos processos de instalação da UPP.  

Em um segundo momento, a estabilização da área prevê a “eliminação” de bolsões de 

resistência que, porventura, sejam remanescentes para entregar a área ao comando da UPP. A 

implantação da UPP, por conseguinte, é feita na medida em que os policiais do novo 

destacamento de polícia passam a integrar o espaço da favela a partir de rondas. Por fim, os 

resultados são monitorados e avaliados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Busca-se, 

neste momento, maior articulação com atores e instituições locais.  

Além de regulamentar o modo pelo qual são implantadas as UPPs, este decreto 

ressalta a aplicação de uma nova filosofia que norteia a atuação destes destacamentos. O 

“policiamento de proximidade” se constitui como estratégia fundamentada na parceria entre a 

população e a instituição de segurança pública representada em seus diversos órgãos, 

privilegiando a ação proativa, a ação preventiva, a integração dos sistemas de defesa pública e 

defesa social, transparência, cidadania e ação educativa11. (GOVERNO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, 2014c).  

Conforme reproduzido no discurso institucional, a concepção de polícia de 

proximidade iria além dos preceitos da estratégia de policiamento comunitário (SKOLNICK 

                                                           
10

 ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Decreto Lei nº 41.650 de 21 de janeiro de 2009, dispõe sobre a criação da 

Unidade de Polícia pacificadora.  

 

11
 Cabe ressaltar que não foi identificada na produção acadêmica menção a um modelo de “polícia de 

proximidade”, uma vez que a proximidade é considerada um dos elementos do policiamento comunitário 

(SKOLNICK & BAILEY, 2002).  
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& BAILEY, 2002), diferenciando-se, ainda, da filosofia que orienta a atuação da PMERJ 

associada ao combate bélico e ostensivo. A polícia de proximidade, nas palavras do Secretario 

de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, busca superar um modelo esgotado no qual 

incursões policiais consistiam em tentativas individuais, sem respaldo dos governantes.  

Essa progressiva regulamentação aponta para um processo incremental em construção 

(LINDBLOM, 2009 apud FLEURY; KABAD, 2013).  Isto em porque o modelo se beneficiou 

de experiências anteriores de políticas de segurança e urbanização nas favelas, mas que 

representou uma inovação institucional em uma conjuntura particular.  

A conjuntura na qual se insere a política de pacificação é um elemento de grande 

relevância na busca por compreensão quanto à instalação das UPPs. Fleury (2012) se atenta, 

nesse sentido, a escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede para a realização dos 

megaeventos – Jogos Olímpicos e Copa de Mundo, o que desafia o governo no controle dos 

índices de criminalidade, colocando em cheque a sua capacidade de exercer o efetivo controle 

sobre seus territórios. 

A necessidade de redução dos índices de criminalidade e à crescente sensação de 

insegurança, por sua vez, pode servir a interesses muitas vezes não divulgados. A política de 

pacificação parece inserido em um projeto urbano, o que reflete na criação de um “cinturão” 

das UPPs nos entornos dos locais onde ocorrerão os megaeventos de modo a torna-los mais 

seguros (CUNHA; MELLO, 2011).  A priorização destas áreas mais valorizadas da cidade 

remete a ideia de que tal intervenção faça parte de um projeto maior de cidade, determinando 

por intervenções urbanas de maior escala.  

Conforme destaca Barros (2013), a partir do apoio instantâneo da grande mídia, as 

UPPs tornam-se, símbolos de um novo momento repleto de possibilidades, e o Rio de Janeiro, 

um símbolo para o País cujo modelo deveria ser reproduzido, projetando a urbe carioca como 

referência aos demais estados.  

A ocupação militar, seguida de instalação permanente de uma unidade policial foi 

considerada como condição sine qua non para a integração destes territórios à cidade formal, 

rompendo com o estigma de cidade partida (VENTURA, 2006) 12, por meio da ampliação da 

cidadania à população que ali reside. 

                                                           
12

 Zalular (2004) não considera o termo apropriado uma vez que remete a uma polarização favela – asfalto que 

não traduz a realidade da segregação das favelas, negligenciando as dinâmicas e fluxos culturais entre atores 

de partes distintas da cidade. 
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Contudo, a retomada destes territórios parece não conseguir com uma lógica 

impositiva e coercitiva predominante antes da ocupação policial permanente. Segundo Fleury 

(2012) a interferência nas formas de sociabilidade das favelas reflete a tentativa de imposição 

da ordem que, por sua vez, contribui para o fortalecimento de estereótipos dos moradores 

como “avessos à ordem civilizada” (FLEURY, 2012. p. 213). 

Apesar da boa avaliação positiva atribuída por alguns órgãos de pesquisa, 

principalmente no que tange o incremento de indicadores socioeconômicos e da sensação de 

segurança nas favelas onde foram implantadas as UPPs, é importante frisar que os reais 

objetivos desta política são questionados no meio acadêmico, bem como pelos movimentos 

sociais e outros segmentos da sociedade envolvidos com a temática13. 

Conforme destaca Malaguti (2012), o projeto UPP parece esconder um objetivo 

perverso: a ocupação militar e verticalizada de áreas pobres e estratégicas aos eventos 

esportivos (copa do mundo e olimpíadas). Ele serviria desta forma ao capitalismo financeiro, 

acentuando um projeto mercantil de cidade. Seriam transformados, ainda, em espaço de 

consumo voltado para o turismo, locus da transformação dos moradores em empreendedores e 

lugares cobiçados pelo mercado de serviços e imobiliário (CUNHA & MELLO, 2011; 

FLEURY, 2013). 

A lógica de controle, conforme apontam alguns críticos a política de pacificação se 

configura em um conjunto de práticas ambíguas e controversas (MACHADO, 2013). A 

metáfora de guerra que associou a sociabilidade violenta na cidade à estereotipia dos 

moradores de favelas como classes perigosas ao longo da década de 90 (LEITE, 2010) agora 

parece apresentar uma nova roupagem com o advento das UPPs. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 FGV PROJETOS. Indicadores Socioeconômicos nas Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) do estado do Rio de 

Janeiro. Disponível em: http://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/estudo_25.pdf. Acesso em: 03 

de janeiro de 2014. 
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3.5  Programa de Gestão Social em Favelas Pacificadas: Da UPP Social ao Programa 

Territórios da Paz  

 

“Nada sobrevive só com segurança [...] o objetivo das UPPs é viabilizar a chegada da 

dignidade ao cidadão. Essa é a razão de sua existência, criar um terreno fértil para a 

geração de dignidade. É isso que vai garantir o projeto, e não apenas a presença da 

polícia.” (O GLOBO, 2011) 14.  

 

As palavras do Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, José 

Mariano Beltrame evidenciam uma preocupação quanto à sustentabilidade do projeto de 

pacificação. Neste contexto, são concebidos dois programas distintos, como será visto a 

seguir. Os programas UPP Social e Territórios da Paz, em linhas gerais, apresentam grande 

proximidade à medida que buscam articular diferentes ações em favelas que receberam UPPs 

para fins de integrar estes espaços à “cidade formal”. (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 2012).  

Criada a partir do decreto municipal, publicado no diário oficial do município do Rio 

de Janeiro no dia 04 de janeiro de 2011, a UPP Social Carioca foi instituída tendo em vista 

integrar as ações sociais, bem como serviços públicos de responsabilidade da prefeitura em 

favelas que receberam as UPPs 15.  

A partir de ações integradas junto às esferas estadual e federal, o programa 

apresentava como objetivo a articulação de iniciativas em conjunto com a sociedade civil e 

iniciativa privada de modo a promover o desenvolvimento e incremento da qualidade de vida 

de populações residentes em áreas pacificadas. Seu objetivo seria “reverter o legado de 

violência e da exclusão territorial nesses espaços” 16. 

O programa, em um primeiro momento, foi vinculado à Secretaria Estadual de 

Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro (SEASDH) sob a 

coordenação do então secretário, Ricardo Henriques. 
                                                           
14

 O GLOBO, Rio de Janeiro, 28 de maio de 2011. Beltrame quer pressa em investimentos sociais pós-UPPs. 

Disponível em < http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-quer-pressa-em-investimentos-sociais-pos-upps-nada-

sobrevive-so-com-seguranca-2764060 > Acesso em: 28 de dezembro de 2013. 

15 
RIO DE JANEIRO. Decreto lei nº 33.347, de 03 de janeiro de 2011. Cria no Município do Rio de Janeiro a UPP 

Social Carioca. 

 
16

 PREFEITURA DA CIDADE RIO DE JANEIROhttp://uppsocial.org/programa/ acesso em:  05 de janeiro de 2014. 
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Sob a égide da consolidação da pacificação, o programa foi pensado a partir de quatro 

grandes eixos temáticos, os quais seriam associados a outros seis eixos referentes ao 

desenvolvimento social das favelas onde foram implantadas as UPPs (vide figura a seguir).  

 

Figura 1 – Eixos de Atuação do Programa UPP Social 

 

 

                  Fonte: Henriques e Ramos (2011) 

 

Henriques e Ramos (2011) chamam atenção para a fragmentação e descontinuidade de 

projetos sociais, além da baixa qualidade ou total ausência de serviços públicos em favelas. A 

sobreposição de ações seria, portanto, consequência de um excesso de programas sociais à 

medida que se esvaziam as políticas públicas que garantam o desenvolvimento destas áreas.   

Mesmo diante de recorrentes falas do secretário de segurança pública no que tange a 

necessidade de criar identidades distintas para ações sociais daquelas de segurança, a marca 

UPP parece não ter causado constrangimento, afinal contaram com grande aceitação social e 

patrocínio da grande mídia (FLEURY & KABAD, 2013).  

Em razão de conflitos no cenário político-eleitoral, e diante da necessidade de 

acomodar alguns setores no campo eleitoral, a UPP Social foi desvinculada da SEASDH e 

remanejada para a esfera municipal sob a coordenação do Instituto Pereira Passos (IPP), 

autarquia responsável pelo planejamento e coordenação de projetos de desenvolvimento 

urbano, social e econômico estratégicos para a cidade do Rio de Janeiro. 
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Já na estrutura do IPP, a UPP Social apresenta os seguintes objetivos: (1) Contribuir 

para a consolidação da pacificação e promoção de cidadania em territórios pacificados; (2) 

Promover o desenvolvimento urbano, social e econômico dos territórios; e (3) Efetivar a 

integração plena dessas áreas ao conjunto da cidade (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO, 2014). 

O esvaziamento causado pela saída do Programa UPP Social da arquitetura 

institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro ensejou a criação do Programa 

Territórios da Paz – também intitulado Programa de Gestão Social em territórios pacificados, 

e vinculado ao Gabinete da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do 

Governo do estado do Rio de Janeiro a partir de sua superintendência de territórios. Seu 

objetivo é a promoção do contato e articulação entre atores locais e as instituições que, de 

algum modo, possam contribuir para o atendimento das demandas das populações residentes 

em áreas que receberam as Unidades de Polícia Pacificadora. Assim, 

O “Territórios da Paz” é um programa de Gestão Social local focado 

principalmente na escuta qualificada e no diálogo com a comunidade de 

sorte melhorar a interlocução entre o Estado e a Sociedade Civil Organizada 

(grifos meus) (MISSE, 2012).  

 

Sua metodologia se propõe a ser participativa e busca construir uma relação de 

confiança e mediação entre o Estado e a população como forma pensar a gestão pública mais 

propositiva e pró-ativa, e menos reativa e voltada apenas para resolução de problemas 

pontuais (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012). 

 

As principais atribuições das equipes de Gestão Social são apresentadas a seguir como 

forma de operacionalizar as diferentes ações do Programa de Gestão Social em Territórios 

Pacificados – Territórios da Paz17: 

1) Escuta qualificada de demandas comunitárias; 

                                                           
17 MISSE, D. Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos: Protagonismo e Desenvolvimento 

Social como Política Pública. Fórum Nacional – Instituto Nacional de Altos Estudos. Rio de Janeiro, 19 de 

setembro, 2012. Disponível em: < www.forumnacional.org.br/trf_arq.php?cod=EP04530 > Acesso em: 24 

de novembro de 2013.  

 



 

 

54 

2) Articulação de agentes locais entre si e com agentes externos; 

3) Fortalecimento de redes já existentes; 

4) Mediação e redução de possíveis conflitos; 

5) Fomento aos potenciais locais de cada comunidade; 

6) Interlocução entre agentes comunitários e poder público; 

7) Estabelecimento de redes de parceria com as esferas pública, privada e 

comunitária; 

8) Buscar resolução de problemas com ênfase no protagonismo comunitário; 

9) Gestão baseada em Desenvolvimento Social com Promoção e Defesa de Direitos 

Humanos; 

Para Misse (2012) o que se pretende a partir da implementação do programa 

Territórios da Paz é promover a participação dos moradores destas áreas de modo que possam 

intervir na definição, implementação e condução de políticas públicas, bem como de ações 

privadas nestas localidades. 

Atuando desde o ano de 2010 em favelas pacificadas ou em processo de pacificação, o 

programa, segundo discurso institucional, assume papel central na ressignificação de áreas 

antes dominadas pelo tráfico de drogas, dando o suporte social necessário para que a atuação 

do Estado não se reduza unicamente ao policiamento permanente das UPPs (GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2010). Nesse sentido, o “fim do fuzil” 18 deve vir 

acompanhado de ações de governo que atendam às demandas das populações residentes em 

favelas 19. 

Segundo levantamento junto ao portal da Secretaria de Estado de Assistência Social e 

Direitos Humanos (SEASDH), as principais ações nos territórios têm como foco mobilização 

e suporte à realização de fóruns locais; articulações de grupos temáticos, em áreas como 

Educação, Cultura, Juventude, Esportes, Comércio, Saúde, Habitação, Segurança e Questões 

Ambientais; visitas guiadas institucionais; identificação e potencialização da rede de 

referência dos Programas e Projetos Sociais; acolhida e encaminhamento de demandas; 

pactuação para a realização de ações coordenadas com instituições públicas e privadas; 

                                                           
18

 O termo “fim do fuzil” se refere à retomada do monopólio armado ao Estado, retirando poder de fogo do 

tráfico de drogas.  

19
 Secretário estadual de Segurança Pública - José Mariano Beltrame, coluna “Palavra do Secretário”, 

10/9/2009. Disponível em: <http://upprj.com/wp/?p=175>. Acesso em: set. 2013. 
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monitoramento e mediação das ações dos órgãos públicos e demais parceiros do setor privado 

e da Sociedade Civil. 

A proposta se iniciou a partir de um piloto no Morro da Providência e na Cidade de 

Deus. Segundo Misse (2012) a marca do programa Territórios da Paz seria a busca pelo 

protagonismo social a partir da mobilização comunitária para a promoção do desenvolvimento 

de forma participativa. Destarte, eram identificadas as demandas existentes juntos aos seus 

moradores tendo em vista a sua participação na construção de políticas públicas.  

No ano seguinte a implementação do programa, Complexo do Alemão, Complexo do 

São Carlos e Borel também receberam o programa de Gestão Social. Segundo Teixeira 

(2012), o programa de Gestão Social seria uma primeira medida a viabilizar a entrada de 

outras políticas sociais em territórios que receberam UPPs.  

Atualmente, o programa se estrutura a partir de 05 (cinco) eixos de ação: mapeamento 

dos territórios; integração das superintendências e dos projetos da SEASDH no território, 

integração de ações das Secretarias de Estado; Ações para a Juventude e Integração com o 

Município (MISSE, 2012).  

O programa atua como braço do Comitê Executivo de Políticas Sociais nos Territórios 

Pacificados (CEPS), cujo objetivo é “coordenar e integrar as diversas ações a serem realizadas 

pelos ógãos estaduais nos territórios pacificados em que forem instaladas as UPPs” 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2012). 

  O CEPS foi instituído pelo Decreto Nº 42.909 datado em 01 de abril de 2011, e tem 

como atribuições: 

(I) contribuir para a superação da fragmentação das políticas sociais visando 

à efetividade e à eficiência das ações, ampliando a sustentabilidade e o 

alinhamento estratégico das ações sociais do Governo do Estado; (II) 

promover a articulação com as políticas públicas das demais esferas de 

governo e iniciativas da sociedade civil; (III) acompanhar a execução de 

programas intersetoriais; e (IV) promover o desenvolvimento local e a 

redução das desigualdades sociais e ampliação dos direitos da cidadania.  

(RIO DE JANEIRO. Decreto nº 42.909, de 01 de abril de 2011). 

Atualmente, compõem o CEPS 12 (doze) Secretarias de Estado, além da Defensoria 

Pública, quais sejam: Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos; 
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Secretaria de Estado da Casa Civil; Secretaria de Estado de Educação; Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Energia Indústria e Serviços; Secretaria de Estado de Saúde e 

Defesa Civil; Secretaria de Estado de Trabalho e Renda; Secretaria de Estado de Turismo; 

Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia; Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; 

Secretaria de Estado de Cultura; Secretaria de Estado de Ambiente e Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Os dois programas, UPP Social e Territórios da Paz se propõem a atuar sobre o mesmo 

território, conformado pelo mesmo grupo social, as mesmas instituições sociais, o mesmo 

padrão de sociabilidade. 

Isto permite que a comparação entre os programas valorize os aspectos internos que 

configuram a forma e o conteúdo da atuação de cada programa, sua institucionalidade, sua 

arquitetura e dinâmica. Desse modo, a forma e o conteúdo de cada programa poderão 

conformar redes sociais distintas, possibilitando relacionar a morfologia da rede com o 

desenho e a dinâmica do programa. 

  O papel da UPP Social é de articular os projetos e políticas no território e constituir 

uma sintonia fina com as necessidades da população. Os gestores devem seguir um fluxo de 

ações: ouvir as demandas; encaminhar para o nível central do programa que irá acionar outras 

secretarias; receber a resposta e colocá-la em prática no território. Todo este movimento 

pressupõe, segundo sua diretriz, o dialogo com a comunidade. 

A metodologia de trabalho dos gestores locais é dividida em duas fases: pré 

implantação e gestão continuada. Na primeira fase os gestores começam a circular pelo 

território e estabelecer a comunicação com a comunidade, se apresentado e apresentando o 

programa. Em seguida é organizado um fórum de apresentação oficial do programa, quando 

gestores do nível central, outros personagens de governo, atores diversos ligados à política de 

pacificação (policiais, empresários, ONGs) e lideranças locais são convidadas a se 

apresentarem. Neste momento a mídia geralmente se faz presente e a divulgação da ação é 

ampla. Ao final da apresentação das figuras centrais, se abre um momento para os moradores 

se expressarem, fazerem perguntas e, frequentemente, contestarem o que foi dito. O Fórum 

define a abertura da segunda fase, a gestão continuada. 

  Na segunda fase, com o programa já estabelecido no território, os gestores locais 

procuram desenvolver maior contato e diálogo com os atores e instituições acionados na fase 

de “pré-implantação”. Nesse momento são enfatizados os processos de “escuta forte”, no qual 
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os gestores realizam reuniões e conversas individuais para identificar as demandas da 

comunidade, que, em seguida, são conduzidas para outro espaço de encontro caracterizado 

como grupos de trabalho. A partir disso, os gestores encaminham as demandas aos níveis 

centrais, ou procuram estabelecer uma relação entre projetos de modo a solucionar as 

demandas locais. A segunda fase não tem definido o momento de sua conclusão. Segundo os 

gestores, isso ocorre porque o desenho do programa ainda não está completamente definido, e 

varia conforme as particularidades de cada território.  

  De acordo com Misse (2012) o programa Territórios da Paz, embora tenha objetivos 

similares aos da UPP Social, apresenta um desenho diferenciado. A começar por estar alocada 

na Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social e por ter uma forma de contratação 

diferenciada, que garante um pouco mais de estabilidade ao gestor. Por outro lado, a origem 

comum das duas políticas também contribui para que elas mantenham similaridades, o que se 

observa na missão dos programas, seus objetivos, desenho e as diretrizes de trabalho. 

 O programa é dividido em dois níveis, central e local. O nível local atua no território 

através dos gestores sociais20. Uma diferença em relação à UPP Social é que nesta os gestores 

cobrem geralmente dois territórios, enquanto nos Territórios da Paz a proposta é de uma dupla 

de gestores por território. O nível local encaminha as demandas que não lhes competem para 

o nível central, que fica alocado na SEASDH (MISSE, 2012). 

  O método de trabalho no território é similar ao da UPP Social, porém com uma diretriz 

menos definida. De modo geral os gestores sociais atuam no território por meio de fóruns, 

reuniões e outros espaços de participação a partir dos quais se estabelece o diálogo com a 

comunidade, o levantamento das demandas e o direcionamento das ações de coordenação dos 

projetos e políticas locais. 

                                                           
20

 Os gestores sociais são profissionais que atuam em campo, nos diversos territórios abrangidos pelo 

Programa Territórios da Paz, e contratados a partir de concursos públicos realizados periodicamente pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Contudo, os contratos são temporários e em regime de CLT. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

O objetivo do presente capítulo é apontar para os aspectos metodológicos da pesquisa 

realizada. Destarte, o capítulo é apresentado a partir das seguintes seções: A seção 4.1 

apresenta o tipo de pesquisa no que tange seus meios e fins. A seção 4.2 apresenta a forma 

pelo qual foram obtidos os dados empíricos, bem como as fontes e instrumentos utilizados 

para este fim. A seção 4.3 apresenta a forma pela qual os dados obtidos foram tratados.  Na 

seção 4.4 são descritas as principais limitações encontradas com o método. Por fim, na seção 

4.5 são descritas as limitações da pesquisa. 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 
 

Considerando a proposição taxionômica de Vergara (2009) a pesquisa pode ser 

definida a partir de dois critérios, ou seja, “quanto aos fins e aos meios de investigação” 

(VERGARA, 2009, p.41).  

Quanto aos fins, a pesquisa tem caráter exploratório e descritivo à medida que teve 

como finalidade obter uma descrição inicial do objeto de estudo mediante a observação em 

campo.  Segundo Vergara (2008) a pesquisa exploratória é útil quando há pouco 

conhecimento científico sistematizado na literatura corrente uma vez que objetiva explorar 

conceitos, de modo que podem emergir hipóteses durante ou ao fim da pesquisa. 

Mesmo diante de literatura considerável no que diz respeito à produção bibliográfica 

acerca da Gestão Social e suas diferentes abordagens, o Programa Territórios da Paz – 

enquanto programa de Gestão Social em territórios pacificados – foi pouco explorado na 

literatura percorrida.  

Quanto aos meios, ela se classifica como: 

(1) Bibliográfica uma vez que foram utilizados livros, artigos e conteúdos disponíveis 

em redes eletrônicas que subsidiaram a construção do texto; e 

(2) De campo a partir da investigação empírica realizada mediante entrevistas 

semiestruturadas junto aos gestores de campo do Programa de Gestão Social em 

Territórios Pacificados - Territórios da Paz, bem como o ex-superintendente de 

territórios da SEASDH e ex-coordenador do programa, Daniel Misse.  
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4.2  Coleta de dados 
 

Os dados foram coletados a partir de duas etapas, tendo em vista responderem ao 

problema de pesquisa colocado. A primeira etapa consistiu em levantamento e pesquisa 

bibliográfica para responder aos seguintes objetivos intermediários como se segue: 

a) Apresentar o conceito de Gestão Social a partir de suas diferentes vertentes na 

academia; 

b) Identificar os principais elementos que orientam a discussão acerca da Gestão 

Social 

c) Descrever o modo pelo qual foram concebidas as favelas cariocas; 

d) Analisar o processo de pacificação em favelas cariocas; 

 

A segunda etapa, por sua vez, caracterizou a pesquisa de campo realizada no tocante a 

pesquisa, e foram respondidas a partir de entrevistas em profundidade semiestruturadas de 

modo obter dados qualitativos quanto à concepção e execução do Programa Territórios da 

Paz. Desta forma, buscou-se responder aos seguintes objetivos intermediários: 

e) Caracterizar o Programa de Gestão Social em Favelas Pacificadas – Territórios da 

Paz21; 

f) Analisar as principais características do Programa de Gestão Social em Favelas; 

Pacificadas – Territórios da Paz. 

 

Segundo Trivinõs (1995), a entrevista semiestruturada é útil à pesquisa qualitativa uma 

vez que valoriza a presença do investigador, oferecendo todas as perspectivas possíveis para 

que o entrevistado alcance a liberdade e espontaneidade necessárias tendo em vista o 

enriquecimento do processo investigativo. A técnica utilizada pressupõe o direcionamento e 

                                                           
21

 Cabe ressaltar que buscou-se responder a este objetivo tanto a partir da pesquisa bibliográfica quanto pelas 

entrevistas. Isto se mostrou necessário em razão de poucos documentos normativos do Programa Territórios 

da Paz. 
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condução das perguntas com base na percepção do entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 

2010). 

 

4.3  Universo 
 

Nesta pesquisa, o universo referiu-se aos Gestores Sociais que atuam nos diferentes 

territórios abrangidos pelo Programa Territórios da Paz, além do ex coordenador do Programa 

Territórios da Paz, Daniel Misse. 

A entrevista realizada junto ao ex-superintendente de territórios da SEASDH e ex-

coordenador do Programa Territórios da Paz, Daniel Misse. Julgou-se pertinente a realização 

desta entrevista como forma de entender e delinear melhor a iniciativa enquanto programa de 

Gestão Social em territórios pacificados. Vale lembrar que ele foi um dos responsáveis pelo 

desenho do programa. 

Em outras palavras, a entrevista teve como finalidade entender os elementos que 

orientaram a concepção do programa a partir do discurso institucional. 

Os entrevistados foram selecionados de forma não probabilística, e sim de acordo com 

a facilidade de acesso. Contudo, vale destacar que foi percebida a saturação repetitiva dos 

temas que surgiram nos relatos. 

 

Quadro 2 – Entrevistas Realizadas 

 

 

A realização das entrevistas junto aos gestores sociais foi condicionada a não 

identificação dos seus nomes e territórios nos quais atuam. A respeito do pedido, os territórios 

cujos gestores foram entrevistados encontram-se no quadro abaixo. 
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Quadro 3 – Territórios da Paz 

 

 

 

4.4  Tratamento dos Dados 
 

Para o tratamento de dados obtidos mediante a realização de entrevistas 

semiestruturadas realizadas, foi empregado o método de análise de conteúdo. De acordo com 

Flick (2009) e Bardin (2011), a análise de conteúdo possibilita uma análise sistêmica e 

objetiva do conteúdo da comunicação. O uso deste método mostra-se adequado no âmbito de 

pesquisas do tipo exploratória e, uma vez realizadas a partir de procedimentos qualitativos de 

pesquisa, focam no que é relevante para responder ao problema de pesquisa, mesmo que não 

seja frequente no texto. (VERGARA, 2009). 

Na presente pesquisa, a análise de conteúdo foi realizada a partir das transcrições das 

entrevistas realizadas. Vale destacar que todas as entrevistas realizadas foram gravadas sob 

autorização prévia dos entrevistados e transcritas na íntegra, mantendo a fidedignidade das 

informações coletadas.  

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo deve ser realizada a partir de três 

etapas, quais sejam: pré-análise, exploração do material e o tratamento e interpretação de 

dados.  

Na primeira etapa, todo material deve ser organizado por tópicos e assuntos. A 

segunda etapa reside no agrupamento e organização por temas chave, ou códigos (FLICK, 

2009). A terceira e ultima etapa é o tratamento e interpretação de dados. 

No tocante a realização da análise de conteúdo, foi utilizada uma grande mista na qual 

as categorias pré-estabelecidas foram extraídas da obra de Tenório (2012) a partir dos critérios 

de análise de processos decisórios participativos deliberativos22. A adaptação dos critérios 

                                                           
22

 A participação é entendida como eixo central na Gestão Social a partir da discussão desenvolvida ao longo do 

referencial teórico, além de ser apontada como essencial para garantir o protagonismo social no 

desenvolvimento das favelas que receberam UPPs.  
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utilizados, por sua vez, resultou da análise das transcrições obtidas. Para tal, foi utilizado 

software específico de modo a identificar e codificar as falas resultantes das entrevistas. 

Tenório (2012) afirma que para fins de conferir legitimidade às decisões políticas, 

estas devem ter origem em processos de discussão. Esta noção deriva da noção de cidadania 

deliberativa, cuja prática na esfera pública se dá através da participação de diversos atores 

sociais na tomada de decisão. Além dos processos participativos, foram privilegiadas na 

análise as categorias de inclusão, pluralismo e bem comum, os quais representam princípios 

que devem orientar tais processos de discussão. 

Os critérios intrínsecos a cada uma das categorias selecionadas foram adaptados à 

realidade do Programa Territórios da Paz, conforme apresentado no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Critérios de Avaliação de Processos Participativos 

 

    Fonte: Elaboração própria adaptada com base em Villela (2012, p.40) 
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4.5  Limitações Metodológicas 
 

Quanto aos limites deste trabalho, cabe apontar o que são consideradas limitações da 

pesquisa de campo realizada e da complexidade do programa objeto de análise. Além disto, o 

tempo disponível para a realização das entrevistas se mostrou restrito uma vez que o 

Programa Territórios da Paz encontra-se em um momento de mudança, o que representou 

empecilho para o alinhamento de agendas. 

A seleção de um único grupo a ser entrevistado - qual seja o de gestores sociais em 

territórios além do ex-superintendente e coordenador do programa – pode, eventualmente 

negligenciar o papel de outros atores que interagem no âmbito do programa. Entretanto, dado 

a restrição de tempo para a realização da pesquisa qualitativa e a necessidade de investigar 

como o programa funciona nos diferentes territórios, julgou-se pertinente a seleção deste 

grupo o qual representa parte central na condução do programa. 

Além disto, não foi selecionado um território em especial à medida que o interesse 

aqui é entender o desenho do programa que preconiza um discurso de Gestão Social em 

territórios pacificados, o que dificilmente seria possível a partir da observação de um único 

território já que as favelas são espaços híbridos e com dinâmicas distintas.   

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos mediante a pesquisa de campo 

realizada. A análise empreendida foi desenvolvida a partir de algumas categorias de avaliação 

de processos participativos deliberativos (TENÓRIO, 2012) cujos critérios foram adaptados 

para avaliação de processos participativos no âmbito do Programa Territórios da Paz. 

Nesse sentido, os critérios adaptados derivaram das seguintes categorias para apoiar a 

análise dos resultados: Processos de Discussão, Inclusão, Pluralismo e Bem Comum. 
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5.1  Processos de Discussão  
 

Segundo Villela (2012) a categoria de processos de discussão presume a discussão de 

problemas por meio da autoridade negociada na esfera pública. Para tal, se pressupõe a 

igualdade de direitos em um espaço intersubjetivo e comunicativo que possibilita o 

entendimento dos atores sociais envolvidos (TENÓRIO, 2012). 

  Os processos de discussão são fundamentais no tocante aos procedimentos decisórios 

no âmbito da esfera pública, bem como no desenho e condução de políticas públicas à medida 

que “[...] constitui o diálogo que verbaliza a compreensão que cada um tem do objeto de 

análise” (TENÓRIO, p.40, 2012). 

Nesse sentido, para Tenório (2012) a categoria em questão bem como seus respectivos 

critérios de avaliação devem traduzir a igualdade de direitos e o entendimento entre atores em 

um espaço intersubjetivo e comunicativo. No tocante aos processos de discussão, portanto, 

pretendeu-se revelar se há um estímulo para ações participativas e dialógicas, se há algum 

canal de abertura que permita aos diferentes atores sociais interessados em buscar 

informações quanto às ações do Programa Territórios da Paz nos diferentes Territórios. 

Quanto aos canais de difusão do programa, tornou-se evidente a unanimidade dos 

gestores sociais em relação à inexistência de canais adequados, capazes de informar à 

população o andamento das ações do programa, encaminhamentos e demandas coletadas nos 

diferentes territórios. 

Tal situação, segundo os gestores sociais entrevistados conferiu o papel informativo 

aos próprios gestores que acompanham regularmente o território no qual atuam. Segundo um 

dos gestores, “[...] os encaminhamentos são feitos a partir das próprias reuniões que 

participamos. Eles cobram, perguntam e é nesse contexto que a gente fala qual o tipo de 

encaminhamento foi dado” (Entrevista 3 – Gestor Social).  

Ao se referir ao acompanhamento de demandas encaminhadas por parte dos 

moradores, duvidas quanto ao programa são centralizadas nos próprios gestores sociais, não 

havendo outros canais para acompanhamento. 

Fica muito centrado na nossa figura (de gestor social), no que a gente fala, 

entendeu? Se eu falar o que está sendo feito, se os moradores me perguntam, 
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eu falo e eles estão sabendo, mas se eu não falo nada eles não ficam 

sabendo (Entrevista 2 - Gestor Social).  

Um dos gestores minimiza ausência de canais de difusão institucionais e reforça a 

centralidade da figura do papel do gestor social a partir do acompanhamento rotineiro de seu 

território, fazendo alusão, inclusive, ao programa UPP Social. 

Nós não temos um canal de divulgação das nossas ações como têm a UPP 

Social que tem um site maravilhoso. Eles têm uma equipe de comunicação 

muito boa. Então, muitas vezes, nós não temos essa plataforma de 

divulgação e vemos nas falas dessas lideranças a importância do nosso 

trabalho, justamente por que são equipes que estão constantemente no 

território não apenas para produzir dados técnicos para lançar em 

plataformas virtuais. Não estamos lá apenas colhendo dados quantitativos e 

sim para de fato acompanhar a rotina daquela comunidade e essa rotina 

não é uma rotina de trabalho usual, digamos assim (Entrevista 1 - Gestor 

Social). 

 

Em um dos territórios, por exemplo, as informações mais relevantes do programa são 

fornecidas pela figura do gestor social em uma reunião específica. Segundo o gestor 

entrevistado, isto confere transparência uma vez que há a abertura dos gestores em esclarecer 

duvidas dos moradores, mantendo-os informados.  

Então a gente também faz esse trabalho de acompanhar. Tudo é muito 

transparente. Então eles sabem, por exemplo, os encaminhamentos, a gente 

geralmente [...] marca uma reunião para esclarecer como é que está o 

processo. Quem quiser entrar junto com a gente para saber. Então é tudo 

muito transparente nesse sentido. A gente prefere até que eles participem do 

processo junto, sabe? (Entrevista 2 - Gestor Social). 

O formato das reuniões e espaços de debate e discussão acerca de problemas e 

possibilidades de projetos varia conforme o território, o que pode ser explicado pelo caráter 

híbrido e das distintas necessidades das favelas nas quais o programa foi implementado.  

“Então, essas reuniões acontecem de múltiplas formas. [...] eu, por exemplo, já promovi 

muita reunião, da CEDAE, da COMLURB [...] no território”  (Entrevista 4 – Gestor Social) 
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Contudo, nenhuma das reuniões promovidas no âmbito do Programa Territórios da 

Paz possui caráter deliberativo. Em geral, as reuniões são promovidas a partir da identificação 

de demandas mapeadas nos territórios ou apontadas por sujeitos sociais separadamente. 

Conforme aponta Tenório (2005) a legitimidade das decisões é atribuída à tomada de decisão 

compartilhada em espaços capazes de articular interesses dos diversos atores sociais, 

possibilitando o entendimento mútuo. 

Ao verificar a percepção dos entrevistados quanto à suas atribuições na gestão social 

nos territórios, percebe-se claramente que a identificação e o encaminhamento de demandas 

correspondem à função central da figura do gestor social. Nesse sentido, sua atuação é 

baseada em uma “perspectiva de identificação da demanda e, na medida do possível, 

repassar essa demanda às instituições responsáveis por elas” (Entrevista 1 – Gestor Social). 

Em geral, a fala dos gestores entrevistados aponta para a necessidade de articulação 

junto aos diferentes atores internos e externos aos territórios de modo a responder às 

demandas locais. Um dos gestores relata um episódio envolvendo a Federação das Indústrias 

do estado do Rio de Janeiro (FIRJAN). Na ocasião, a instituição buscava oferecer cursos para 

jovens moradores em um dos territórios, contudo não tinha êxito. 

[...] a gente implica muito mais atores nesse processo e eu acho que facilita 

muito o trabalho de todo mundo nesse ponto, por que a FIRJAN precisa 

fechar parceiros, os jovens querem cursos, é como se as coisas pudessem se 

juntar. Um tem uma demanda e tem uma oferta que não está casando. Não 

está casando por problemas de comunicação, por que as pessoas não 

sabem. Então, a gente faz muito esse trabalho local de articulação” 

(Entrevista 3 – Gestor Social) 

Ou seja, Mesmo apoiado em uma proposta de participação dos moradores na definição 

de prioridades quanto às políticas públicas a serem desenvolvidas, os processos participativos 

no âmbito do Programa Territórios da Paz não priorizam formas dialógicas de interação entre 

o poder público e os moradores. Nesse sentido, a figura dos gestores sociais parece se 

restringir a um canal de ligação entre moradores e poder público, ou entre moradores e outras 

instituições. 

 Percebe-se, ainda, a predominância da escolha baseada em conhecimentos técnicos, a 

partir da elaboração de diagnósticos e laudos que apoiem a tomada de decisão. Um dos 
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gestores, por exemplo, cita uma das diversas demandas identificadas no território no qual 

atua: 

Por exemplo, nós fizemos um diagnóstico que eu acredito que, nem mesmo a 

Secretaria de Educação do estado tenha, que é a demanda por cursos 

técnicos, vinculada à Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), que 

é a instituição de auxílio ao ensino técnico do Estado. Produzimos um 

relatório gigantesco com quase 500 páginas [...], apresentamos esse 

material à FAETEC e aí cabe a essa instituição dizer se ela vai ou não 

implementar as diretrizes que nós, os gestores escolhemos em campo 

(Entrevista 1 – Gestor Social).  

A utilização de laudos técnicos e diagnósticos aponta para uma das características da 

Gestão Estratégica – a qual é oposta à Gestão Social – na medida em que se sobrepõe às 

formas dialógicas e intersubjetivas de tomada de decisão.  A “hegemonia do poder técnico ou 

técnicoburocrático”(TENÓRIO, 2005, p.120) é incompatível com a Gestão Social. Esta 

ocorre na esfera pública na qual os problemas e dilemas da sociedade são debatidos por meio 

da linguagem. Nesta perspectiva, Tenório (2005) afirma que o conhecimento técnico não pode 

ser argumento central na tomada de decisão.  

Na análise que verifica o relacionamento com outros processos participativos, 

observa-se a existência de diferentes instâncias que, de algum modo, dialogam com o 

Programa Territórios da Paz a partir de espaços próprios. Entretanto, não correspondem a 

espaços deliberativos. 

Para o ex-superintendente e ex-coordenador do Programa Territórios da Paz, a criação 

de espaços próprios de participação poderia desarticular e esvaziar os espaços de participação 

existentes nas favelas à medida que o programa foi pensado para ser passageiro.  

[...] O principal era que eu entendia que o fórum, quando não é um fórum 

comunitário, ele tende a esvaziar as esferas de interlocução comunitária. 

Você tende a concentrar tudo num lugar só e aí tem um problema. Você 

pensa que o Programa tem que ser passageiro, como é que você vai 

construir um fórum de um Programa, que vai concentrar políticas públicas, 

entendeu? (Entrevista 5 – Daniel Misse, ex-coordenador do Programa 

Territórios da Paz). 
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Conforme pôde ser percebido ao longo das entrevistas realizadas junto aos gestores 

sociais, a característica supracitada – de não realizar fóruns e reuniões próprias com 

frequência, parece ter se reproduzido parcialmente nos territórios. Geralmente, estes são 

realizados quando surge alguma demanda específica da SEASDH para aquele território ou 

para atendimento de alguma demanda por parte dos moradores. 

Em um dos territórios estudados, o gestor identifica os espaços promovidos pela 

associação de moradores bem como pelo comando da UPP. 

[...] Por exemplo, no meu território, nós tínhamos dois tipos de reuniões que 

eram periódicas, que nós participávamos enquanto observadores para 

colher as demandas e enquanto atores também porque fazíamos parte 

daquele coletivo. A primeira era com a associação de moradores como eu 

falei agora há pouco e também já anunciei as reuniões com a UPP. Então 

esses dois fóruns eram o fóruns o da UPP mensal e o da associação de 

moradores quinzenal. Então eram fóruns periódicos e constantes e também 

têm nações mais objetivas, por exemplo, quando o houve um surto de 

dengue na comunidade e daí nós entramos em contato com a Secretaria do 

Meio do Ambiente para realizar uma semana de educação ambiental com 

foco na prevenção e, a partir disso, nós realizamos inicialmente a uma 

reunião com as entidades da comunidade, a associação de moradores, as 

lideranças, a própria UPP e posteriormente uma segunda e uma terceira 

reunião com os moradores para definir quais as áreas que a equipe da 

Secretaria de Meio Ambiente iria atuar (Entrevistado 1 – Gestor Social). 

  

Entretanto, mesmo participando de espaços não promovidos pelo Programa Território 

da Paz, a participação dos gestores sociais tende a ser ativa. Para ilustrar tal argumento, um 

dos gestores cita a sua participação em uma das reuniões da associação de moradores cuja 

atribuição foi apoia-los na tentativa de solucionar um problema referente ao fornecimento de 

energia. Em outro momento, cita sua participação no fórum promovido pela UPP. 

[...] Como todo encontro cada parte que participa tem uma atribuição. A 

nossa, naquela época, foi formular um relatório e tentar encontrar alguém 

na Light que poderia assistir as queixas da população em relação aos altos 

custos da conta de energia, às frequentes quedas e interrupções no 

fornecimento. Então, é uma participação ativa (Entrevistado 1 – Gestor 

Social). 
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No fórum, da UPP idem, porque nós ficávamos como uma espécie de 

secretariado do encontro. Eles não tinham no quadro de praças, ou de 

oficiais, alguém que fizesse esse serviço e, enquanto governo, enquanto 

instituição pública, a gente se prestou a colher as demandas a lavrar a ata e 

a repassar ao comandante da UPP para que ele tomasse conhecimento do 

que foi debatido e quais encaminhamentos foram dados a partir do fórum 

(Entrevistado 1 – Gestor Social). 

Outro relato aponta para a interação entre o Programa Territórios da Paz e a Rede 

Social do Borel, a qual tem como finalidade a articulação entre as diversas instituições locais, 

iniciativa privada, poder público e moradores do Complexo do Borel de modo debater e 

encaminhar iniciativas que promovam o desenvolvimento local da região. Todavia, a 

participação se mostrou esporádica e se limita àquelas reuniões para as quais são convidados. 

Quando é convocado, a gente vai. Muitas vezes para discutir coisas internas 

ou porque eles estão passando por alguma situação e eles querem ouvir 

nossa opinião, ou que ajudem de alguma forma. E essa aberta é uma vez por 

mês para quem quiser ir. [...] Eles sempre perguntam se a gente tem alguma 

fala nessas, que a gente dá avisos de programas que estão entrando, enfim. 

Às vezes eles chamam representantes da Light, da CEDAE, por conta dos 

problemas locais, nessas reuniões todo mundo tem espaço para pauta. Ela é 

aberta e qualquer morador pode ir (Entrevistado 3 – Gestor Social) 

Os conselhos comunitários também foram apontados como instâncias com as quais as 

equipes de Gestão Social interagem. Tais espaços são promovidos pelas UPPs e objetivam 

melhorar a comunicação entre a sociedade civil e as polícias militares a partir da identificação 

de problemas locais e proposição de soluções. Contudo, as questões de segurança possuem 

caráter consultivo, ou seja, as críticas e contribuições são consideradas contribuições para a 

tomada de decisão exclusiva à polícia militar. 

De acordo com um dos gestores, existia a perspectiva das UPPs também promovessem 

uma discussão acerca dos problemas mais variados, inclusive daquele que fossem além de 

questões de segurança pública. Porém, de acordo com o gestor entrevistado, este espaço foi 

esvaziado na medida em os moradores percebiam que seus problemas não eram solucionados. 

Então, tinha assim essa perspectiva da UPP de tentar fazer essa discussão, 

agora isso parou de dar certo em um certo momento, tanto que em 2013 
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acho que teve um ou dois Conselhos Comunitários só, porque os moradores 

pararam de ir. E eu acho, pelo o que eu percebo, que eles pararam de ir por 

saber que o acesso aos órgãos públicos não faz com que as demandas sejam 

respondidas (Entrevista 4 – Gestor Social)  

O gestor social chama atenção, ainda, para o fato de diversos atores terem participado 

dos conselhos comunitários realizados em seu território. Contudo, o objetivo deste espaço 

sugere desconfiança a partir de seu relato: 

[...] Os representantes iam todos: CEDAE, COMLURB, Secretaria de 

Cultura, não sei o que, não sei o que... e todos esses projetinhos que chegam 

nas comunidades com UPP, que vira e mexe e você tem um projeto, por 

exemplo, Natura, eles sempre iam nos Conselhos Comunitários apresentar. 

Então você efetivamente tinha nos Conselhos Comunitários um número 

grande de representantes do Estado e de empresas (Entrevista 2 – Gestor 

Social). 

 

Conforme dito anteriormente, os Programas Territórios da Paz e UPP Social se 

propõem a trabalhar juntos no exercício da Gestão Social nos territórios pacificados. Contudo, 

o ex-coordenador do Programa Territórios da Paz se atenta para uma diferença central entre 

os dois programas em relação à promoção de espaços de discussão de políticas públicas e 

projetos em potencial. Para o entrevistado “a UPP Social trabalhava com os fóruns deles. Os 

fóruns da UPP Social são fóruns da UPP Social, não eram fóruns da comunidade” (Entrevista 5 – 

Daniel Misse, ex-coordenador do Programa Territórios da Paz). 

O mesmo entrevistado tece críticas em relação ao modelo de participação proposto 

pelo Programa UPP Social.  

Eu tenho críticas ao fórum, hoje em dia só ocorrem fóruns de abertura, não 

ocorrem fóruns constantes, por que não deram certo as suas propostas. Eu 

acreditava na época, eu acompanhei todos os fóruns no início da UPP 

social, porque eu, como representante do Estado, era chamado a 

acompanhar. Eu acreditava que primeiro a população não ia ou ia muito 

pouco (Entrevista 5 – Daniel Misse, ex-coordenador do Programa Territórios 

da Paz).    

Mesmo não tendo sido possível obter informações precisas quanto ao funcionamento 

dos fóruns promovidos pela UPP Social, relatos dos gestores sociais não traduzem as 
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diferenças supracitadas. Ao invés disso, dão a entender que a centralidade do Programa UPP 

Social está na identificação e encaminhamento de demandas, assim como o Programa 

Territórios da Paz.  

[...] Então, eu não tenho muito mais acesso ao que eles fazem, mas em 2012, 

principalmente, os gestores da UPP Social que aqui trabalhavam (no 

território), [...] viam que era exatamente a mesma dificuldade nossa. A UPP 

Social tinha uma equipe gigantesca nos Territórios e eles tinham aquelas 

pessoas que eram específicas para meio que confirmar as demandas, 

digamos assim. Então, tinha os agentes de campo que subiam e desciam o 

morro 150 vezes anotando: “bom, a água está aqui?”, não sei o que, “o 

cano quebrou?”, anota. [...] Mas não eram encaminhadas (as demandas), 

na grande maioria das vezes. O que eu ouvia dos gestores era justamente 

isso: os moradores cobravam e eles falavam “gente, mas eu já passei a 

diante essa demanda há séculos, só que não tem resposta... não tem para 

vocês e também não tem para mim (Entrevista 2 – Gestor Social). 

 

5.2  Inclusão  
 

Esta categoria, por sua vez, avalia se os processos participativos dão “voz” e incluem 

diferentes atores locais, propiciando abertura e na valorização da cidadania. Nesse sentido, 

será sobre a relevância da inserção de diferentes atores em espaços decisórios, ou seja, se 

existe chance de inclusão destes atores e se há reconhecimento da relevância de sua 

participação.  

Nesta categoria, no critério abertura dos espaços de decisão é destacada na fala dos 

entrevistados a atuação dos gestores sociais no sentido de favorecer a inclusão de diferentes 

atores nos espaços de discussão existentes nos diferentes territórios. Sua atuação reside na 

convocação e divulgação dos eventos, sejam eles promovidos pelo próprio Programa 

Territórios da Paz ou não. 

Fazemos a convocação, da divulgação do evento, de divulgação do encontro 

e tudo isso tentando articular não só as lideranças locais - que o Daniel 

Misse tem chamado da “elite da favela”, mas também a população de modo 

geral. [...] A gente procura conversar não apenas com as lideranças, mas 
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com a população de modo geral. Essa população que está dispersa pelo 

território (Entrevista 1 – Gestor Social). 

 Em outro território, um dos gestores sociais relata a mobilização para a realização da 

“oficina do imaginário”, cujo objetivo é levantar demandas e prioridades das favelas, 

privilegiando a sua concepção quanto às necessidades materiais – tais como acesso a 

equipamentos e serviços públicos – e subjetivas da urbanidade destes territórios.  

Promovido pelo Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do estado (EGP-

Rio), o encontro propõe uma metodologia participativa no qual os moradores de alguma 

forma impactados pelas obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) constroem 

coletivamente os seus desejos para o seu território em relação às áreas de lazer e infraestrutura 

capaz de facilitar a vida dos moradores.    

[...] A gente se aproximou muito da coordenação do PAC, a gente escreveu 

um relatório para o PAC, no final de 2012, e no início de 2013 [...] aí a 

gente organizou, eles pediram para a gente mobilizar uma reunião do PAC e 

a gente sinalizou que precisava de alguém ligado ao PAC ir lá para falar 

sobre as obras, o cronograma, enfim. e aí a gente organizou. Eles pediram 

60 moradores e a gente conseguiu 60 pessoas que nunca participaram de 

nenhum processo do PAC até então (Entrevista 3 – Gestor Social). 

 

Entretanto, conforme relatado pelo mesmo gestor, a maior parte dos moradores não 

tinha conhecimento das ações do PAC que interferiam no território sob a sua gestão, o que 

geraria a necessidade de remoções de casas. Além disto, a ação do PAC não refletia a 

demanda discutida no âmbito desta oficina, qual seja: um monotrilho que ligasse os morros do 

Salgueiro, Formiga e Borel.  

No início de 2013 começamos a receber muita ligação de pessoas que não 

sabiam se o PAC já tinha entrado, porque já estavam vendo as casas, 

numerando áreas de remoção e a gente entrou em contato com a 

coordenação do PAC e sinalizou que era importante marcar uma reunião, 

por que se as pessoas estavam com dúvidas de todo o processo, de como ia 

acontecer [...] 

[...] eles iam fazer um monotrilho que ligaria Salgueiro, Formiga e Borel. E 

aí teria um elevador que ficaria na primeira curva que é a Curva do 

Horácio, logo no início, e ali teria que remover (casas) e a construção desse 
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elevador, em um primeiro momento, seria para a possível construção do 

monotrilho, que seria o ponto do monotrilho de chegada. Os moradores 

ficaram enlouquecidos quando souberam disso. Disseram (os moradores) 

que não iam construir elevador (Entrevista 3 – Gestor Social). 

Mesmo em face da tentativa da figura do gestor social em incluir a população na 

definição de uma agenda, neste caso de intervenções urbanas, a situação supracitada reflete 

uma assimetria de informações de modo que o papel participativo dos moradores acaba por 

ser negligenciado na tomada de decisão.  Tal situação corrobora o caráter autoritário do poder 

estatal principalmente em áreas favelizadas. Ainda assim, há de ressaltar a relevância do 

gestor social na busca por informações além de um espaço de interação junto ao poder 

público. 

Em alguns territórios foram relatadas iniciativas positivas voltadas para a discussão e 

promoção de atividades turísticas, e promovidas pela figura dos gestores sociais de diferentes 

territórios. Tais iniciativas articularam não apenas os moradores, mas também o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) na tentativa de alavancar atividades 

turísticas em alguns dos territórios. Contudo, ambos os espaços não contam mais com a 

atuação dos gestores sociais encarregados destes territórios, conforme pode ser visto no relato 

abaixo: 

Outro grupo interessante é o grupo de turismo da região da Tijuca, o GTIT, 

que também foi alavancado pelo Programa Territórios da Paz e felizmente 

foi abraçado pelo SEBRAE. Hoje nós já não temos uma atuação de 

protagonista mais nesse evento, nesse grupo, porque o SEBRAE tem 

cumprido essa ação (Entrevista 1 – Gestor Social) 

 

[...] temos outro exemplo forte também que inicialmente acompanhamos lá 

no Tabajaras, com o Tabatur, que pretende levar os turistas que estão lá nas 

imediações de Copacabana para conhecer o Morro dos Cabritos, que tem 

uma visão panorâmica da Zona Sul do Rio, mas que também atualmente tem 

um Fórum de trabalho junto ao SEBRAE. Então nós nos afastamos porque o 

SEBRAE novamente já cumpre com esta função (Entrevista 2 – Gestor 

Social) 
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Em outro momento, é percebida a dificuldade nos territórios pesquisados em se incluir 

atores de diferentes segmentos, sejam eles representantes do poder público, seja da sociedade 

civil.  

Um dos casos relatados se refere ao caso da Agência Estadual de Fomento (AGRio), 

cuja dificuldade em entrar nos territórios para promover políticas de concessão de 

microcrédito para alavancar atividades de empreendedorismo é relatada por um dos gestores 

sociais. Neste caso, a pouca motivação pode ser justificada pelo desconhecimento e fruto da 

estigmatização pelas quais as favelas sofreram ao longo dos anos.  

Eu posso citar aqui alguns exemplos. O primeiro é o da Agência de Fomento 

do Rio de Janeiro - AGRio. Houve uma demanda interna para que 

começasse a ter uma política de micro credito para as comunidades com 

UPP, mas eles não tinham como entrar, eles não sabiam como entrar, eles 

tinham medo porque era favela etc (Entrevista 1 – Gestor Social) 

 

A fala do gestor enfatiza a importância de sua atuação enquanto gestor social no 

território no qual atua, principalmente a partir da articulação com as lideranças locais que 

pudessem facilitar a entrada do AGRio no território. 

Então o contato que eles desfizeram foi vir ate aqui, pedir uma reunião com 

a nossa equipe de Gestão Social [...] E eu acredito que parte deste êxito 

inicial foi a própria articulação com os nossos gestores que fizeram esse 

diagnóstico, articularam com as lideranças locais apresentaram as pessoas 

a essas lideranças, apresentamos o projeto e a proposta e aí eles 

conseguiram e estão a todo vapor em algumas comunidades, como o Santa 

Marta já tem inclusive alguns trabalhos interessantes vinculados ao micro 

crédito e a Cidade de Deus me parece que também tem alguns bons 

exemplos que a AGRio tem feito. Então esse é um exemplo (Entrevista 1 – 

Gestor Social). 

  

Nesse sentido é importante frisar a autonomia da qual gozam os gestores sociais no 

que tange a promoção de reuniões e espaços para discussão de projetos em potencial em seus 

respectivos territórios bem como de demandas, sejam elas dos moradores ou da SEASDH. O 

em razão do seu desenho pouco delineado, “[...] é um programa que se dá na prática, no dia 

a dia, quando os gestores entram em campo” (Entrevista 3 – Gestor Social). 
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Existe sim esse grau de autonomia, mas essa autonomia muitas vezes pode 

ser dirigida pela demanda que a própria superintendência articula. Mas o 

trabalho do gestor, eu que trabalhei como gestor posso dizer, é um trabalho 

mais de articulação comunitária e com instituições, sejam elas de governo, 

ou instituições privadas ou do terceiro setor. Acho que é muito mais um 

papel de articulador do que de formulador de políticas públicas, como um 

desenho ideal do programa poderia ter (Entrevistado 1 – Gestor Social) 

Tal liberdade de condução do programa traduz uma realidade cujo apoio da própria secretaria 

é escasso, o que, por outro lado, permite aos gestores se articularem em seus respetivos 

territórios no intuito de tentar solucionar problemas básicos quanto à coleta de lixo, 

abastecimento de água, dentre outros.  

Então, essas reuniões acontecem de múltiplas formas. [...] eu, por exemplo, 

já promovi muita reunião, da CEDAE, da COMLURB, não sei mais de 

quem, não sei mais de quem, no território. [...] Eu levo essa cara da CEDAE 

e da COMLURB no território e chamo outras pessoas para essa reunião. 

[...] Mas dificilmente temos resposta (Entrevista 2 – Gestor Social).  

 

Entretanto, alguns gestores apontam para a dificuldade na promoção destes espaços, 

em instituir mecanismos capazes de atrair diferentes atores para a discussão de problemas 

básicos no território no qual atua. Uma das gestoras faz menção à centralidade da associação 

de moradores e de lideranças locais na tomada de decisão e encaminhamento de demandas, 

sem dialogar com outros grupos.  

As lideranças da Associação de Moradores e algumas outras lideranças 

locais têm um acesso muito grande aos políticos de uma maneira geral. 

Então é um acesso muito mais fácil do que o nosso (gestores sociais). [...] 

acho que as mudanças que acontecem, elas acontecem muito mais quando 

um presidente de Associação de Moradores fala diretamente, porque ele já 

tem esse acesso, eles vão para o Governador, eles têm reuniões diretamente 

com o Governador (Entrevista 2 – Gestor Social).  

 

Surge então o que foi definido no âmbito do Programa Territórios da Paz como 

“escuta qualificada”, o que se aproxima à ideia de um “filtro” das falas dos diversos atores. 

Esta escuta é realizada a partir da articulação dos gestores com atores locais e de estudos 
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técnicos e diagnósticos realizados pelas equipes de Gestão Social em parceria com outras 

instituições, ou não. 

Considerada uma das diretrizes básicas do programa em territórios pacificados, o 

termo desperta reprovação do ex-coordenador do programa.  

Esse foi um termo herdado da UPP Social. Eles utilizam o termo escuta 

qualificada. Eu não gosto do termo. Deixei o termo, porque era um termo 

que já estava incorporado em todo o material do Programa praticamente. 

Eu acho que não há escuta qualificada, porque não há escuta 

desqualificada. Se você está escutando, você está escutando. [...] Então eu 

acho que é uma escuta, uma escuta mais próxima e uma escuta talvez 

potencializadora, e aí, por isso mesmo, que acaba sendo qualificada. No 

sentido que é uma escuta que não só ouve, é uma escuta que participa 

(Entrevistado 5 - Daniel Misse, ex-coordenador do Programa Territórios da 

Paz) 

 

Contudo, ainda assim esta diretriz, conforme apontam os gestores sociais, norteia o 

programa em uma tentativa de vocalizar os diversos segmentos atuantes nas favelas 

contempladas com o programa. De acordo com os gestores entrevistados, a escuta qualificada 

busca garantir a legitimidade das demandas colocadas e a representatividade destas em suas 

diversas dinâmicas a partir da vontade do coletivo, e não de interesses privados. 

Porque a escuta qualificada? A gente entende que há uma polifonia de vozes 

nas favelas e você identifica uma voz e a partir daquela única assertiva 

tomar aquilo como a realidade da favela você vai empobrecer as outras 

vozes que estão também ali no contexto discursivo que muitas vezes são 

contraditórios. [...] Então, a escuta qualificada é justamente isso: é ouvir 

todos os atores e a partir dessa escuta, tentar matizar as falas, para tentar, a 

partir dessa matização, criar as conclusões sobre determinado tema 

(Entrevistado 1 – Gestor Social). 

Quando a gente chama de escuta qualificada, é a gente poder apurar um 

pouco da demanda que vem. [...]. A gente faz um diagnóstico, vê realmente 

se aquilo é uma demanda do local ou é uma demanda específica, só de uma 

pessoa e a partir daí a gente dá uma apurada nessa demanda [...] 

(Entrevistado 3 – Gestor Social). 
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Para justificar a necessidade de escuta qualificada, um dos gestores entrevistados 

justifica a sua realização no território no qual atua para identificar demandas dos moradores, 

tarefa esta considerada difícil. O gestor relata que “[...] eles não reclamam de nada, eles só 

reclamaram de água. Só de água” (Entrevista 4 – Gestor Social). Para ela o que ocorre é uma 

distorção de parâmetros resultante da miséria e da violência em seu território. 

Então, é essa escuta (qualificada), do que eles estão falando. Porque a 

miséria e a violência, porque a gente entra pós-violência, é que não acabou. 

Ela distorce os parâmetros das pessoas. Miséria, porque é miséria e 

violência, porque é decorrente da miséria. Meu medo não é o medo deles. O 

medo deles é real. Eu posso ter medo de sair ali e ser assaltada. Eles têm 

medo de morrer e é real, eles viram mortes absurdas na frente deles. Isso 

que a gente está vendo aí na mídia, isso acontecia a boca calada, dentro 

dessas comunidades. [...] muitos estão tão acostumados à miséria, que não 

conseguem enxergar, eles naturalizam a miséria (Entrevista 4 – Gestor 

Social)  

Contudo, é plausível se atentar ao risco desta que é uma das diretrizes do programa. A 

tentativa de qualificação da fala dos diferentes atores nos territórios pode negligenciar sua 

leitura quanto aos problemas daquele espaço uma vez que todos os atores são capazes de 

pensar a sua experiência e produzir conhecimento em um espaço com direito à fala, sem 

coação (TENÓRIO, 2005). Ou seja, a qualificação pode restringir ao ator o uso de sua 

palavra, sua leitura de mundo (FREIRE, 1987). Nesse sentido a proposta dialógica é central 

no exercício da cidadania deliberativa na esfera pública.  

Ainda assim, a fala de alguns gestores traduz uma contradição quanto à realização e 

efetividade desta escuta qualificada, conforme relato abaixo: 

E a gente foi para a CEDAE, reunião com o presidente, que foi o presidente 

da Associação de Moradores que conseguiu, eu nunca consegui uma 

reunião com a CEDAE, com o presidente. [...] Chegando lá eu falei com ele: 

olha só, a gente tem um relatório muito rico sobre demandas da CEDAE em 

todas as favelas da Tijuca [...] ele me falou: Eu não preciso do relatório de 

vocês. Eu tenho as minhas próprias equipes em campo que me dizem quais 

são as demandas (Entrevista 2 – Gestor Social).  
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Então um debate que eu trago sempre para cá é o seguinte: “beleza, a gente 

se propõe a fazer um relatório para a CEDAE”, digamos assim, por que a 

gente já fez e é um caso emblemático aqui. Aí tudo bem, a gente recolhe a 

demanda, ouve “trocentos” moradores falando que tem problema com água, 

a gente qualifica... e o que é qualificar? A gente vê quem está falando isso, 

não é só uma pessoa, não é só um grupo que está dizendo isso... não, essa 

demanda realmente se apresenta em diversas localidades, tem diversos 

grupos falando isso? Como é essa demanda? O que acontece efetivamente? 

A água chega ou não chega? Beleza, a gente qualifica aquilo tudo, fica uma 

demanda linda e encaminha para a CEDAE. A gente não tem resposta, na 

grande maioria das vezes (Entrevista 4 – Gestor Social) 

 

 Observa-se, portanto, uma dualidade. Ao mesmo tempo em que os gestores sociais 

trabalham de modo a potencializar e promover articulações internas em seus território para 

qualificar demandas (ou seja, que permitam dar voz aos diversos atores), a mesma 

qualificação pode exercer efeitos que não coadunam com a prática da Gestão Social.  De 

acordo com um dos gestores entrevistados e diante da dificuldade de espaços que favoreçam a 

articulação de interesses de cidadãos ou grupos distintos, sua função está atrelada ao 

fortalecimento de novas pessoas e lideranças no território.  

[...] Então de repente eu vejo que tem uma liderança de um outro grupo tal 

que não tem relação nenhuma com a associação de moradores. Bom, então, 

eu vou chamar esse cara para os eventos, eu vou informar ele sobre as 

reuniões, quando tiver uma reunião com o Governador eu vou levar ele 

também, porque aí o Presidente vai falar dos problemas do grupo dele e 

esse cara vai falar do grupo dele (Entrevista 2 – Gestor Social).   

  

Entretanto, se por um lado tal medida pode ser capaz de atrair novos atores para a 

discussão, por outro negligencia a necessidade de abertura de espaços efetivamente capazes 

de deliberar e concertar diferentes anseios. Ao beneficiar alguns grupos em detrimento de 

outros, a atuação dos gestores sociais se aproximam da gestão estratégica, cujo “arcabouço 

conceitual e instrumental não potencializa processos decisórios participativos, mas sim 

mecanismos decisórios hierarquizados acentuando, cada vez mais, a luta de classes no interior 

das organizações e destas com a sociedade.” (CANÇADO; TENÓRIO; PEREIRA, 2011, p. 

698). 
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5.3  Pluralismo 
 

Esta categoria remete ao exercício da cidadania deliberativa a partir da multiplicidade 

de atores envolvidos – seja da sociedade civil, Estado e mercado – nos diferentes espaços de 

compartilhamento da tomada de decisão tendo em vista legitimar os diferentes processos 

participativos (TENÓRIO et.al, 2008)  nos territórios pesquisados. Desta forma, é prudente a 

análise a partir desta categoria de modo a verificar a participação – ou não de diferentes 

atores. 

À medida que foram sendo realizadas as entrevistas junto aos gestores sociais, foi 

possível perceber que os espaços de participação promovidos pelo Programa Territórios da 

Paz ou com participação deste, apresentam formatos e grupos participantes distintos. Sua 

definição é orientada pelas demandas mapeadas nos diferentes territórios, ou demandas do 

próprio poder público, seja da SEASDH ou de outro ente público, e encaminhadas aos 

gestores sociais.  

Nesse sentido, são diversos os atores envolvidos, principalmente quando se trata de 

territórios cujas dinâmicas são distintas. Em se tratando da participação de diferentes atores, 

os gestores sociais apontam para uma grande diversidade de atores com os quais se articulam 

o Programa Territórios da Paz. Contudo, conforme já mencionado anteriormente, os espaços 

de discussão no âmbito do programa não favorecem a deliberação, mas sim o 

encaminhamento de demandas.  

Em um primeiro momento, é interessante verificar se ocorre e, caso positivo, como o 

poder público se faz presente no tocante ao programa. Ao remontarmos as características do 

Programa Territórios da Paz, observa-se que este propõe uma atuação conjunta com o 

Programa UPP Social.  

Conforme dito anteriormente, após disputas no campo político eleitoral o antigo 

Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos – Ricardo Henriques, foi exonerado do 

cargo e assumiu a presidência do Instituto Pereira Passos, autarquia da Prefeitura da Cidade 

do Rio de Janeiro (IPP-RJ). Com isso, o programa UPP Social (em um primeiro alocado na 

SEASDH) foi transferido para a esfera municipal. A criação do Programa Territórios da Paz, 

destarte, foi motivada por esta saída tendo em vista o não esvaziamento da estrutura na esfera 

estadual. 
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Coexistindo em esferas distintas, ambos os programas propõem a Gestão Social de 

territórios pacificados, assumindo o mesmo objetivo, qual seja a promoção da interlocução 

entre a sociedade civil, Estado e mercado, além de coordenar políticas públicas locais que 

respondam às demandas dos moradores de forma participativa. Por este motivo, a articulação 

entre os dois programas é visto como essencial para a concretização do seu objetivo e para a 

efetivação de uma agenda social nos territórios (PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO, 2014). 

Contudo, conforme apontou o ex-coordenador do Programa Territórios da Paz, o UPP 

Social na pratica esbarrou em entraves diversos que desfavorecem o alcance do seu objetivo. 

Eles (UPP Social) fizeram uma proposta bem forte de fazer fóruns com a 

participação nos fóruns, bem intencionados mesmo, querendo muito mudar 

a realidade. O problema é esse: eles estão num governo de coalizão e 

articular políticas públicas num governo de coalizão não é tão fácil quanto 

talvez num governo de coalizão menor, só que no Brasil não existe governo 

de coalizão menor. [...] o próprio Ricardo Henriques enxerga também. 

Tanto que no final, um pouco antes dele sair, ele propôs a criação de um 

fundo para a UPP Social para de fato conseguir criar um incentivo 

financeiro para articulações de políticas (Entrevistado 5 – Daniel Misse). 

 

Pôde-se perceber, ainda, divergência de gestores quanto à proximidade de objetivos 

entre ambos os programas. Um deles atribui esta diferença às instituições nas quais estão 

alocados: 

[...] eu vejo que (o UPP Social) tem uma natureza distinta do Territórios da 

Paz, porque não trabalham com essa questão de mobilização e articulação. 

Eu imagino que a UPP social tenha um papel muito mais forte vinculado à 

coleta de dados para fornecer esses dados ao Instituto Pereira Passos por 

que essa é a função social do Instituto Pereira Passos (Entrevistado 1 – 

Gestor Social). 

Outro relata aponta para o afastamento dos programas na condução do processo de 

articulação de políticas públicas nos territórios, conforme o relato abaixo, 

A UPP Social, por exemplo, agora, nosso trabalho não é mais tão alinhado 

com o deles não. Porque eles tiveram muitas mudanças de equipe e no final 
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do ano passado eles tiveram uma instabilidade, eles já até me explicaram o 

que aconteceu, mas eu não entendi muito bem. [...] e isso causou um 

afastamento no nosso trabalho. Então, eu não tenho muito mais acesso ao 

que eles fazem no meu território, mas em 2012, principalmente, os gestores 

da UPP Social que aqui trabalhavam, a gente trabalhava muito junto, muito 

junto mesmo e o que a gente via era exatamente a mesma dificuldade nossa 

[...] os moradores cobravam e eles falavam: gente, mas eu já passei a diante 

essa demanda há séculos, só que não tem resposta... não tem para vocês e 

também não tem para mim (Entrevista 2 – Gestor Social).  

[...] eu agradeço que isso (o UPP Social) tenha ido lá para o IPP e o 

programa deles faliu. Eu não vejo mais ninguém no território e virou um 

merchandising para vender produto externo (Entrevista 4 – Gestor Social). 

 

Em geral, os gestores entrevistados não mostram conhecimento quanto à condução do 

Programa UPP Social e assumem não mais trabalhar em parceria. Mesmo os fóruns que em 

um primeiro momento eram realizados no âmbito do UPP Social, muitas vezes contanto com 

a participação com gestores do Programa Territórios da Paz, com o tempo se mostraram 

esvaziados em razão da dificuldade de promoverem melhorias concretas nos territórios. 

Outro ator identificado, ainda no âmbito do Estado, é o Comitê Executivo de Políticas 

Sociais nos Territórios Pacificados (CEPS). O comitê, instituído a partir do decreto Nº 42.909 

datado em 01 de abril de 2011, seria responsável pela coordenação e integração das diversas 

ações realizadas pelos órgãos públicos estaduais e agregaria as secretarias vinculadas ao 

governo do estado. 

Na concepção do Programa Territórios da Paz, o CEPS deveria se constituir enquanto 

ator em espaços participativos que envolvesse, além das secretarias que o representam, 

moradores residentes em cada um dos territórios, os gestores sociais e instituições locais. 

Contudo, a atuação do CEPS no momento da pesquisa se mostrou inexistente, 

conforme destacaram entrevistados. Conforme relatado pelo ex-coordenador do programa, a 

importância do funcionamento do CEPS ganharia relevo na medida em que o programa sofre 

com problemas de falta de orçamento próprio, o que não veio a acontecer na prática. Somado 

a isto, a ausência das Secretarias de Planejamento, Fazenda e Casa Civil traduzem uma 
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situação na qual “[...] não há de fato interesse em promover um fórum de discussão que possa 

ser efetivo”. (Entrevistado 5 – Daniel Misse). 

Ainda segundo o ex-coordenador do programa, o CEPS funcionou e teve reuniões até 

o final de 2012 quando houve a mudança de secretário na SEASDH. Sugere-se, destarte, que 

a interrupção das reuniões foi motivada por questões políticas. 

Então, muitas das nossas limitações eram por falta de orçamento e como é 

que a gente pode pensar numa proposta que possa integrar várias entidades 

governamentais sem orçamento, sem uma visão de centro que possa 

potencializar o mesmo, que possa centralizar verba para determinadas 

ações que você crê que é prioritária. O CEPES foi pensado como solução 

para isso. Só que o problema é que o CEPES, além de não ter um orçamento 

próprio, ele também não tinha ali dentro três dos principais atores das 

Secretarias, que eram o Planejamento, não tinha a Casa Civil, nem a 

Fazenda. 

 [...] então essa foi uma limitação do CEPES, que existiu até 2 de dezembro 

de 2012. Quando o Secretário (novo) entrou ele reviu estrategicamente e 

não viu motivo para continuar estrategicamente o CEPES e aí não 

continuou com as reuniões. Logo em maio de 2013, não, em abril de 2013 eu 

saí e fui para o Programa Caminhos Melhor. Não teve mais reunião do 

CEPES até hoje, há mais de um ano (Entrevista 5 – Daniel Misse). 

Os gestores entrevistados, por sua vez, conferem o não atendimento das diversas 

demandas colocadas pelos moradores residentes nos territórios ao não funcionamento do 

CEPS. Tal situação refle a dificuldade dos gestores serem ouvidos pelo governo estadual. 

Esse é o grande problema do desenho original (do Programa Territórios da 

Paz) que foi desvirtuado, porque esse tipo de política pública, originalmente 

ela seria debatida no CEPS, o Conselho Executivo, que reuniria todas as 

secretarias que iriam pegar os projetos e os encaminhamentos que a gente 

iria elaborar. Então, como o CEPS não funciona, nós perdemos esse canal 

de comunicação com as diferentes secretarias e isso dificulta muito nosso 

diálogo com outras instituições de governo (Entrevista 4 – Gestor Social). 

[...]aí eu acho que é a dificuldade no nosso trabalho, que foi o que eu te 

disse no começo. Essa dificuldade nossa de encaminhar e de ser ouvido 
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dentro do próprio estado, o estado não no nível estadual, é muito por causa 

disso. Já se tinha a ideia de que isso aconteceria, de que a gente ia ter as 

demandas, de que a gente ia ter qualificadas as demandas e que não ia ter 

ninguém para ouvi-las. E aí, por isso, se criou o CEPES. Bom, vamos 

chamar todas as Secretarias aqui e vamos apresentar essas demandas 

(Entrevista 2 – Gestor Social). 

 

Cabe ressaltar que nos relatos obtidos não se mostrou clara a intenção de se promover 

um espaço no qual dialogariam os diferentes atores nos territórios, mas sim o 

encaminhamento de demandas “qualificadas” às secretarias que compõem o CEPS de modo a 

estudarem e atenderem tais demandas. Este processo, pelo o que pôde se observar, seria 

realizado apenas entre gestores sociais e secretarias.  Logo, partindo de uma proposta de 

metodologia participativa, esta não se traduziria na constituição de um espaço para 

compartilhamento da tomada de decisão.  

Em relação à participação dos moradores, as falas dos gestores entrevistados apontam 

para um cenário crítico nesse sentido, destacando a pouca adesão e as dificuldades para a 

participação da sociedade civil nos espaços disponíveis. Ele ressalta como causa chave a 

descrença da população em relação a estes espaços, conforme é relatado a seguir: 

[...] por que, as pessoas têm os seus trabalhos, elas têm as suas funções 

para ganhar a vida, então muitas vezes, você depende do interesse e para 

que tenha interesse é muito complicado, porque essas pessoas já estão muito 

embatidas com promessas de instituições de governo que já foram lá e que 

prometeram mundos e fundos e nunca fizeram nada. Então, inicialmente eles 

veem com muita suspeita o trabalho de qualquer tipo de instituição de 

governo que começa a atuar, justamente porque eles estão calejados dessas 

promessas contínuas (Entrevistado 1 – Gestor Social).  

 

5.4 Bem Comum 
 

Por fim, segundo Villela (2012) esta categoria é justificada pelos benefícios, sejam 

elas tangíveis ou intangíveis, refletidos nas melhorias das condições de vida das comunidades 

analisadas. Para que o atendimento ao bem comum é necessário, portanto, que os interesses 
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privados sejam subordinados ao interesse coletivo a partir de articulações e negociações 

envolvendo atores distintos.  

A atuação dos gestores sociais segundo os relatos observados objetiva, sobretudo, a 

identificação e encaminhamento de demandas a partir de articulações realizadas em campo, 

ou seja, nos territórios nos quais atuam, e junto ao poder público e instituições locais. Pôde-se 

perceber, além disso, que é grande a dificuldade dos gestores no cumprimento desta função. 

Desta forma, a inoperância do CEPS mais uma vez surge na fala dos gestores como causa 

para o não atendimento das demandas comunitárias. 

Segundos os relatos, o funcionamento do CEPS é fundamental para que os objetivos 

do Programa Territórios da Paz sejam alcançados. Nesse sentido, em maioria, os gestores 

entrevistados enfatizam a necessidade de: 

[...] a retomada da agenda de trabalho no CEPS, porque foi uma medida 

executiva que institui o CEPS, só que ele não funciona como devia. Nesse 

sentido, a gente fica de mãos atadas porque nós não podemos levar a cabo 

os encaminhamentos das demandas, o que frustra tanto a pessoa que está lá 

trabalhando, aqui o gestor do programa, quanto a população que observa 

na gente a boa vontade de trabalhar junto com eles, de encaminhar as 

demandas, mas que nós temos também esse limite técnico de não executar as 

ações, exceto aquelas pontuais, quando nós mesmos realizamos (Entrevista 

2 – Gestor Social). 

O não atendimento das demandas quanto aos serviços básicos nos territórios 

interferem negativamente, inclusive, na participação dos moradores nos diferentes espaços de 

discussão. 

Eu acho que o maior empecilho para o aumento da representatividade, da 

participação das pessoas nesse processo é a falta de eficácia dele. Porque 

as pessoas vão lá, elas discutem, porque a gente já teve, como eu te falei, a 

gente já teve uma reunião, no caso da memória, com cinquenta pessoas 

discutindo a temática de memória, que é muita gente se você for parar para 

pensar São moradores e agentes de campo e de instituições, todo mundo 

discutindo e aí, se você não tem uma resposta, se você não tem o 

encaminhamento disso, as pessoas vão lá para que, entendeu?  (Entrevista 3 

– Gestor Social). 



 

 

85 

Não, não é satisfatório (a participação) porque a gente observa que os 

problemas com a Light, os problemas com a CEDAE continuam. O que a 

gente tem que fazer é persistir. Eu acho que a persistência é fundamental 

para quem trabalha nesse tipo de programa. E não cansar, não desistir do 

objetivo (Entrevista 1 – Gestor Social). 

Mesmo enfrentando problemas para operacionalizar o Programa Territórios da Paz, 

alguns gestores observam pontos positivos como, por exemplo, o fortalecimento de novas 

lideranças em seus territórios, o que poderia enriquecer as discussões nas favelas e apoiar o 

pleito por demandas. 

Eu acredito que a gente conseguiu modificar muito. A gente tem hoje 

lideranças novas fazendo parte desse cenário de discussão sobre favelas. 

[...] Então, a gente vê que a gente conseguiu de certa maneira promover a 

entrada de novas lideranças nesse cenário e eu acho que essas lideranças 

representam novas pessoas. Então eu acho que, desde o começo, o benefício 

maior do nosso trabalho foi esse, da gente trazer novas pessoas para esse 

cenário político de discussão sobre favela e de pleito por demandas 

(Entrevista 4 – Gestor Social). 

A síntese dos resultados obtidos a partir das entrevistas realizadas encontra-se no quadro 

abaixo. O objetivo deste é facilitar a compreensão das categorias e respectivos critérios 

privilegiados. 
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Quadro 5 – Síntese dos Resultados Obtidos  

Síntese de Resultados Obtidos 
Categorias  Critérios Resultados 

Processo de 
Discussão 

Canais de Difusão 

� Há processos de discussão, contudo não possuem caráter deliberativo – se debruçam sobre 
identificação e encaminhamento de demandas; 
 

� Ausência de canais de difusão adequados, de modo que há necessidade de institucionalização dos 
mesmos; 

 
� Grande centralidade na figura do Gestor Social quanto ao planejamento e operacionalização do 

Programa. 

Relação com outros 
processos 

participativos 

�  Participação dos Gestores Sociais em reuniões de Associações de Moradores, Conselhos 
Comunitários e reuniões com o comando das UPPs nos territórios, contudo estes têm caráter 
informativo; 

 
� A proposta de atuação conjunta junto ao Programa UPP Social não se efetiva na prática – o qual se 

propõe apenas a identificar e encaminhar demandas às Secretarias de Governo. 
 

Inclusão 
Abertura de espaços de 

decisão 

� Dificuldade dos Gestores Sociais em promover espaços de discussão efetivos e capazes de atrair 
diferentes atores nos territórios, mesmo diante de esforços para inserir a população na definição de 
agenda de políticas públicas; 
 

� Realização do que se intitula “escuta qualificada” como meio de se conferir legitimidade às 
demandas identificadas nos territórios; 

 
� Supremacia de laudos técnicos e diagnósticos para identificação das demandas comunitárias nos 

diferentes territórios. 
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Síntese de Resultados Obtidos 
Categorias  Critérios Resultados 

Pluralismo 
Participação de 
diferentes atores 

�  O Programa preconiza a participação dos diferentes atores do Estado, contudo a atuação conjunta 
não se efetivou na prática; 
 

� Ausência do Comitê Executivo de Políticas Sociais (CEPS), o qual deveria se configurar como um 
interlocutor junto às Secretarias de Estado para fins de diálogo quanto às demandas identificadas 
nos territórios; 
 

� Descrença dos moradores dos diferentes territórios quanto à capacidade do Programa atender às 
demandas comunitárias; 

 

Bem Comum Objetivos Alcançados 

� Os objetivos do Programa – do modo como foi desenhado – não são alcançados; 
 

� Dificuldade em atender demandas básicas dos moradores residentes de favelas abrangidas pelo 
Programa; 
 

� Esvaziamento dos espaços de discussão existentes; 
 

� Empoderamento de novas lideranças nas favelas abrangidas pelo Programa, o que eventualmente 
pode permitir a capacidade dos moradores no pleito por demandas e discussões quanto à agenda de 
políticas públicas nas favelas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este trabalho teve como principal objetivo mostrar como funciona o Programa 

Territórios do Paz à luz da construção teórica em Gestão Social. À medida que foi percorrida 

a bibliografia desta temática bem como os eixos que orientam a execução do programa, 

observou-se a centralidade da participação de modo a garantir o protagonismo da sociedade 

civil na operacionalização do programa. Conforme dito anteriormente, sua metodologia se 

propõe a ser participativa e construir uma relação de confiança entre Estado e a população, 

configurando uma gestão pública mais pró-ativa e menos reativa.  

Nesse sentido, foram utilizadas algumas das categorias e respectivos critérios de 

propostos por Villela (2012) cujo objetivo é a avaliação de processos participativos 

deliberativos. A utilização de tais critérios se apoia no conceito de cidadania deliberativa, a 

qual se exerce na esfera pública por meio da participação de diferentes atores sociais 

(TENÓRIO, 2005). 

Quanto aos dados empíricos coletados é importante frisar que, mesmo sendo 

satisfatórias, as conclusões apresentadas estão restritas às entrevistas realizadas. Contudo, foi 

observado que as entrevistas alcançaram o grau de saturação das questões relatadas. A 

complexidade e a hibridez dos territórios nos quais o programa foi implementado, por sua 

vez, constitui em uma eventual limitação da pesquisa, e pode ensejar diferenças da forma de 

operacionalização do programa entre um território e outro. 

As informações obtidas mostram que o Programa Territórios da Paz não se constitui a 

partir de espaços de concertação de interesses e capazes de deliberar em relação às políticas 

públicas.  As discussões travadas nos territórios observados, em geral, são realizadas à medida 

que são mapeadas e identificadas demandas específicas e potenciais projetos a serem 

executados nas favelas contempladas pelo Programa Territórios da Paz. 

Contudo, são mencionados ao longo das entrevistas outros espaços já existentes 

abertos para discussão, em especial aqueles promovidos por associações de moradores, pelas 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), além de outros voltados para discussão acerca das 

intervenções urbanas resultantes das ações do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC). Nos casos levantados, a assimetria de informações se mostrou presente, o que 

restringe o consenso e a efetiva deliberação nestes espaços. 
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Outro aspecto que chama atenção é a centralidade do gestor social na tocante a 

realização do Programa Territórios da Paz nos diferentes territórios. A relativa liberdade da 

qual gozam os gestores é resultado do baixo grau de institucionalidade e indefinição de um 

desenho exato do que o programa se propõe a fazer. Isto, por sua vez, se reflete no baixo 

apoio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) aos gestores 

sociais.  

Diante das dificuldades impostas, os gestores sociais buscam se articular internamente 

nos territórios sob sua responsabilidade e empregam o que é definido pelo programa como 

“escuta qualificada”. Esta escuta reside na vocalização e seleção de falas de modo a legitimar 

as demandas apontadas pelos moradores nos territórios. Contudo, esta característica parece 

buscar preencher espaços vazios deixados e substituir espaços de tomada de decisão 

compartilhada e construção coletiva de soluções. 

Quanto à multiplicidade dos atores envolvidos nos diferentes espaços de participação, 

estes variam conforme o território e as demandas levantadas. Contudo, são apresentadas 

restrições nesse sentido, evidenciadas principalmente a partir da ausência do Estado, 

representado pela figura do Comitê Executivo de Políticas Sociais (CEPS) nestes espaços, e 

da sociedade civil representada na figura dos moradores. O CEPS, conforme apontado pelos 

gestores sociais, na pratica não funciona e deixou de promover reuniões no final do ano de 

2012.  

Desta forma, os problemas que assolam os territórios dificilmente são solucionados, o 

que impõe entraves e desmotivam os moradores a buscarem os espaços abertos à discussão 

dentro dos territórios. Mesmo diante dos esforços dos gestores sociais em atender às diversas 

necessidades pautadas, é clara a dificuldade de institucionalização de espaços capazes de 

promover processos participativos intersubjetivos e deliberativos. Desta forma, são latentes as 

restrições ao exercício da cidadania deliberativa. 

As práticas observadas no tocante à realização do Programa Territórios da Paz, a partir 

dos relatos dos gestores sociais, se aproximam da Gestão Estratégica. Cançado, Tenório e 

Pereira (2011) nos lembram que a Gestão Social é antitética a Gestão Estratégica na medida 

em que pretende tornar a tomada de decisão coletiva, dialógica e transparente.  

Para pesquisas futuras, sugere-se a incorporação de diferentes atores além dos gestores 

sociais em territórios pacificados, o que possibilitará um melhor entendimento do programa 
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enquanto iniciativa de Gestão Social e a sua capacidade de garantir a efetiva participação de 

diferentes atores na condução do Programa Territórios da Paz.  
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ANEXOS 
 

Roteiro de Entrevista – Gestores Territórios da Paz   

1) Você já tinha relação com o território no qual atua? 

2) Qual é a função do gestor social no âmbito do Programa Territórios da Paz? 

3) O que representa a “escuta qualificada” no território? 

 

Participação 

1) Há espaços de participação no território no qual atua? 

2) Estes espaços têm caráter deliberativo ou encaminhamento de demandas? 

3) Como você observa a participação no âmbito do Programa Territórios da Paz? 

4) Como é realizado o encaminhamento das deliberações/demandas junto ao poder público? 

5) Os moradores tem acesso ou tem meios de acompanhar tais deliberações/demandas 

encaminhadas? 

6) Como eles são divulgados? Há canais institucionais para a divulgação destes espaços? 

7) Com que frequência são realizados estes eventos? 

8) Como você percebe o envolvimento de instituições locais nestes fóruns? E quanto aos 

moradores?  

9) No território no qual você atua, existe/existia alguma outra instância de participação? Há 

interação entre os espaços de participação do Programa Territórios da Paz e esta instância? 

10) Quais foram os principais resultados obtidos? Estes espaços cumprem o seu objetivo? 

  

Formação dos Gestores Sociais 

1) Você recebeu algum treinamento/capacitação antes ou durante a sua entrada em campo? 

2) Os antigos gestores do programa auxiliaram, de alguma forma, a sua entrada em campo? 

 

UPP 

1) O comando/integrantes da UPP participa dos fóruns? 

2) Como você observa a participação do comando/integrantes da UPP nestes espaços?  

3) Você vê algum tipo de interferência da UPP nestes espaços? 
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Roteiro de Entrevista – Daniel Misse 

1) Como foi concebido o Programa Territórios da Paz? 

2) Por que o programa é considerado um programa de gestão social? Quais são os elementos 

que o definem como tal? 

3) Quais são diretrizes que orientam o programa? 

4) Qual é o papel da participação social no tocante a execução do programa? 

5) O programa prevê algum canal/espaço permanente de diálogo junto a população? Qual é o 

objetivo deste canal? 

6) Como você observa a participação de outros atores nestes espaços? 

7) O que representa a “escuta qualificada”? 

8) Como eram aferidos os resultados do programa? 

9) Como você observa a participação dos gestores sociais nos territórios? 

10) Foi realizado algum treinamento direcionado aos gestores sociais antes de entrarem em 

campo? 

11) Houve apoio dentro da estrutura de governo tendo em vista a execução do programa? 

12)  Quais foram as principais dificuldades encontradas para e implementação do Programa? 

13)  Havia interação entre os programas UPP Social e Territórios da Paz? 

14)  Durante a sua gestão, o programa cumpriu com o seu objetivo? 

 


