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RESUMO 
 
 
 

O presente estudo de caso teve por objetivo identificar como a implantação da 

Unidade de Polícia Pacificadora na favela Santa Marta, na Zona Sul do Rio de 

Janeiro, alterou a interação do mercado com esta comunidade e como isso afetou as 

relações sociais na favela a partir da percepção dos moradores. O intuito era perceber 

como o mercado interno, seja ele formal ou informal, tem respondido à nova 

conjuntura e como atores do mercado externo, como Firjan, Light, entre outros, vêm 

atuando no local. Ademais, buscou-se analisar como essa nova dinâmica do mercado, 

viabilizada pela maior presença do estado no Santa Marta, influenciou a sociabilidade 

local. Para tal, por meio de pesquisa de campo, foram realizadas observações 

participantes e entrevistas semi-abertas com representantes de empresas que atuam na 

comunidade, empreendedores locais, moradores e lideranças. Concluiu-se que a 

expansão do mercado interno e da atuação do mercado externo na comunidade, 

permite que alguns benefícios cheguem; contudo, essa nova conjuntura tem gerado 

inseguranças nos moradores que sentem que tiveram espaços de lazer restringidos 

com o aumento do turismo e eventos festivos para o público externo, receiam não ter 

condições de arcar com o aumento do custo de vida e conseqüente empobrecimento e 

temem que venham a sofrer um processo de remoção branca causada pela pressão do 

mercado. Assim, alguns terão condições de aproveitar e até se desenvolver com as 

oportunidades que têm surgido com a expansão do mercado, enquanto outros, 

provavelmente, não terão capacidade e sofrerão uma nova exclusão.  

 

Palavras-chave: estado, mercado, cidadania, favela, Santa Marta, Unidade de 

Polícia Pacificadora (UPP). 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This case study aimed to identify how the implementation of the Unidade de 

Polícia Pacificadora (“Pacifying Police Unit,” or UPP) in Santa Marta favela, Rio de 

Janeiro, has changed the interaction of the market with this community and how it 

affected social relations in the slum, according to the perception of the residents. The 

objective of this research was to understand how the internal market, be it formal or 

informal, has responded to the new situation and how actors from the external market, 

as Firjan, Light, among others, have been working on site. Moreover, we aimed to 

examine how this new market dynamics, made possible by greater state presence in 

Santa Marta, influenced local sociability. Furthermore, we carried out a field research 

where observations and semi-open interviews were conducted with representatives of 

companies that operate in the favela, as well as local entrepreneurs, residents and 

local leaders. We found that the expansion of the internal market and external market 

activity in the favela, allows some benefits to reach those who live there. However, 

this situation has generated new insecurities to residents who feel that increased 

tourism and festivities to the general public have been restricting leisure facilities. We 

also found that they fear not being able to afford the rising costs of living there and 

the consequent impoverishment, as well as they fear that they will suffer a process of 

banishment caused by market pressure. Thus, some will be able to take advantage and 

even promote themselves through the opportunities that have arisen with the 

expansion of the market, while others probably won’t have the capability and will 

suffer a new exclusion. 

 

Keywords: state, market, citizenship, slum, favela, Santa Marta, Unidade de 

Polícia Pacificadora (“Pacifying Police Unit,” or UPP). 
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PARTE I – INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO DA PESQUISA 

 

1.1. Introdução  

A política de segurança pública do atual governo do estado do Rio de Janeiro tem 

como principal pilar a implementação de policiamento comunitário, as chamadas Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPP), em distintas favelas cariocas criando um cinturão de segurança 

com vistas a preparar a cidade para a realização dos megaeventos vindouros: Copa do Mundo 

de 2014 e Olimpíadas de 2016. Antes de empreender os projetos nas áreas mais diretamente 

envolvidas nos eventos, era preciso torná-las seguras. Com esse objetivo, em dezembro de 

2008 foi implementada a primeira UPP, totalizando 19 unidades até a presente data.   

Tal política pública, que veio com o intuito de reduzir a violência urbana e aumentar a 

sensação de segurança da cidade, mudou a realidade vivida nas favelas por ela contempladas. 

O Programa de Estudos Sobre a Esfera Pública (PEEP), coordenado pela professora Sonia 

Fleury, que vem sendo trabalhado desde o ano 2000, desenvolve o projeto Cidadania e 

Discriminação como Critérios de Análise da Política Pública, que visa analisar a implantação 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP) e UPP Social em 3 comunidades do Rio de Janeiro, a partir da perspectiva de 

promoção da cidadania e redução de estigmas que discriminam a população destas 

comunidades, comparativamente aos dados e estudos sobre a implementação do Programa 

Favela Bairro e Morar Legal. É nesse projeto que o presente estudo se insere ao buscar 

identificar a dinâmica da interação do mercado com a favela Santa Marta, em Botafogo, Zona 

Sul da cidade, após a implantação da UPP, além de seus reflexos sobre a sociabilidade na 

comunidade a partir da percepção dos moradores no que tange essa nova realidade.  

A produção acadêmica acerca dos efeitos da atual política pública de segurança nas 

favelas tem sido intensa. Pesquisas recentes têm produzido um conjunto de dados sobre a 

expansão do mercado nesses territórios, contudo o aspecto de como a interação da favela com 

o mercado está afetando a vida das pessoas que lá habitam tem sido negligenciado. 

Buscamos, portanto, iniciar o preenchimento dessa lacuna ao focarmos nossa pesquisa na 

primeira favela pacificada. Essa escolha se deu por considerarmos que o tempo transcorrido 

desde a sua implantação é razoável para que os reflexos possam ser percebidos com clareza, 

apesar de ser este um processo em constante mutação.  
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A literatura nos mostra que apesar das contradições, houve uma compatibilização 

entre a condição de cidadania, que assegura direitos e deveres aos indivíduos, e o mercado por 

meio da presença e regulação estatal (MARSHALL, 1967). A presença estatal foi necessária 

para asseverar as condições de existência do mercado; ao mesmo tempo, essa economia de 

mercado exigia uma atuação estatal que diluísse seus efeitos deletérios sobre a sociedade 

(POLANYI, 1980). Assim, a dinâmica do mercado depende intensamente das disposições 

políticas e sociais (SEN, 2000). 

No caso das favelas, a ausência do Estado permitiu a presença e consequente domínio 

do tráfico armado, o que fez dele um território marcado pela precariedade da ordem estatal, 

do mercado e da condição de cidadania. Décadas de descaso por parte do Estado permitiram 

que a ilegalidade e a informalidade imperassem (BURGOS, 2006). A favela, que deixa de ser 

invisível para o poder público e passa a ser um problema social a partir do século XIX 

(VALLADARES, 2000), é alvo de políticas que inicialmente priorizavam remoções para 

depois terem sua consolidação reconhecida.  O problema favela retorna repetidamente à pauta 

política ao longo da história mais pelo incômodo que gera à cidade do que pela perspectiva da 

assistência social (ZALUAR; ALVITO, 2006).   

Ao ultrapassar as fronteiras da favela, a violência produzida pelos braços armados do 

tráfico afeta a cidade como um todo e tem forçado um debate mais amplo, principalmente 

devido aos olhos estrangeiros direcionados à cidade desde que foi escolhida para sediar os 

Jogos Olímpicos de 2016. A intervenção da política pública de segurança em questão teve 

um motivador econômico, pois a violência e a desordem desviam investimentos e com ele o 

desenvolvimento econômico.  

A ocupação daquele território pelo estado foi uma pré-condição para a expansão do 

mercado. Não somente pelo incentivo gerado pela sensação de segurança proporcionada pela 

UPP ao retomar o território, mas também pela entrada da ordem ao inibir “gatos”, ao 

incentivar formalizações, ao apoiar projetos de capacitação. Ademais, ocorre uma relação de 

sinergia entre o estado e o mercado no que tange a política pública das UPPs: ao mesmo 

tempo em que a presença do estado no território possibilita a expansão do mercado, o estado 

conta com o apoio da iniciativa privada por meio de doações para a manutenção da estrutura 

física das UPPs e ações de responsabilidade social empresarial de instituições parceiras, como 

a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan).  
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A base do projeto das UPPs é a quebra da lógica do território armado. A lógica 

territorial – originalmente inscrita na forma de favela, e agora pulverizada em diferentes 

formas de habitação popular – “tende a aprisionar seus moradores em espaços fortemente 

controlados, onde faltam condições mínimas para o exercício dos mais elementares direitos 

civis, a começar pelo direito à integridade física” (BURGOS, 2005, p. 191); ou seja, sob a 

lógica do território armado, ocorre na favela o enfraquecimento da condição de cidadania, 

além de um grande entrave para o desenvolvimento do mercado. 

Assim, a partir de trabalho de campo na favela Santa Marta, objetivou-se identificar a 

dinâmica da interação do mercado com esta comunidade - no que tange a inserção de 

empresas na favela e o incremento do mercado local - e seus reflexos sobre a sociabilidade na 

favela a partir da percepção dos moradores em respeito a essa nova realidade ocasionada pela 

implantação da UPP no território. Com esse fim, buscamos contextualizar a favela e o 

mercado local; identificar formas de atuação que atores do mercado externo têm adotado na 

comunidade; constatar como essas alterações de cunho mercadológico são percebidas pelos 

moradores e quais possíveis reflexos podem gerar na sua condição de cidadania.  

 

 

PARTE II – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Sobre a Política Pública Unidade de Polícia Pacificadora 

A violência urbana ameaça duas condições básicas do sentimento de segurança: a 

integridade física e a garantia patrimonial. Ela é a responsável pelo rompimento da 

“normalidade” das rotinas cotidianas e pela sua fragmentação. Esse é o principal motivo pelo 

qual a violência urbana não é um mero sinônimo de crime comum nem de violência de forma 

geral, pois ela fragmenta a vida cotidiana (MACHADO DA SILVA, 2004).  

Essa forma de violência institui a cultura do medo, a qual é fluida e facilmente 

contagiosa, trazendo consequencias políticas e sociais importantes, visto que habita o 

imaginário e toma formas diferentes nas diversas classes sociais, afetando também suas inter-

relações (ZALUAR, 2006). O histórico de desconhecimento e o acúmulo de falta de políticas 

de segurança estratégicas e efetivas reforça a cultura do medo e os preconceitos associados a 

origem da violência.  
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Diferentes políticas nas áreas de urbanização e segurança foram implementadas nos 

últimos anos, como, por exemplo, o Favela-Bairro e o Grupamento de Policiamento em Áreas 

Especiais (GPAE), contudo foram realizadas de forma parcial e pontual. Por outro lado, a 

política pública de segurança atual, presente em diversas favelas da cidade do Rio de Janeiro, 

faz parte de um projeto mais amplo de renovação urbana, visando preparar a cidade para os 

chamados megaeventos, como a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 

(CUNHA; MELLO, 2011), criando um “cinturão de segurança” nas proximidades onde se 

concentrarão os eventos esportivos. Antes de direcionar os esforços nos projetos das áreas 

mais diretamente envolvidas nos eventos, era preciso torná-las seguras. Com esse intuito, a 

Secretaria Estadual de Segurança começou a implantar, em algumas favelas da cidade, as 

Unidades de Polícia Pacificadora.  

Assim, em dezembro de 2008, iniciou-se a instalação de Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs) em favelas cariocas, sendo a primeira delas o Santa Marta, como uma 

forma de ocupação do território por um determinado contingente policial com o objetivo de 

garantir a segurança local e, principalmente, dar fim ao que se entende por criminalidade 

violenta ligada ao tráfico de entorpecentes. É importante ressaltar que a atividade fim da UPP 

não é acabar com o tráfico de drogas, mas sim minimizá-lo. O foco maior, portanto, é retomar 

o domínio territorial estatal.  

De acordo com o projeto apresentado pelo governo do estado, as UPPs almejam ser 

“um novo modelo de segurança pública e de policiamento”, que busca promover a interação 

entre a população e a polícia, aliada ao fortalecimento de políticas sociais nas favelas. Nas 

palavras do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, a “missão” das Unidades de 

Polícia Pacificadora é “recuperar territórios empobrecidos dominados há décadas por 

traficantes e pelas milícias armadas” e “levar a paz às comunidades”1.  

Segundo Roberto Sá, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do 

Estado do Rio de Janeiro, a intenção não é expandir o projeto UPP à cidade toda (MATTAR; 

CHEQUER; DIAS, 2010). Ele é destinado a espaços com características específicas. A 

prioridade, segundo ele, são favelas que estão, atualmente, sob forte influência da 

criminalidade ou de grupos ostensivamente armados. Porém, a pesquisadora Silvia Ramos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1"Conteúdo extraído do sítio http://upprj.com/wp/. Acesso em 10 dez. 2011."
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(MATTAR; CHEQUER; DIAS, 2010) defende em entrevista que o único jeito da política das 

UPPs não fracassar a médio e longo prazo é estender o modelo para todas as favelas. 

A forma de atuação das UPPs é baseada na prática do policiamento comunitário, 

método que vem ganhando espaço em todo o mundo. Esse tipo de policiamento depende 

essencialmente de confiança. Porém, no caso carioca e das atuais UPPs, despertar tal 

confiança pode ser um grande desafio, pois somente no que tange o modelo de policiamento 

comunitário, a população já assistiu algumas iniciativas darem errado: o Destacamento de 

Policiamento Ostensivo (DPO), o Posto de Policiamento Comunitário (PPC)  e, mais 

recentemente, o Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE). 

Apesar de todas essas iniciativas terem se baseado no formato de policiamento 

comunitário, o projeto das UPPs possui alguns diferenciais. Segundo a Secretaria de 

Segurança (MATTAR; CHEQUER; DIAS, 2010), um deles é o fato de que as UPPs só são 

implantadas após a retomada do território pelo Estado por meio do Bope, em alguns casos até 

com o apoio do exército. As experiências de policiamento comunitário anteriores não tinham 

como prioridade a retomada do território, passando a conviver com o domínio de bandidos 

sem ter força e legitimidade para controlar o local e impor a lei. 

Outro ponto peculiar do projeto UPP é contar com um efetivo de policiais recém-

formados, livres dos chamados “vícios da corporação”, buscando aumentar a chance de 

estabelecer a confiança na população, que até hoje não conseguiu conquistar. 

Além disso, uma outra estratégia utilizada é o envolvimento de policiais em atividades 

comunitárias, como entrega de donativos, eventos sociais, aulas de judô ou outra modalidade. 

O intuito aqui é reverter a ideia de desumanização da polícia. 

Mais um fator que diferencia as UPPs é o fato de possuírem um comando, de certa 

forma, descentralizado dos batalhões, com a presença constante de capitães no local pelo qual 

são responsáveis. Em um batalhão normal, cada dia um oficial comanda um local. Nas UPPs, 

cada localidade tem um capitão responsável, normalmente jovens e carismáticos. 

A tecnologia também contribui como diferencial dessa política de segurança. Câmeras 

de vigilância foram espalhadas em pontos estratégicos do morro para auxiliar o controle e são 

constantemente monitoradas pelo efetivo policial.  
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Como disse o Secretário de Segurança José Mariano Beltrame2, a “UPP não é projeto, 

é uma prática”. A política das UPPs não seguiu as etapas dos modelos formais de 

desenvolvimento de políticas públicas, quais sejam: formação de agenda, elaboração, 

formulação, implementação, execução, acompanhamento e avaliação (SARAVIA, 2007). Na 

percepção do Secretário de Segurança, diante do contexto de necessidade de uma solução 

emergencial para a violência instaurada na cidade, não haveria espaço e tempo hábil para os 

procedimentos formais que antecedem a etapa de execução de uma política.    

A entrada na agenda política se deu devido à violência que se espalhara pela cidade e 

a cultura do medo imposta por ela, além do interesse em preparar a cidade para vencer a 

disputa para sediar os jogos olímpicos de 2016. Contudo, especialmente as etapas de 

elaboração, formulação e implementação, que exigem estudos acerca do problema em 

questão, análise de alternativas para sua solução ou satisfação, avaliação dos custos e efeitos 

para cada uma das alternativas levantadas, definição de prioridades, objetivos e marco 

jurídico, administrativo e financeiro, enfim, as etapas mais técnicas ficaram de lado e deram 

lugar à prática imediata. Nas palavras de Beltrame, “se começou fazendo”, pois, segundo ele, 

para realizar as etapas descritas acima, o projeto não sairia em um governo. Portanto, as 

etapas citadas acorreram de forma simultânea e concomitante à prática.  

E assim se deu a ocupação do Santa Marta, primeira comunidade a receber uma UPP. 

Segundo relatos, os bandidos perceberam a intensa movimentação de policiais e viaturas 

devido à vista privilegiada do pico do morro e buscaram refúgio. Não foram registrados 

grandes confrontos. Apesar dos moradores terem estranhado o grande número de agentes 

envolvidos na ação, acreditava-se que esta seria mais uma operação em que a polícia ocuparia 

o território por um certo tempo e se retiraria. Contudo, os dias foram passando e um grande 

contingente permaneceu na favela. Nem os moradores nem os policiais sabiam ao certo o que 

estava acontecendo. Assim, em 19 de dezembro de 2008, um mês depois da ocupação, foi 

inaugurada a primeira UPP, com 125 policiais sob o comando da capitã Priscilla Azevedo3. A 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2"Em seminário realizado na escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro em 15 
de setembro de 2011. Palestra disponível em <http://direitorio.fgv.br/upp-beltrame1409>. Acesso em 
08 dez. 2011."
3 A capitã Priscilla Azevedo, bastante respeitada pelos moradores, atuou como comandante da UPP Santa Marta 
por dois anos, até março de 2011, quando foi promovida a major e deixou o cargo para assumir a coordenação 
das UPPs já implantadas na cidade. Quem assumiu seu posto foi o subcomandante, capitão Rodrigo Andrada, 
que permaneceu até o fim de 2011. Em janeiro de 2012, este foi substituído pelo tenente Douglas. Destacamos a 
presença da capitã Priscilla na delegação brasileira que esteve presente na 121a sessão do Comitê Olímpico 
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princípio era um destacamento do 2a Batalhão de Polícia Militar de Botafogo, depois, com a 

expansão do novo modelo para outras comunidades, recebeu o nome pelo qual hoje é 

amplamente conhecido.   

Apesar de cada ocupação possuir uma estratégia específica e diferenciada, as 

operações da polícia pacificadora seguem um roteiro comum (MATTAR; CHEQUER; DIAS, 

2010):  

1. Retomada do território: O Bope entra na comunidade. É o momento em que a 

inteligência da polícia é fortemente utilizada e pode haver repressão. As prisões não 

são, necessariamente, o objetivo. A entrada é considerada dura e de acordo com as 

características locais. 

2. Estabilização: Etapa de manutenção do controle, eliminação de focos de resistência 

e de “entrega” do espaço pelo Bope à UPP. 

3. Ocupação definitiva: Um efetivo novo, recém-formado e especializado, vinculado 

ao batalhão e subordinado a um comando de polícia comunitária, passa a fazer parte 

do cenário da comunidade.  

4. Pós-ocupação: Essa etapa é baseada no acompanhamento dos resultados com 

padrões e objetivos medidos pelo Instituto de Segurança Pública. Faz-se 

monitoramento e pesquisa. Aprofunda-se o vínculo com a comunidade e busca-se 

estabelecer articulações institucionais. 

Para realizar esse monitoramento, as delegacias, que são informatizadas, contam com 

um sistema virtual, que integra polícias Civil e Militar. O sistema é baseado em metas e 

acompanhamento de resultados, monitorado pela Secretaria de Estado de Segurança, e 

trabalha com indicadores de homicídios dolosos, latrocínios, roubo de veículos e roubos de 

rua, formando um ranking de desempenhos de atuação policial em todo o estado. A partir 

desse ranking pelos melhores e piores desempenhos, são realizados pagamentos de bônus 

como premiação a profissionais de segurança pública.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Internacional, em Copenhague, Dinamarca, em outubro de 2009 - ocasião em que o Brasil foi escolhido para 
sediar os Jogos Olímpicos de 2016 - como uma espécie de vitrine da pacificação nas favelas da então cidade 
candidata. 
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Entretanto, como costuma defender o Secretário de Segurança Beltrame, só segurança 

e controle não resolvem. Investimentos sociais são necessários e fundamentais. Em suas 

palavras: “aquilo que efetivamente a UPP se presta nada mais é que proporcionar, viabilizar a 

chegada da dignidade ao cidadão4. Portanto, na sua concepção, a partir do momento que essa 

lógica territorial é quebrada busca-se levar serviços a essas comunidades, por meio de 

articulações entre o estado, a prefeitura, sociedade civil e privada. E argumenta: “quanto mais 

assistência social, menos polícia preciso”. Esse seria, portanto, o intuito da UPP Social.  

O projeto UPP Social5, lançado em agosto de 2010, foi inicialmente coordenado pela 

Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), a qual o 

economista Ricardo Henriques fora convidado a assumir. Em dezembro do mesmo ano, 

Henriques deixou a Secretaria e o programa foi então transferido para o município, quando 

passou a ser coordenado pelo Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), do qual 

Ricardo Henriques viria a se tornar presidente.  

Os objetivos da UPP Social são: urbanizar; promover o desenvolvimento social e 

econômico; incentivar o exercício da cidadania; derrubar fronteiras simbólicas e realizar a 

integração plena da cidade6. Assim, a UPP Social retoma os princípios que nortearam a 

política de urbanização Favela-Bairro (1994 a 2000), a qual objetivou transformar favelas em 

bairros, visto que pretende promover uma integração espacial, social e econômica das favelas 

à cidade. Por estar associada a uma política de segurança pública, a UPP Social tem a 

expectativa de conseguir enfrentar um dos maiores obstáculos ao pleno sucesso dos objetivos 

de integração do Favela-Bairro, ou seja, a presença e controle nesses territórios de grupos 

criminosos ostensivamente armados (CUNHA; MELLO, 2011). Apesar do Santa Marta ter 

sido a primeira favela a receber uma UPP, foi a última a ser contemplada pela UPP Social.  

Assim sendo, a política pública das UPPs descrita acima, que veio com o intuito de 

reduzir a violência urbana e aumentar a sensação de segurança da cidade, mudou a realidade 

vivida nas favelas por ela contempladas em diversos aspectos.  Buscamos neste estudo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!BOTTARI, Elenilce; GONÇALVES, Liane. Nada sobrevive só segurança. O Globo, Rio de Janeiro, 
29 mai. 2011. Disponível em: < http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-quer-pressa-em-investimentos-
sociais-pos-upps-nada-sobrevive-so-com-seguranca-2764060> Acesso em: 30 mai. 2011. Entrevista.  
5 Na entrevista supracitada, Beltrame afirma que o nome UPP Social foi dito em alguma entrevista e 
“colou”, porém diz não gostar, pois UPP, segundo ele, é política de segurança; ela permite que o 
social aconteça, mas não é o social."
6 <http://www.uppsocial.com.br> Acesso em 10 nov. 2011. 
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entender qual foi o efeito dessa política na interação da dinâmica do mercado com a 

comunidade Santa Marta e a percepção dos moradores quanto aos reflexos dessa nova 

interação sobre sua sociabilidade.  

 

2.2. Mercado, Estado e Cidadania 

Karl Polanyi (1980) argumenta que o desenvolvimento do estado moderno se deu de 

forma paralela e contraditória ao desenvolvimento da sociedade de mercado, porém ao 

mesmo tempo estavam intimamente ligados. Esse processo se deu por meio de um duplo 

movimento: de um lado houve a expansão do mercado; de outro a ampliação do poder estatal 

no sentido de evitar que o mercado levasse ao desmoronamento da sociedade. Segundo o 

autor, se o mecanismo de mercado for o único dirigente do destino dos seres humanos, tal 

desmoronamento se torna inevitável, visto que o indivíduo não é só um indivíduo de mercado, 

é também de direitos, deveres e valores.  

A cidadania, instituição em constante desenvolvimento, iniciou seu crescimento pelo 

menos desde a segunda metade do século XVII na Inglaterra. Não é difícil perceber que esse 

processo coincide com o desenvolvimento do capitalismo, sistema que presume não uma 

igualdade, mas sim desigualdade entre os indivíduos. Como é possível que o conceito 

igualitário de cidadania tenha se desenvolvido numa sociedade de classes, baseada em 

relações de mercado em princípio desiguais? Essa questão foi levantada por T.H. Marshall, 

principal teórico da cidadania, na sua obra intitulada Social Class and Citizenship, publicada 

pela primeira vez em 1950.   

O autor argumenta que a ampliação dos serviços sociais não é, primordialmente, um 

meio de igualar rendas. O que interessa é o enriquecimento da vida civilizada, uma redução 

do risco, da insegurança, uma igualação entre os mais e menos favorecidos em todos os 

níveis. Assim, Marshall conclui em seu ensaio que “a igualdade de status é mais importante 

do que a igualdade de renda” (MARSHALL, 1967, p. 95). Em outras palavras, a desigualdade 

inerente ao sistema de classes é passível de aceitação se a igualdade de cidadania for 

reconhecida.  

Marshall define cidadania como um “status concedido àqueles que são membros 

integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com respeito 

aos direitos e obrigações pertinentes ao status” (MARSHALL, 1967, p. 76). Ele divide esse 
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conceito em três partes: o elemento civil, composto pelos direitos à liberdade individual 

(liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direto à propriedade, direito à 

justiça); o elemento político, que consiste no direto de participar no exercício do poder 

político, como membro de organismos políticos ou como eleitor; e o elemento social, que 

abrange desde um mínimo de bem-estar econômico à levar a vida de acordo com padrões que 

prevalecem na sociedade.  

A cidadania, mesmo em suas formas iniciais, constituiu um princípio de igualdade; 

igualdade esta politicamente construída, visto que o que encontramos na natureza humana é a 

diferença (ARENDT, 1993). O núcleo da cidadania nessa fase eram os direitos civis, de 

caráter acentuadamente individualista, os quais eram indispensáveis para uma economia de 

mercado competitiva (MARSHALL, 1967), baseada na liberdade dos indivíduos de 

estabelecer relações contratuais.  

Somente no final do século XIX é que cresce um interesse pela igualdade como um 

princípio de justiça social e o reconhecimento de que direitos iguais não eram suficientes. 

Assim, para o autor, apesar da cidadania não ter reduzido a desigualdade social mesmo no 

final do século XIX, ela contribuiu para o progresso de políticas igualitárias do século XX.  

Marshall e Polanyi, ao analisarem o contexto inglês do pré, durante e pós revolução 

industrial, nos mostram que a compatibilização entre uma sociedade de mercado com o status 

de igualdade evoluiu, ao longo de três séculos, de forma contraditória por meio da expansão 

do estado e de sua crescente intervenção e regulação da dinâmica econômica e social, além da 

garantia de direitos e deveres aos cidadãos.  

A expansão da cidadania, na realidade, se dá de forma contraditória de modo geral, 

não se restringindo ao caso inglês. Enquanto o mercado exige liberdade e igualdade formal, 

garantidos pelo estado, a cidadania exige, além da liberdade, a igualdade de tratamento diante 

da lei e mediante políticas públicas para redução das desigualdades sociais. Por outro lado, 

esses fatores podem entrar em contradição. Se a liberdade estiver presente em demasia, como 

mostrou Polanyi (1980), a sociedade desmorona; se a igualdade for demasiada, acaba-se com 

o mecanismo de mercado. Apesar das tensões variarem de acordo com cada realidade e o 

processo histórico de cada sociedade, elas sempre estiveram presentes no desenvolvimento da 

cidadania (FLEURY, 2003). Não há, portanto, uma verdade única, mas sim um constante 

movimento de ajuste entre a atuação do estado, do mercado e da sociedade. Entende-se ao 
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longo do processo que a obrigação do estado é para com a sociedade como um todo, não para 

com cada indivíduo (MARSHALL, 1967). 

Amartya Sen (2000) considera que a subordinação da igualdade pela liberdade, ou 

vice-versa, sejam categorias errôneas já que podem ser compatibilizadas pela introdução da 

noção de capacidade. Assim, segundo ele, a contradição existente entre liberdade e igualdade 

desaparece. 

A pobreza é tradicionalmente identificada como um mero baixo nível de renda. Sen 

(2000), contudo, defende que a pobreza deve ser vista não somente como uma renda baixa, 

mas principalmente como uma situação de privação de capacidades básicas; capacidades por 

ele entendidas como possibilidades de ser e de fazer do indivíduo, tais como ser saudável, 

bem nutrido, ter conhecimento, participar da vida da comunidade.    

A privação relativa de rendas pode resultar em privação absoluta de capacidades. Essa 

ideia está associada com o custo de vida de uma dada sociedade e das exigências contextuais 

para os indivíduos participarem da vida da comunidade, as quais podem ser severas. Em um 

país considerado rico, por exemplo, é preciso mais renda para poder comprar mercadorias 

suficientes para realizar o mesmo funcionamento social. Assim, ao se estudar “exclusão 

social” é fundamental atentar para as dificuldades que certos grupos de pessoas encaram para 

conseguir participar da vida da comunidade (SEN, 2000). 

O mecanismo de mercado como solução para problemas econômicos tem seus limites, 

como a questão da equidade e a necessidade de ir além das considerações sobre eficiência. 

Com vistas ao desenvolvimento de modo equilibrado, é preciso buscar uma abordagem 

integrada e multifacetada, visando um progresso simultâneo, incluindo diferentes instituições 

que possam se reforçar mutuamente (SEN, 2000). O medo da exclusão tem a ver, em grande 

parte, com as demandas de proteção, reconhecimento e integração; ou seja, com uma 

dimensão simbólica que o mercado, por mais eficiente que seja, não consegue satisfazer 

(LECHNER, 2000). 

O mecanismo de mercado é um sistema básico pelo qual as pessoas interagem e 

buscam atividades mutuamente vantajosas. Sob esse prisma, é difícil encontrar um crítico 

razoável que seja contra o sistema de mercado em si. Os problemas não estão nele, mas 

costumam originar-se de outras fontes, como o despreparo, assimetria de informações e os 

privilégios (SEN, 2000). Assim, a postura para lidar com esses problemas não é buscando a 
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supressão do mercado, mas permitindo seu melhor funcionamento, com maior equidade e 

suplementação adequada.  

Sen (2000) aponta a possibilidade de compatibilização entre mercado e sociedade por 

meio do Estado, ou seja, pela intervenção governamental. Argumenta que a eficiência por 

meio da liberdade do mecanismo de mercado ocorre simultaneamente a gravidade dos 

problemas de desigualdade de liberdade. Nesse aspecto, o autor defende que, para lidar com 

os problemas de equidade, especialmente no que tange a graves privações e pobreza, a 

intervenção social, incluindo o custeio governamental, pode ter um papel crucial.  

 

2. 3. O contexto em questão: favelas cariocas 

A literatura acima nos mostra que mesmo diante de contradições e dificuldades 

ocorreu uma compatibilização entre a sociedade de mercado, em essência desigual, e o status 

de igualdade atrelado à cidadania por meio da expansão do estado e o crescimento de sua 

intervenção e regulação, mesmo que em diferentes graus e formas ao longo do tempo. No 

contexto em foco, as favelas cariocas, a ausência de política habitacional popular consistente 

ao longo do tempo levou a expansão das favelas que, associada a pouca atuação estatal, 

gerou um panorama de autogestão daqueles territórios, com regras e condutas próprias em 

relação aos bens públicos, à ordem pública e ao mercado. Ademais, seus habitantes são 

historicamente vistos como pré-cidadãos não possuidores de direitos, como “almas 

necessitadas de uma pedagogia civilizatória” (BURGOS, 2006, p. 28). Traçaremos a seguir 

um breve histórico da atuação do Estado frente ao problema favela.  

O primeiro registro relacionado a uma favela7 no Rio de Janeiro foi no 

recenseamento de 1920, o qual documentou uma aglomeração de 839 casas no Morro da 

Providência formada por ex-combatentes da guerra de Canudos. Uma grande leva de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7 A origem do termo “favela” está relacionado com a planta do sertão de mesmo nome. O morro da 
Favella no Rio de Janeiro abrigou ex-combatentes da Guerra de Canudos que vieram para a então 
capital com o intuito de pressionar o Ministério da Guerra a pagar seus devidos soldos e se instalaram 
no morro onde havia grande quantidade do arbusto de mesmo nome. O termo passa a denominar 
“aglomerados de casebres sem traçado, arruamento ou acesso aos serviços públicos, construídos em 
terrenos públicos ou de terceiros, que começam a se multiplicar no centro e nas zonas sul e norte da 
cidade do Rio de Janeiro” (VALLADARES, 2000, p. 7). 

"
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migrantes rurais foi estimulada pela queda dos preços dos produtos agrícolas no mercado 

mundial e ao mesmo tempo pela política governamental de intensificar o desenvolvimento 

industrial. Ademais, o alto custo da terra e de moradia no centro urbano carioca somado ao 

transporte precário para os subúrbios não dava muita opção para os novos migrantes e para 

os moradores da cidade que já não conseguiam pagar pelos seus alugueis. As favelas nos 

morros ao redor do centro da cidade ofereciam a dupla vantagem de não cobrarem aluguel8 e 

de serem bem localizadas. A partir dai as favelas aumentaram: em 1950 os favelados 

representavam cerca de 8,5% da população carioca; em 1960, 16%; em 1970, 32% 

(PERLMAN, 1977); em 1980 houve uma queda para 12,3%, devida a intensas políticas de 

remoção (BURGOS, 2006); na década de 1990, 40% da população vivia em favelas ou em 

conjuntos habitacionais (Iplanrio, 1993, apud BURGOS, 2006, p.45); em 2000 o percentual 

da população em favelas é de 18,65% (Censo, 2000) e, em 2010, 22,03% (Censo, 2010)9. 

Em 1927, o urbanista francês, Alfred Agache elaborou o Plano de Remodelação da 

capital, que nunca ocorreu. Agache enxergava a favela como a “lepra da estética” no meio da 

exuberante beleza natural da cidade. Para ele, tais construções deveriam ser impedidas pelo 

poder público (VALLADARES, 2000).  

O Código de Obras da cidade de 1937 é considerado o reconhecimento oficial da 

favela e a primeira política pública voltada para essas áreas – na verdade, contra elas. Por 

serem consideradas uma “aberração”, sequer podem constar no mapa oficial da cidade; pelo 

mesmo motivo, o Código propõe sua eliminação e proíbe a construção de novas moradias, 

bem como a melhoria das já existentes (BURGOS, 2006; VALLADARES, 2000).  

A partir do governo Vargas (1930 – 1945), surge um novo tipo de conhecimento 

sobre a favela oriundo de órgãos oficiais, com o intuito de coletar informações possibilitando 

um melhor entendimento da questão favela (VALLADARES, 2000). O primeiro Censo das 

Favelas foi publicado em 1949.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8 A vantagem de não se pagar aluguel pode ter se dado a princípio, pois o Censo das Favelas de 1949 
apontou que nada menos que 31,4% dos moradores de favela pagavam pelo aluguel dos barracos e 
6,4% pelo aluguel do chão, totalizando 38% (VALLADARES, 2000). 
9!A última pesquisa do IBGE utilizou metodologias distintas das de censos anteriores, como imagens 
de satélite, para identificar as áreas dos aglomerados. Por isso, segundo o instituto, as comparações 
entre 2000 e 2010 podem apresentar diferenças. 

"
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Em 1957 a Companhia de Habitação Popular (COHAB) foi criada com a finalidade 

de construir unidades habitacionais para famílias de baixa renda e de viabilizar a remoção de 

algumas favelas da cidade. Contudo, com o auxílio da Federação da Associação de Favelas 

do Estado da Guanabara (Fafeg) fundada em 1963, há nesse período uma expansão das 

favelas (BURGOS, 2006). 

No contexto do regime autoritário, o governo federal criou, em 1968, a Coordenação 

da Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana do Grande Rio (Chisam), com a 

missão declarada de “exterminar as favelas do Rio de Janeiro” (BURGOS, 2006). Entretanto, 

os favelados lutariam avidamente para evitar a remoção. O período entre 1968 e 1975 é 

marcado pela violência.  

Com o afrouxamento do regime militar a partir de 1975, a política de remoção ficou 

de lado, visto que a moeda voto voltou a ser valorizada, dando lugar à discussão de como 

integrar as favelas à cidade.  

O primeiro governo Leonel Brizola (1983 – 1987) traz uma agenda social 

especialmente voltada para as favelas, onde a infra-estrutura era muito precária. Ainda nos 

anos 80 o problema favela adquire uma nova complexidade: a maior presença de grupos 

paraestatais relacionados ao tráfico de drogas. Esses grupos paraestatais se nutrem do 

retraimento do Estado (CARVALHO, 1995) e do seu déficit de legitimidade (BURGOS, 

2006).  

O Plano Diretor de 1992 estabelece parâmetros importantes, como a inclusão das 

favelas nos mapas e cadastros da cidade e a busca pela integração das favelas aos bairros 

(BURGOS, 2006).  

O programa Favela-Bairro da Prefeitura do Rio de Janeiro, implantado de 1994 a 

2000 teve como objetivo integrar as favelas ao restante da cidade por meio de obras de 

urbanização, saneamento básico e acesso a equipamentos e mobiliários urbanos, buscando 

diminuir a separação social entre a favela e a cidade formal e deixando de lado 

definitivamente a perspectiva da remoção. É, portanto, uma importante mudança na 

perspectiva das políticas públicas direcionadas às favelas. Seus resultados foram limitados, 

entre outros fatores, pela presença e atuação de grupos criminosos ostensivamente armados 

nesses territórios. 
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O quadro a seguir sintetiza os períodos e as ações associadas ao problema favela. 

Apesar de variar um pouco entre autores, a periodização mais frequente é a seguinte:   

 

Quadro 1 – Políticas Públicas para a favela no tempo 

Período' Ações'
Anos!30! Início! do! processo! de! favelização! do! Rio! de! Janeiro! e!

reconhecimento!da!existência!da!favela!pelo!Código!de!Obras!
de!1937.!

Anos!40! Primeira!proposta!de! intervenção!com!a!criação!dos!Parques!
Proletários.!

Anos!50!a!meados!dos!60! Período! de! expansão! das! favelas! por! ausência! de! uma!
proposta!governamental!eficaz!voltada!para!elas.!

Anos!60!a!meados!dos!70! Período!de! remoções,! coincidindo! com!o! período!do! regime!
autoritário!no!país.!!

Anos!80! Período!da!urbanização!via!BNH!e!agências!do!serviço!público.!!!
Primeira!Metade!dos!anos!
90!

Período! de! ausência! de! ação! governamental! e! retomada! do!
crescimento!das!favelas.!!

Segunda!Metade!dos!anos!
90!

Período! do! programa! FavelaYBairro,! de! regularização! e!
urbanização! das! favelas! cariocas! pela! Prefeitura! do! Rio! de!
Janeiro.!

A!partir!de!2008! Governo! federal! lança,! no! início! do! ano,! programa! para!
intervenção!urbanística!em!algumas!comunidades!da!cidade,!
o!PAC!para!favelas.!Em!dezembro!do!mesmo!ano!é!instalada!a!
primeira!UPP!no!morro!Santa!Marta.!

Fonte:!VALLADARES,!2000!–!adaptada.!
 

O histórico da atuação estatal frente ao problema favela nos mostra que a política 

governamental mudou, ao longo dos anos, de políticas de remoção, motivadas pelo 

incômodo que as aglomerações causavam à urbanidade da cidade, para a urbanização dessas 

áreas, resultado de intensa resistência de seus moradores. Apesar de todas as remoções 

realizadas pelo Estado, as favelas resistiram, multiplicaram-se e consolidaram-se na 

realidade carioca.  

A opção estatal por ignorar os problemas existente nessas áreas levou seus habitantes 

a criarem normas próprias e a se autogerirem. Apesar da ação governamental ter avançado 

um pouco nos últimos anos a partir da consolidação das favelas, o contexto de décadas de 

abandono estatal permitiu que grupos paraestatais crescessem e dominassem essas áreas, 

bem como o predomínio da informalidade.   
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A recente revalorização do problema favela pelo poder público vem sendo imposta 

muito mais pelo transbordamento das consequências da violência (BURGOS, 2006), que 

atinge a cidade como um todo  - mesmo que de forma desigual -, do que pela presença de um 

ator político preocupado com os  interesses dos excluídos. Ao ultrapassar os limites da 

favela, a violência produzida pelos braços armados do tráfico incomoda a cidade como um 

todo10 e tem forçado um debate mais amplo, principalmente devido aos olhos estrangeiros 

direcionados à cidade desde que se candidatou e venceu a disputa para sediar os Jogos 

Olímpicos de 2016. Portanto, mais uma vez é pelo incômodo que causa à cidade que o 

problema favela volta à cena política. A intervenção da política pública de segurança em 

questão teve especialmente um motivador econômico, pois a violência e a desordem desviam 

investimentos e com ele o desenvolvimento econômico.  

 

2. 4. O Mercado e a Cidade 

Houve, nos últimos anos, uma aproximação entre o poder público e o mercado, tanto 

com o poder público buscando mais apoio da iniciativa privada em suas ações públicas, 

quanto com as empresas, por meio de seus órgãos corporativos, como a Firjan e o Sistema 

S11, passando a ter um papel mais político e institucional.   

Seguindo essa tendência global de aproximação entre ações públicas e o mercado, a 

responsabilidade social empresarial vem assumindo importância cada vez maior. O conceito 

dessa prática varia entre os autores. Por um lado, há aqueles que defendem que a 

responsabilidade social corporativa deve não apenas incluir, como também ir além dos 

requisitos econômicos legais (McGUIRE, 1963; BACKMAN, 1975, apud RODRIGUES, 

2004). Por outro, há aqueles que argumentam que não faz sentido denominar responsabilidade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10"Hipótese defendida pelo projeto Cidadania e Discriminação como Critérios de Análise da Política 
Pública. 
11!O chamado Sistema "S" é formado por organizações criadas pelos setores produtivos (indústria, 
comércio, agricultura, transportes e cooperativas) com a finalidade de qualificar e promover o bem-
estar social de seus trabalhadores. É composto pelo: SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial; SESI – Serviço Social da Indústria; SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial; SESC - Serviço Social do Comércio; SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; 
SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes; SEST - Serviço Social de Transportes; 
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas; SESCOOP - Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Fonte: <http://www.senai.br/br/ParaVoce/faq.aspx> 
Acesso em 19 fev. 2012. 
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social o cumprimento da lei, pois, nessa situação, o que está em questão é o poder, barganha 

política e não a responsabilidade social em si (CHEIBUB; LOCKE, 2002). 

Segundo Ventura (2003, apud RODRIGUES, 2004), o movimento atual em direção a 

uma maior responsabilidade social está associado mais a um deslocamento do capitalismo 

para garantir a própria sobrevivência diante das críticas recebidas pelo processo de 

acumulação capitalista adotado até então do que a uma preocupação ética das empresas. Elas 

estariam pressionadas a adotar novas formas de gestão, sob pena de perda de mercado.  

Se para alguns a aliança entre estado e mercado pode ser vista como virtuosa, já que 

ambos estariam voltados para o mesmo objetivo, para seus críticos essa aproximação leva a 

alguns riscos, sendo o principal deles a perda do papel regulatório do estado. Considerando 

que a ação social das empresas está subordinada ao seu desempenho econômico, ela acaba 

sendo voluntarista e descontínua, tendo sua efetividade comprometida. Ademais, no lugar do 

planejamento moderno, fortemente marcado por uma ação diretiva do estado, surge um 

planejamento competitivo, que se pretende flexível, amigável ao mercado (market friendly), 

orientado pelo e para o mercado (market oriented), que possui como ideário a cidade-empresa 

(VAINER, 2011). 

Um reflexo do ideário cidade-empresa, apesar de não estar restrito a ele, é o processo 

de gentrificação12 ou enobrecimento urbano. O termo faz referência ao processo de conversão 

de áreas habitadas por uma população de menor poder aquisitivo para uma vizinhança com 

poder aquisitivo maior (SMITH, 1979), por meio de uma estratégia do mercado imobiliário 

normalmente associado a uma política pública de revitalização dessas áreas degradadas 

visando torná-las mais atraentes ao grande capital.  

Segundo Smith (2002), o processo de gentrificação, que inicialmente era esporádico e 

local, é agora profundamente generalizado em âmbito global. O estado de tendência 

neoliberal se torna muito mais um agente do mercado do que um regulador deste, deixando de 

atuar no sentido da reprodução social e priorizando o capital produtivo. Nesse contexto, a 

gentrificação pode agravar os já existentes problemas sociais quando a legislação não protege 

os moradores das áreas afetadas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12"No original, gentrification. A expressão da língua inglesa foi usada pela primeira vez pela socióloga 
inglesa Ruth Glass, em 1964, ao analisar as transformações imobiliárias londrinas. Gentry significa 
“bem nascidos”. "
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Identificamos um exemplo dessa tendência de aproximação entre estado e mercado na 

cidade do Rio de Janeiro quando analisamos a origem dos recursos direcionados à política 

pública das UPPs. Um percentual desses recursos é proveniente do governo federal, por meio 

do Programa Nacional de Segurança e Cidadania (Pronasci), e dos governos estadual e 

municipal. Contudo, há também um envolvimento do empresariado, como o convênio 

realizado com o grupo do empresário Eike Batista (EBX), que prevê a doação de 20 milhões 

por ano até 2014, exclusivamente para aplicação na compra de equipamentos e na construção 

de UPPs. As empresas Coca-Cola Brasil, Souza Cruz, Light, Banco Bradesco e a 

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também se comprometeram a investir no projeto13. 

Ademais, a Firjan tem se mostrado importante parceira ao se responsabilizar por atender as 

comunidades contempladas com UPPs oferecendo diversos serviços, como será explicitado 

adiante. 

Em especial, a escolha do Rio de Janeiro para sede de alguns jogos da Copa do 

Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, interesse tanto do empresariado quanto do 

estado, teve como consequencia imediata uma série de propostas de renovação urbana e o 

fortalecimento dessa relação mercado/cidade. Apesar de a Copa do Mundo de futebol 

também ter sua influência na alteração da perspectiva de cidade, o impacto de sediar uma 

Olimpíada é consideravelmente maior do que a primeira, visto que as partidas daquela 

competição são realizados em diversas cidades do país sede, enquanto que os Jogos 

Olímpicos se concentram em apenas uma cidade.   

 

PARTE III – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3. 1.  Delimitação do Estudo 

Devido ao tempo exíguo, à complexidade que envolve a atual política pública de 

segurança e ao impacto que tem gerado nas comunidades que receberam UPPs, bem como seu 

efeito na cidade do Rio de Janeiro como um todo, tratamos apenas de parte dessa realidade, 

buscando alcançar, contudo, o aprofundamento necessário.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 Fonte: http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,eike-batista-promete-r-100-milhoes-para-
reforcar-seguranca-do-rio-ate-2014,599769,0.htm> Acesso em 10.12.2011. 
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Assim, dentre as favelas contempladas por UPPs14, optamos por uma delas. Stake 

(2005) denomina essa escolha de embedded case ou mini-case, por ser um caso dentro de 

outro.  A favela Santa Marta, localizada no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio de 

Janeiro, foi a primeira comunidade a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora e, por esse 

motivo, já transcorreu tempo razoável (três anos) para que o mercado local respondesse aos 

impactos dessa política pública. Já é possível perceber, também, novas interações entre atores 

do mercado externo e a comunidade. Ademais, o Santa Marta tem sido visto por estudiosos e 

até pelos moradores como comunidade vitrine/modelo do novo ordenamento. Por ser uma 

comunidade de pequeno porte, visto que possui por volta de 5 mil moradores, por estar 

localizada em área nobre, Zona Sul do Rio de Janeiro, e por ter sido a primeira a receber uma 

UPP, se torna naturalmente uma forte candidata para atuações e intervenções pioneiras de 

diversos atores, inclusive de pesquisadores. 

A complementariedade entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa poderia enriquecer 

consideravelmente o presente estudo. Contudo, devido a escassez de tempo e recursos, 

optamos pela linha qualitativa, visto que buscamos a profundidade das informações coletadas 

de cada indivíduo entrevistado em detrimento da quantidade. Ademais, o objeto de estudo em 

questão é um caso individual e específico, tratando-se, portanto, de um estudo de caso. 

Apesar da opção de se realizar um estudo de caso não ser uma escolha metodológica em si, 

mas sim uma escolha estratégica do que se pretende estudar (STAKE, 2005), Yin (1984) 

aponta três características dessa forma de produção de conhecimento que a tornam valiosa e 

adequada ao nosso estudo. 

Primeiro, o pesquisador pode estudar o sistema informacional na sua disposição 

natural e aprender com base no estado da arte. Segundo, a estratégia estudo de caso permite 

ao pesquisador responder questões do tipo “como” (how) e “porque” (why), ou seja, entender 

a natureza e a complexidade do processo em questão. Terceiro, é uma forma de abordagem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14!Até a presente data, são 19 as UPPs em favelas cariocas, são elas: Santa Marta (Botafogo – Zona Sul); Cidade 
de Deus (Jacarepaguá – Zona Oeste), Jardim Batam (Realengo – Zona Oeste); Babilônia e Chapéu Mangueira 
(Leme – Zona Sul); Pavão-Pavãozinho e Cantagalo (Copacabana e Ipanema – Zona Sul); Tabajaras e Cabritos 
(Copacabana – Zona Sul); Providência (Centro); Borel (Tijuca – Zona Norte); Andaraí (Tijuca);  Formiga 
(Tijuca); Salgueiro (Tijuca); Turano (Tijuca); Macacos (Vila Isabel); São João, Matriz e Quieto (Engenho Novo, 
Sampaio e Riachuelo); Coroa, Fallet e Fogueteiro (Rio Comprido); Escondidinho e Prazeres (Santa Tereza), São 
Carlos (Estácio), Mangueira/Tuiuti (São Cristóvão) e Rocinha/Vidigal/Chácara do Céu (São Conrado). Para 
maiores informações: http://upprj.com/wp/  
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apropriada para pesquisar uma área em que poucos estudos tenham sido realizados 

anteriormente (YIN, 1984).  

O intuito aqui não é gerar teorias nem generalizações. Na classificação de Stake 

(2005), nossa pesquisa é um estudo de caso intrínseco, visto que o intuito é um melhor 

entendimento do caso em particular. A estratégia não é empreendida, portanto, pelo caso 

representar outros casos ou porque ilustra um problema em particular, mas sim porque em 

todas as suas particularidades e nos seus aspectos comuns, o caso em si é o foco do nosso 

interesse de pesquisa.   

O estudo de caso qualitativo requer o exame de contextos histórico, físico, social, 

econômico, demográfico, que foi realizado no decorrer do processo, por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental, entrevistas, observação participante. Para tal, investimos extensas 

horas em campo para que pudéssemos estabelecer contato com a comunidade, possibilitando 

maior reflexão e percepção do que estávamos buscando analisar.  

Uma limitação que apontamos pela escolha feita é que o que ocorreu nessa favela não 

significa que acontecerá nas outras. É claro que é possível com o estudo deste caso lançar luz 

sobre a problemática, além de apreender conhecimento e traçar paralelos com outras 

comunidades cariocas que estejam passando pelo mesmo processo de pacificação, ampliação 

e/ou especulação do mercado e maior inserção do estado, contudo, cada favela possui sua 

realidade e história específica, o que leva a uma diferenciação considerável no impacto 

sofrido por cada um dos territórios afetados pela política pública de segurança pública atual.  

Apesar da atual política de segurança pública do Estado do Rio, a qual inclui o projeto 

das UPPs, afetar a dinâmica econômica e social da cidade como um todo, e, paralelamente, a 

UPP Santa Marta influenciar os aspectos citados nos bairros vizinhos à favela optamos por 

concentrar a pesquisa somente na comunidade citada. Por se tratar de uma realidade atual e 

dinâmica, está em constante transformação. Em vista disso, buscamos atualizar as 

informações aqui trabalhadas até o momento final da conclusão do estudo, em fevereiro de 

2012. 

Após a escolha da favela a ser estudada, optamos por identificar como tem ocorrido a 

expansão do mercado no local, a partir da implantação da UPP, e como se dá a interação da 

dinâmica do mercado com a comunidade, especialmente no que tange ao desenvolvimento de 
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atividades econômicas no Santa Marta, na atuação de atores empresariais na comunidade e 

como esses aspectos afetam as relações sociais.  

Assim, por dinâmica de mercado entendemos o aumento da formalização de 

empresas, o crescimento de negócios formais ou não, novas oportunidades de geração de 

renda, a inserção de empresas externas no Santa Marta e o envolvimento de algumas 

empresas com ações de responsabilidade social. 

Por relações sociais entendemos as interações entre atores da comunidade com o 

mercado interno e externo à favela, provocadas pelas mudanças atuais, que afetam a 

sociabilidade em termos da percepção de segurança ou insegurança, do aumento ou redução 

de direitos e deveres, da condição de cidadania, do aumento ou redução de oportunidades e 

capacidades, da percepção do turismo e dos eventos festivos dentro da comunidade que 

atraem pessoas de fora.  

Nosso objetivo não foi realizar uma pesquisa de medida de impacto sobre a 

sociabilidade ou sobre o mercado, visto que não possuímos um referencial que pudesse ser 

considerado como o marco-zero. O intuito foi entender por meio dos próprios atores as 

diferentes percepções sobre a dinâmica de mercado e sobre a sociabilidade, complementadas 

pelos dados secundários coletados para a contextualização histórica, física, social, econômica 

e demográfica. 

É importante ressaltar que o fato deste estudo fazer parte de um projeto maior levado a 

cabo pelo grupo de pesquisa do PEEP, composto por mais oito integrantes, fui beneficiada 

pelo trabalho coletivo realizado em campo, nas entrevistas e observações participantes, bem 

como na coleta de material bibliográfico e documental, assim como contribui para o conjunto 

do trabalho. 

 

3.2. Coleta de Dados 

O levantamento de informações para a contextualização da favela Santa Marta se deu 

por meio de dados secundários, bem como por pesquisa bibliográfica em livros, relatórios, 

artigos, jornais e decretos. 
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A pesquisa de campo teve início em meados de outubro de 2011 e estendeu-se até 

meados de dezembro do mesmo ano. As entrevistas foram individuais e todas foram baseadas 

em roteiros com estrutura semiaberta, os quais se encontram anexos ao trabalho.  

A contextualização do mercado local foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica 

em relatórios, artigos de jornais, observações participantes em atividades festivas, guiamento 

turístico, bares e restaurantes, além de entrevistas com moradores que se destacam na 

comunidade pela atividade empreendedora que realizam. São eles:  

1) Morador/Empreendedor 1 - guia turístico pelo projeto Rio Top Tour e organizador do 

evento de samba gratuito Pôr do Santa realizado mensalmente na conhecida laje do 

Michael Jackson;  

2) Morador/Empreendedor 2 - guia turístico autônomo, fotógrafo, DJ, proprietário de 

espaço para festas dentro do morro, o qual aluga com frequencia para pessoas de fora; 

3) Morador/Empreendedor 3 – proprietário de dois bares, sendo um formal, uma 

lanchonete e uma pequena loja de souveniers, e presidente da Associação Comercial 

do Santa Marta; 

4) Morador/Empreendedor 4 – vendedor ambulante da ladeira na entrada do morro; 

5) Morador/Empreendedor 5 – Presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba 

(G.R.E.S) Mocidade Unida do Santa Marta. Tem atuado como empreendedor ao 

utilizar a quadra da Escola de Samba para angariar verba para esta ao alugar o espaço 

para eventos festivos com fins lucrativos para pessoas de fora da comunidade; e 

6) Morador/Empreendedor 6 - proprietário de bar/restaurante informal dentro da 

comunidade. 

 

Considerando que todos os empreendedores locais são também moradores, 

aproveitamos para, na mesma conversa, abordar questões sobre as mudanças na dinâmica do 

mercado na favela ocorridas pós-UPP, tendo sempre o cuidado de não impor o marco, o qual 

inevitavelmente aparecia no decorrer da entrevista.  

Assim, as entrevistas com os moradores/empreendedores foram pautadas sobre os 

seguintes eixos: a) trajetória de vida; b) empreendedorismo local e mudanças recentes; c) 

oportunidades e capacidades; d) percepção com relação ao turismo e circulação de pessoas de 

fora da comunidade; e) custo de vida; f) perspectiva para o futuro.  
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Com vistas a identificar a atuação de diferentes atores do mercado externo na 

comunidade, foram realizadas pesquisas bibliográficas, entrevistas e observações 

participantes, como no Fórum da UPP Social e na reunião do Grupo ECO15. Os entrevistados 

são representantes de empresas ou instituições do mercado que estão atuando diretamente na 

comunidade, com presença física no local. Esse foi, portanto, o critério utilizado para a 

escolha dos entrevistados relacionados a seguir: 

1) Representante da empresa de fornecimento de energia elétrica, a Light; 

2) Representante do SEBRAE/RJ (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas do Rio de Janeiro);  

3) Representante do banco Bradesco dentro do Santa Marta; 

4) Representante da mini Casa & Vídeo na comunidade; 

5) Representante da Firjan (Federação das Industrias do Estado do Rio de Janeiro); e 

6) Dois representantes do SESI Cidadania na comunidade Santa Marta. 

 

As entrevistas com os atores do mercado externo foram baseadas nos seguintes 

tópicos: a) linhas de atuação; b) objetivos que visam alcançar; e c) relação com outros atores 

(como comunidade, lideranças e estado). 

Para identificar alterações ocorridas após a instalação da UPP, com relação ao aspecto 

do mercado, sob o ponto de vista dos cidadãos, optamos por entrevistar também alguns 

moradores que não realizassem atividades empreendedoras. Exceto pelos dois primeiros 

entrevistados relacionados, os demais foram abordados de forma aleatória.  

1) Morador e Liderança 1 – “nascido e criado”16 no Santa Marta, mora até a presente 

data na comunidade com a família. Participa do movimento comunitário desde os 

anos 1970 e chegou a presidir a Associação de Moradores; 

2) Morador 2 – morador “nascido e criado” no morro engajado no movimento 

comunitário; 

3) Morador 3 – mora na comunidade desde a década de 60. Ainda habita casa de 

madeira; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15"Grupo formado por lideranças e moradores que começou com a criação de um jornal comunitário, em 1976, e 
cresceu ao se engajar em atividades de mutirão e mobilização."
16"Expressão utilizada pelos moradores para designar aqueles que são “crias” do morro, criando uma distinção 
entre aqueles que não nasceram no morro ou que estejam lá há pouco tempo."
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4) Morador 4 – mora na comunidade há 9 anos, vindo do nordeste. Vive de aluguel; e 

5) Morador 5  – morador de área ameaçada de remoção pelo poder público.  

 

Por último, as entrevistas com os moradores foram pautadas pelos seguintes eixos: a) 

trajetória de vida; b) mudanças recentes; c) oportunidades e capacidades; d) percepção com 

relação ao turismo e circulação de pessoas de fora da comunidade; e) custo de vida; e f) 

perspectiva para o futuro.  

Ainda com relação às entrevistas, foram realizadas um total 18, sendo 14 pela autora e 

outras 04 que foram aplicadas pelo grupo de pesquisa do projeto Cidadania e Discriminação 

como Critérios de Análise da Política Pública e que possuíam informações relevantes ao 

tema aqui em foco, foram incluídas na análise com o intuito de enriquecer o trabalho. Como 

os moradores e lideranças da comunidade Santa Marta são com frequencia abordados por 

pesquisadores e jornalistas, tivemos o cuidado de incluir nas entrevistas as mais diversas 

questões da pesquisa como um todo para evitar a necessidade de uma nova abordagem.  

Apesar de relatos etnográficos apontarem grande dificuldade na abordagem de 

possíveis entrevistados dentro do Santa Marta, deparamo-nos com somente uma resistência, 

qual seja, a de um famoso empreendedor local, do qual tomamos conhecimento por meio de 

reportagens. Dono de uma barbearia e de cinco imóveis no espaço comercial mais 

privilegiado na comunidade, a Praça Cantão, os quais costuma alugar para moradia ou para 

empreendimentos comerciais, que inclui o imóvel onde foi instalada uma mini loja da rede 

Casa & Vídeo, foi apelidado de “Eike Batista do Santa Marta” por uma reportagem de revista, 

fazendo referência ao empresário brasileiro bilionário. Ao abordarmos o famoso comerciante, 

ele argumentou que já estava cansado de dar entrevistas e que havia passado a cobrar por elas. 

Expliquei que éramos estudantes/pesquisadores e que não tínhamos verba para isso, mas 

ainda assim seu preço permaneceu o mesmo, quinhentos reais (R$ 500,00). Ele sugeriu, 

então, que consultássemos as duas longas entrevistas publicadas sobre sua história. Essa foi, 

portanto, a única resistência que encontramos nas abordagens para as entrevistas. 

A rede social da internet Facebook se mostrou um instrumento poderoso para iniciar e 

manter contato com os possíveis entrevistados jovens, criando um bom rapport. Por meio 

dela, tivemos o primeiro contato com alguns moradores, o que facilitou criar um certo grau de 

confiança para que as entrevistas fluíssem com mais naturalidade, além de permitir 

acompanhar um pouco de suas vidas, pelo menos do que optam por expor na rede.  
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As entrevistas realizadas se mostraram suficiente, pois, naquelas aplicadas por último, 

as informações estavam se repetindo, indicando que havíamos atingido a saturação.  

 

3.3. Tratamento dos Dados 

As entrevistas semi-abertas realizadas com os sujeitos descritos acima, foram, em sua 

maioria, integralmente transcritas. Aquelas em que a gravação não foi permitida, a transcrição 

foi feita de forma parcial, o que permitiu que todas fossem tratadas qualitativamente pelo 

método de análise de conteúdo. 

Segundo Vergara (2010a), a análise de conteúdo pode ser entendida como uma técnica 

de tratamento dos dados que possibilita identificar o que está sendo dito a respeito de 

determinado tema. Bardin (2006, p.44) a define como: 

  

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 

 

Assim, utilizamos a análise categorial, que se baseia no desmembramento do texto em 

unidades, ou seja, em categorias a partir de um agrupamento por semelhança. As categorias 

de análise foram definidas durante o andamento da pesquisa, portanto na modalidade aberta, 

que se justifica em face da necessidade de se evitar excluir previamente categorias 

importantes (BAYLEY, 1994).  

Seguindo os preceitos deste método, foram definidas as categorias de análise: 1) 

Mercado local; 1.1) Expansão do mercado local; 1.2) Dificuldades do mercado local; 2) 

Formalização; 2.1) Dos empreendimentos; 2.2) Dos serviços; 3) Responsabilidade social; 3.1) 

Sistema corporativo; 3.2) Regulação estatal; 3.3) Esporádicos; 4) Capacidades e 

oportunidades; 5) Mercantilização dos espaços sociais; 6) Segurança e inseguranças. 

Estas categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro) sob um título genérico a partir de características comuns destes 

elementos. (BARDIN, 2006). 
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No âmbito da análise qualitativa, serão enfatizados elementos significativos, 

relevantes, mas que podem não aparecer frequentemente no texto. Indicadores frequenciais 

não serão utilizados na análise de conteúdo por não ser esse o intuito do estudo, visto que 

buscamos a profundidade e não a quantidade.  

 

 

PARTE IV – RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4. 1. A favela Santa Marta 

 A favela Santa Marta está localizada no morro Dona Marta, no bairro de Botafogo, 

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, em uma área de 54.692 m². Sua expansão está hoje 

limitada ao lado direito pelo plano inclinado e ao lado esquerdo por um muro construído em 

2009 sob o argumento de que a intenção era proteger a vegetação nativa remanescente17. De 

acordo com o Censo de 2010 o Santa Marta possui 3.913 habitantes. Contudo, com a 

população do asfalto, no trecho contíguo à favela e na área da UPP, também conhecido como 

franja, o número de pessoas se aproxima de 5 mil18. 

 Apesar de não haver uma história única e oficial sobre a origem e formação do Santa 

Marta, a versão mais conhecida remete seu nascimento à primeira metade do século XX, 

quando a região era ainda constituída por uma densa mata. Naquele período a área pertencia 

aos padres jesuítas do Colégio Santo Inácio, que permitiram que ali se estabelecessem, em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17! É curioso observar, entretanto, que,  segundo dados do Instituto Pereira Passos, a favela não registrou 
expansão territorial entre 1998 e 2008 (CUNHA; MELLO, 2011); ou seja, mesmo antes da construção do tal 
muro, 10 anos se passaram sem que houvesse expansão territorial da favela. 

18 Segundo o Censo de 2000 do IBGE, o Santa Marta possuía 4.520 moradores. Contudo, como já foi dito, o 
próprio instituto alertou que pode haver diferenças entre as duas últimas pesquisas devido à mudança de 
metodologia na pesquisa. Para efeitos de comparação, trazemos também os dados coletados pelo Instituto de 
Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), o qual estimou que a população em 2010 na favela era de 4.688 
habitantes, o que mostra um crescimento populacional relativamente pequeno ao longo dos últimos 10 anos, 
girando em torno de 4%. Segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança (Seseg), a favela teria atualmente 
6 mil moradores. 

 

"
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1924, os operários contratados para trabalhar nas obras de ampliação do colégio e suas 

respectivas famílias. Muitos desses primeiros moradores eram oriundos das regiões Norte e 

Nordeste do país. Logo depois, com a crise do café, em 1929, começaram a chegar do 

interior do estado do Rio de Janeiro migrantes de origem rural, em sua maioria provenientes 

do Vale do Paraíba, engendrando fluxos migratórios para os centros urbanos.  

Há polêmica em torno do nome e de qual vem a ser sua origem inclusive entre os 

próprios moradores. Segundo alguns, uma imagem de Santa Marta foi colocada, ainda na 

década de 1920, no alto do morro por uma moradora. Como o local se tornou lugar de 

celebração religiosa, padre Velloso, do Colégio Santo Inácio e figura importante para a 

comunidade, optou por construir uma pequena capela para abrigar a imagem (CUNHA; 

MELLO, 2011). Outros afirmam que o nome do local se deve à sua antiga proprietária que 

permitiu que aquelas pessoas ali vivessem e foi homenageada por elas ao darem seu nome, 

Dona Marta, ao morro.  

A confusão ficou mais marcante quando, na década de 1980, a mídia passou a se 

referir à comunidade como Dona Marta, nome do morro no qual se encontra e do mirante 

localizado no pico. De acordo com relatos de moradores, os evangélicos se apropriaram do 

nome e passou a haver uma disputa simbólica em torno do nome. Apesar do decreto de 13 de 

novembro de 2007 do então prefeito César Maia fixar o nome Dona Marta para o morro 

(acidente geográfico) e Santa Marta para a comunidade, ainda há troca de nomes tanto pela 

mídia como até mesmo em documentos produzidos por órgãos públicos.   

O Santa Marta é marcado pela presença e atuação de atores sociais importantes, 

como lideranças do Grupo ECO, associação comercial, associação de moradores e rádio 

comunitária. Como outras favelas, possui um histórico de mutirões para construção de 

escadarias, casas, distribuição de água, e de mobilizações que se perderam ao longo do 

tempo. Para Itamar Silva, intelectual e liderança local, essa desmobilização se deve à 

satisfação das necessidades básicas, o que deixa as pessoas mais tranquilas e menos 

motivadas a buscarem outras melhoras (PANDOLFI; GRYNSZPAN, 2003).  

Segundo pesquisa da FGV Projetos (2009), mais da metade dos chefes de domicílio, 

56%, não concluiu o ensino médio, conforme gráfico 1, sendo 6 anos a escolaridade média 

das pessoas acima de 25 anos (FIRJAN/IETS, 2010), abaixo da média da região 

metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), que é de 8,6 anos. A escolaridade baixa reflete na 

renda domiciliar mensal: 54,5% dos entrevistados ganham abaixo de três salários mínimos, 
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como demonstra o gráfico 2, sendo a renda domiciliar per capita média da comunidade R$ 

481,00 (IETS, 2010), significativamente inferior à média da RMRJ, que é de R$ 833,00. 

Contudo, de acordo com a última pesquisa citada, há naturalmente uma maior 

homogeneidade entre esses domicílios: o Coeficiente de Gini da favela Santa Marta é de 

0,36, contra 0,55 da RMRJ. 

 

 

Gráfico 1 – Escolaridade de chefes de domicílio na favela Santa Marta 
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Gráfico 2 – Renda mensal domiciliar na favela Santa Marta 

 

 

A percentagem de pobres e indigentes é de 24% e 8%, respectivamente. Com o 

auxílio do Bolsa Família, esses valores caem para 21% e 6% (tabela 1).  A renda proveniente 

desse programa significa somente 2,5% dentre as diferentes fontes de renda no Morro Santa 

Marta. Conforme apresenta a tabela 2, a principal fonte de renda nessa comunidade é o 

próprio trabalho 80,8% e, segundo pesquisa da Firjan/IETS (2010), a taxa de desemprego no 

local é de 8%. 

 

Tabela 1 – Contribuição do Bolsa Família 

Renda' 'Pobres' Indigentes'

Renda!sem!Bolsa!Família! 24%! 8%!

Renda!com!Bolsa!Família! 21%! 6%!
*Nota:!Linha!de!indigência!igual!a!R$!166.62!e!linha!de!pobreza!igual!a!
R$!233,24!(em!reais!de!março!de!2010).!

Fonte:!IETS,!2010.!
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Tabela 2 – Fontes de renda no Morro Santa Marta 

Fonte'de'Renda'' %'de'Renda'

Trabalho! 80,8!

Aposentadoria!e!pensão!pública! 6,9!

Aluguel,!juros!de!poupança!e!outros!rendimentos! 3,0!
Bolsa!família! 2,5!

Bolsa!de!estudo! 1,8!
Seguro!desemprego! 1,8!

Ajuda!de!outro!domicílio! 1,5!

Pensão!Alimentícia! 1,2!
Aposentadoria!e!pensão!privada! 0,2!

Outros! 0,2!

Total! 100,0!

Fonte:!IETS,!2010.!
 

Apesar de a favela ser um espaço marcado pela informalidade nos mais diversos 

aspectos, os trabalhos formais são os que prevalecem, como ilustra a tabela 3. A maior 

presença de vínculos formais de trabalho, entretanto, não significa salários mais elevados. A 

atuação mais frequente dos moradores das favelas é em postos de trabalho de baixos 

rendimentos (FIRJAN/IETS 2010). A maioria desses trabalhadores, 96%, está empregada no 

setor terciário, divididos entre comércio e serviços, sendo 72% apenas no setor de serviços. 

Os micro-empreendedores – trabalhadores por conta própria e empregadores – representam 

11%. Apesar de apenas 2% ter declarado ser empregador, quando indagados sobre o número 

de empregados no próprio negócio além de si mesmos, aproximadamente 50% declarou 

empregar pelo menos uma pessoa. Ou seja, apesar de muitos se identificarem como 

trabalhador por conta própria, são também empregadores, o que indica o grau de 

informalidade destes negócios, que são, com frequência, pequenos estabelecimentos 

comerciais familiares. Outro dado importante é que apenas 14% dos micro-

empreendedores19 possui algum registro do negócio, seja ele uma licença estadual, municipal 

ou Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) (IETS, 2010). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19!Entende-se por empreendedor toda pessoa que trabalha por conta própria e que realiza alguma atividade 
comercial para obter renda. Assim, para o SEBRAE, todo trabalhador autônomo é um empreendedor, seja o 
pipoqueiro, o eletricista, ou aquele que tem uma barraquinha na rua vendendo legumes. 
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Tabela 3 – Indicadores do mercado de trabalho 

Posição'na'ocupação' Santa'Marta'(%)' RMRJ'(%)'

Empregado!com!carteira!! 64,7! 42,7!
Empregado!sem!carteira! 17! 13,4!
Trabalhador!doméstico!com!carteira! 1,7! 3,1!
Trabalhador!doméstico!sem!carteira! 2,3! 6,3!
Funcionário!Público!e!militar! 0,9! 8,7!
Conta!própria! 10,8! 20,7!
Empregador! 0,2! 4,1!
Mal!definido! 2,4! 1,1!
Obs:!Ocupados!são!as!pessoas!classificadas!como!ocupadas!na!semana!de!
referência!que!tinham!trabalho!durante!ou!em!parte!deste!período.!Estão!
incluídas!como!ocupadas!as!pessoas!que!não!estavam!trabalhando!por!motivo!de!
férias,!licença,!greve,!etc.!

Fonte:!Sistema!FIRJAN,!2010.!
 

 

A favela Santa Marta possui empreendimentos de diferentes naturezas, sendo as 

principais alimentação, vestuário e bebidas, que juntas somam quase 85%. A tabela abaixo 

resume as atividades comerciais, formais ou não, encontradas no local: 

 

Tabela 4 – Caracterização dos empreendimentos 

! Ramo'do'negócio/empreendimento' Base' %' !
! Alimentação! 29! 39.7! !
! Vestuário! 21! 28.8! !
! Bebidas! 12! 16.4! !
! Lazer!e!Turismo! 9! 12.3! !
! Reciclagem! 5! 6.8! !
! Artesanato!e!Artes!Plásticas! 5! 6.8! !
! Ferragens!e!construção!civil! 3! 4.1! !
! Serviços!de!Informática! 3! 4.1! !
! Estética! 3! 4.1! !
! Mecânica! 2! 2.7! !
! Transporte! 2! 2.7! !

! Eletrodomésticos! 2! 2.7! !

Fonte:!SOLTEC.!PesquisaYação!no!Santa!Marta.!Relatório*da*pesquisa*quantitativa!
Devolução.!Jul.!2011.! ! ! !
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Como podemos observar, algumas das pesquisas citadas foram produzidas por atores 

do mercado, como o Sistema Firjan, e realizadas em parceria com institutos de pesquisa, 

como IETS e FGV, o que indica um despertar de interesse por parte desses atores do 

mercado pelas favelas ocupadas por UPP. 

O mercado local também sofreu alterações nos últimos três anos, como a chegada de 

grandes empresas, a expansão de negócios locais, o aumento do turismo, a diversificação da 

clientela, a formalização de empreendimentos dentro da comunidade e de serviços ali 

prestados, como luz, água e TV por assinatura, o desenvolvimento de ações de 

responsabilidade social empresarial de atores do mercado na comunidade, como Firjan e 

Light. Essas mudanças afetaram as relações sociais no que diz respeito às capacidades e 

oportunidades disponíveis, à mercantilização de espaços sociais na favela, às relações de 

direitos e deveres e às inseguranças geradas por essa nova realidade. Tais alterações serão 

caracterizadas a seguir. 

Diversos aspectos citados acima estão imbricados. Contudo, por questões de didática, 

eles serão apresentados de forma separada e enfatizados quando considerarmos que o ponto 

em questão é o mais relevante.  

 

4.2. Empresas sobem o morro 

A implantação da UPP na favela Santa Marta causou impacto imediato. A imprensa, 

enamorada com os primeiros resultados do projeto, elogiava-o com uma frequencia quase 

diária. Apesar de estarmos nos referindo aos primeiros momentos da UPP no Santa Marta, as 

matérias jornalísticas ressaltando os aspectos positivos do projeto continuam frequentes até o 

presente momento. Os contínuos elogios feitos pela imprensa contribuem para que diferentes 

olhos e interesses se voltem para as comunidades contempladas por UPPs. 

Assim, o período pós-pacificação é marcado pela entrada de grandes empresas no 

morro. De olho nos consumidores que ali habitam, elas direcionam atividades para o 

mercado antes inacessível. 

Em setembro de 2010 foi inaugurada uma mini Casa & Vídeo, loja que vende desde 

eletrodomésticos a pequenos utensílios, na Praça Cantão, principal espaço comercial da 

comunidade. O imóvel alugado pela empresa pertence ao empresário local apelidado de Eike 
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Batista do Santa Marta, citado como única dificuldade que tivemos ao abordarmos possíveis 

entrevistados. 

Em sua estruturação dentro da comunidade, a empresa tinha como objetivo contratar 

funcionários locais para trabalharem na mini loja, além de oferecer vagas para outras filiais 

da empresa. Contudo, poucos moradores manifestaram interesse. Acredita-se que o grande 

impedimento para esses possíveis candidatos seja a falta do pré-requisito básico para o posto: 

ensino fundamental completo. O funcionário com o qual conversamos é morador da 

Rocinha, uma das favelas cariocas recém pacificadas. 

Há seis meses, o banco Bradesco instalou, no prédio da creche localizada na Rua 

Jupira, principal rua da favela, um Posto de Atendimento Avançado. Com apenas um 

funcionário, realiza atividade gerencial relacionada à concessão de crédito e disponibiliza um 

caixa eletrônico.  

Há ainda o serviço realizado pelo o que chamam de Bradesco Expresso, o qual 

pratica a atividade operacional de um banco, ou seja, abre contas, recebe pagamentos, 

depósitos, abre cartões e faz saques. O Santa Marta possui três comerciantes que operam 

como Bradesco Expresso. Esses comerciantes parceiros do Bradesco recebem por cada 

transação que realizam e, como ressaltou nosso entrevistado, “recebem bem para isso”. Os 

requisitos para se tornar um agente  Bradesco Expresso são: ser comerciante local e possuir 

CNPJ.  

Em relação aos serviços do Banco, o entrevistado relata que aqueles que são 

direcionados à comunidade são facilitados: as taxas de manutenção de conta são menores, 

bem como as taxas para empréstimo; os requisitos para um comerciante se tornar um 

Bradesco Expresso também são mais maleáveis (o faturamento mensal, por exemplo, que 

normalmente deve ser em torno de 10 mil, em comunidades esse valor é de 3 mil). Tanto o 

Posto de Atendimento Avançado quanto o Bradesco Expresso estão presentes em outras 

comunidades além do Santa Marta.   

As empresas prestadores de serviço, como a Light, concessionária de energia elétrica, 

e a Sky, que comercializa TV por assinatura, também alteraram sua forma de atuação na 

comunidade a ponto de assustar os moradores. No entanto, aprofundaremos esse aspecto 

adiante. 
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4.3. O mercado local 

4.3.1 A expansão do mercado local 

A grande repercussão da política pública no Santa Marta estimulou o surgimento de 

um projeto pioneiro, o Rio Top Tour, tornando a comunidade parte do roteiro turístico oficial 

da cidade. Realizado com o apoio do Ministério do Turismo, da agência de fomento do 

Governo do Estado e do SEBRAE, sendo este responsável pela capacitação de moradores 

como guias turísticos, o projeto tem se mostrado uma nova oportunidade de fonte de renda 

para os moradores, sejam eles guias ou comerciantes locais. O guia recebe uma bolsa do 

governo, ganha também por cada guiamento realizado, além da oportunidade de adquirir 

uma formação de técnico em turismo. Alguns guias do projeto foram contemplados com 

bolsas em renomados cursos de idiomas. 

Outros guias locais, entretanto, optaram por seguir como guias turísticos autônomos e 

não se envolveram com o projeto, quer por já desenvolverem projetos turísticos 

anteriormente ou por considerarem que podem ganhar mais de forma independente.  

Por fim, há o turismo realizado por empresas de fora da comunidade, que chegam em 

jeeps. Esses são com frequência criticados pelos moradores por não contribuírem com a 

economia local. Segundo um entrevistado, nem todo turismo realizado no Santa Marta 

contribui para a renda local: 

 

Nem todo turismo... Por exemplo, existe uma companhia de turismo, 
chamada Jeep Tours, que eles cobram R$ 100,00 por turista; o turista salta lá 
em cima de jeep, desce a pé com o guia deles, eles não compram um 
souvenir, não contatam o guia local, não compram nada, e não deixam nada 
pra comunidade. Agora existe o Rio Top Tour, que visa fazer com que os 
moradores se capacitem em relação ao empreendedorismo pra atrair eventos 
para o turismo; então, se eu que levanto o Pôr do Santa e vem o turista, ele 
vai gastar o dinheiro e vai ser da comunidade; se ele vem pro evento da 
Salete, e faz um tour antes de comer o baião de dois, ele deixou um dinheiro 
para o guiamento e deixou um dinheiro na alimentação. Não vai afetar todo 
mundo, mas vai afetar uma parte. 

 

Outra novidade do mercado do Santa Marta no período pós-UPP foi o campo de 

Paintball, esporte que consiste na disputa entre duas ou mais equipes munidas de armas que 
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disparam bolinhas de tinta, em que as equipes tentam pegar a bandeira do time adversário. 

Idealizado por um morador, a estrutura para a prática do esporte é montada no campo de 

futebol dentro do morro, o que atrai jogadores da Zona Sul e de outras áreas da cidade. Para 

os praticantes, estar dentro de uma favela torna a experiência mais atraente.  

Uma atividade que também passou a fazer parte da rotina dos moradores do Santa 

Marta é a gravação de filmes, novelas, clipes de música de artistas renomados. As gravações 

representam uma fonte de renda extra para aqueles moradores que participam como 

figurantes ou que alugam suas casas para as filmagens.  

A sensação de segurança dentro da favela para seus moradores e visitantes 

possibilitou que dois irmãos “nascidos e criados” na comunidade criassem um espaço 

utilizado para a realização de festas, onde um deles pode ainda exercer sua atividade 

profissional de DJ. Outros moradores têm a oportunidade de trabalhar no espaço como 

ajudante, faxineiro, barman, gerando uma renda extra. O espaço é com frequencia alugado 

por pessoas do asfalto (ou “da rua”, como costumam dizer os moradores) que visam realizar 

suas festas em um ambiente diferenciado e, por que não dizer, na moda.  

Eventos festivos nos finais de semana, em especial rodas de samba, têm atraído 

público de fora da comunidade dispostos a gastar somas altas, para o padrão local, com 

comes e bebes. Os eventos mais conhecidos são as rodas de samba e outros shows que 

ocorrem na Quadra de Samba da Mocidade Unidade do Santa Marta, localizada na Praça 

Cantão. As famosas rodas de samba organizadas pelo grupo do  bloco de carnaval da Zona 

Sul Spanta Neném atraem um público classe média que enche a quadra e seus arredores na 

Praça Cantão, onde estão localizados diversos bares. O bloco de carnaval custeia outras duas 

bandas que tocam no bar situado na ladeira que leva a Quadra e na própria Praça Cantão do 

lado de fora da Quadra; estes com acesso livre a todos. Assim, a circulação de pessoas e o 

consumo permanecem intensos quando ocorrem tais rodas, deixando os comerciantes dos 

bares em constante expectativa para o próximo evento. Além disso, a nova clientela altera a 

dinâmica do comércio em questão, ao exigir produtos, frequentemente de preço mais 

elevado, com os quais não estavam acostumados a trabalhar, como nos conta uma 

comerciante: 

 

[...] antigamente, você lidava só com a comunidade; hoje em dia, não, você 
lida com outro tipo de pessoas; e isso, você lidando com elas, você acaba 



! 47!

adquirindo um conhecimento com essas pessoas, acaba criando aquele 
vínculo de amizade, entendeu? A pessoa ganha confiança de vir pra 
comunidade, o comércio ganha confiança de atrair a pessoa também pra 
comunidade. Isso é um ganho muito grande pro comércio; eles ficam 
contando os dias pro próximo evento. [...] e eu não gosto que a pessoa 
chegue, a pessoa chegar e falar: “Não tem??” Não suporto isso. [...] Eu 
anoto... tanto que eu mudei muito o meu jeito de trabalhar. Eu não vendia... 
não sei, eu não vendia vodka, eu não vendia nada, fui aprendendo com eles. 
Eu passei a comprar vodka, que eu não comprava, passei a comprar 
energético, que eu não comprava, passei a comprar whisky, que eu não 
comprava; uma vodka cara à beça, que uma garrafa, você vai comprar, é R$ 
100,00. Que diabo de vodka é essa? Mas é assim, você acaba se 
acostumando com a forma das pessoas, com a aproximação da pessoa, 
entendeu? É totalmente diferente do pessoal aqui, do morro. [...] é muita 
roda de samba que tem, é muito evento que tem, e é só gente de fora, não é 
ninguém do morro. Não dizendo que a comunidade não gasta, gasta, mas 
quando esse pessoal vem, vem com uma disposição de gastar que eu nunca 
vi na minha vida; não tem dia, nem hora, nem data, entendeu? Todo dia é 
bom. Pelo menos pra comunidade é no começo do mês; pra eles não, pra 
eles é no começo, meio e fim, que é bom, entendeu? 

 

A fala da comerciante nos mostra que a maioria dos eventos que ocorre na quadra da 

escola de samba e na Praça Cantão, que fica em frente à quadra, tem sido para pessoas de 

fora da comunidade. A mudança na dinâmica dessa área comercial do morro leva os 

comerciantes a buscarem se adaptar ao gosto da nova clientela ao adquirirem produtos 

diferenciados. O fato de que a maioria dos eventos na quadra são direcionados às pessoas de 

fora agrada aqueles comerciantes que lucram mais com o público externo. Ademais, a 

sensação de segurança que a presença permanente da polícia gera, desperta a confiança para 

que pessoas do asfalto frequentem o morro e, consequentemente, possibilita o comerciante 

investir ao acreditar que tal movimento da freguesia se sustentará.  No entanto, o aspecto 

negativo desse fato é a redução dos espaços coletivos, que será tratado na categoria 

Mercantilização dos espaços sociais.  

Segundo o presidente da Escola de Samba do Santa Marta, os eventos que ocorrem 

na quadra não têm nenhuma relação comercial direta com os bares ao redor: 

 

Além da escola de samba, o maior beneficiado são os comerciantes aqui ao 
redor, que eles ficam desesperados pelo final de semana, pra poderem 
vender as mercadorias, e eles vendem bem. Ou seja, a escola de samba 
promove o evento, e eles lá fora ganham, vendendo as coisas, mas [...], pelo 
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menos na minha gestão, a gente não pede nada a eles, nem uma cerveja; eles 
vendem lá, a gente trabalha aqui pra arrecadar pra escola de samba, e ajuda 
eles também.  

 

Logo, segundo o entrevistado, ao arrecadar para a escola de samba com o aluguel da 

quadra para os eventos externos, estes contribuem também para as vendas dos comerciantes 

sem que haja uma relação de troca de favores.  

Há ainda as tradicionais biroscas e bares em diversos pontos da comunidade. Por um 

lado, há aqueles que foram beneficiados pelo aumento da circulação de turistas e de pessoas 

com maior poder aquisitivo, como os bares e restaurantes localizados em pontos que fazem 

parte do trajeto turístico e principalmente os empreendimentos localizados na Praça Cantão, 

como os citados acima. O dono de um bar no meio do morro relata a expansão do 

empreendimento proporcionada pela retirada do domínio armado do tráfico. Antigo ponto de 

olheiros do tráfico, a chegada da UPP promoveu uma grande mudança para o bar. Nas 

palavras do proprietário:  

 

Depois da UPP, parece que foi Deus, assim [faz barulho de enxurrada], as 
coisas melhorou. [...] Pois tem dia que o movimento está tão grande que não 
tem espaço para as pessoas sentarem. [...] Tudo que tem novo aqui foi depois 
[da vinda dos turistas]. Ah, os guias são meu braço forte! 

 

4.3.2 Dificuldades do mercado local 

Por outro lado, existem aqueles comerciantes que se sentem prejudicados pela maior 

inserção do Estado, em especial aqueles que não se enquadram no comércio voltado aos 

turistas. O aumento dos custos pela regularização dos serviços de luz e água, bem como a 

coação pela formalização dos empreendimentos torna o comércio mais custoso. Ademais, o 

fato dos moradores terem que arcar com a formalização dos serviços supracitados e da TV a 

cabo compromete boa parte do orçamento, resultando numa disponibilidade financeira 

menor para consumir no interior da comunidade. É importante ressaltar, porém, que a grande 

maioria dos moradores entrevistados declararam que consomem dentro da comunidade 

somente em caso de urgente necessidade, visto que os preços lá dentro são 

consideravelmente mais altos do que os praticados pelos mercados em torno do morro, no 
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bairro de Botafogo. Portanto, visto que os preços praticados dentro da comunidade já eram 

mais elevados pela própria natureza do comércio (de pequeno porte, pouca circulação de 

mercadorias), os novos custos contribuíram ainda mais para a alta dos preços.  

Além disso, entende-se que a presença constante dos indivíduos envolvidos com o 

tráfico movimentava um consumo de produtos dentro da comunidade que hoje foi reduzido. 

A fala seguinte destaca que alguns comerciantes, em especial os birosqueiros, enfrentam 

dificuldades após a instalação da UPP por outro motivo além do aumento de custos: 

Hoje em dia, a melhor parte do comércio é essa aqui de baixo, é onde eles 
conseguem sobreviver; que muitos comércios lá pra cima fecharam as 
portas, porque parou de circular aquele dinheiro que sempre  circulava. 
Quando você coloca a UPP nas comunidades, você diminui o círculo do 
dinheiro, né, esse dinheiro não circula tanto. [...] porque funcionava da 
seguinte maneira: o traficante, ele vende uma droga, né, e esse dinheiro, ele 
circula na comunidade, porque com esse dinheiro vai ser comprado um pão, 
vai ser comprado um leite, um cigarro, um café, uma comida, ou seja, ele 
circula, né?  

 

Por fim, destacamos o comércio ambulante localizado na entrada do morro. Logo 

após a pacificação e a entrada do estado com fiscalizações, com a ordem, houve ameaça de 

retirada daqueles comerciantes. Há uma mobilização no sentido de evitar que essa retirada se 

concretize, porém que haja ao mesmo tempo um ordenamento. Atualmente há uma postura 

de tolerância por parte da prefeitura, contudo os ambulantes compartilham grande 

insegurança quanto ao futuro. Assim, a Associação Comercial juntamente com os próprios 

ambulantes lutam pela permanência por meio da legalização das barraquinhas por parte da 

prefeitura, ainda sem uma efetiva resposta do ente. 

 

4.4. Formalização 

4.4.1. Dos empreendimentos 

Com a maior inserção do Estado nas favelas cariocas, viabilizado pela implantação 

de UPPs, deu-se início a um processo de regularização de algumas informalidades, dentre 

elas a do comércio local. De acordo com dados do Sebrae20, cerca de 92% dos negócios nas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20!A coordenadora de programas do Sebrae-RJ em comunidades pacificadas, Carla Teixeira, afirma faltarem 
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favelas cariocas são informais. O projeto Empresa Bacana, organizado pela Diretoria de 

Desenvolvimento Econômico do Instituto Pereira Passos e realizado pela prefeitura em 

parceria com o Sebrae e Sindicato de Empresas de Serviços Contábeis (Sescon), oferece aos 

que faturam até R$ 36 mil por ano a chance de formalizar o seu negócio pagando, no início 

do projeto, R$ 59,95 (no caso do comércio ou indústria) ou R$ 65,95 (prestação de serviços) 

mensais. Hoje esse valor já foi reduzido para R$ 28,25 e R$ 32,25, respectivamente.  O 

mutirão realizado em cada comunidade pacificada, as quais são o foco atual do projeto, 

incluiu palestras sobre recolhimento de impostos e benefícios, apresentação do Sebrae e da 

Vigilância Sanitária.  

Tirar o CNPJ, conseguir o alvará municipal e mudar o status para Empreendedor 

Individual significa, em tese, a inclusão no sistema de Previdência Social e a possibilidade 

de vender para outras empresas, além de facilitar negociações com fornecedores. Contudo, 

significa também uma considerável carga tributária, o que muitas vezes assusta o micro-

empreendedor. Segundo relatos de alguns entrevistados, o maior atrativo aos olhos do micro-

empreendedor na favela Santa Marta é a possibilidade de, com o número do CNPJ em mãos, 

adquirir o sistema de vendas por cartão de crédito, o que representa maiores possibilidades 

de vendas para os comerciantes que se beneficiam com a mudança de clientela, pois, com o 

aumento da circulação de turistas e de pessoas do asfalto, a demanda pelo uso do pagamento 

eletrônico cresceu significativamente. De acordo com a Associação Comercial do Santa 

Marta, hoje são 70 comerciantes formalizados na comunidade. 

Com o intuito de dar acompanhamento e subsídios para que os negócios que já foram 

formalizados não entrem na lista dos que voltaram para a informalidade, o Sebrae criou 

iniciativas como o Me formalizei. E agora?, com oficinas voltadas para planejamento 

financeiro e técnica de vendas. Foi realizado também o projeto Negócio a Negócio, 

constituído por três consultorias de atendimento individual a cada micro-empreendedor 

formalizado, dando orientação de como melhorar o negócio, além de cursos de capacitação 

técnica, comportamental e gestão. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dados precisos sobre o empreendedorismo nas favelas. Uma pesquisa encomendada pelo Sebrae ao Instituto de 
Estudos do Trabalho e Sociedade (Iets) pretende detalhar as características dos negócios nesses locais. O 
resultado da pesquisa está previsto para sair em junho de 2012.  

"
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A despeito do SEBRAE apresentar um denso programa de desenvolvimento do 

empreendedorismo em favelas pacificadas, a Associação Comercial do Santa Marta se 

queixa do abandono da instituição após o mutirão do Empresa Bacana. Por outro lado, nosso 

entrevistado representante do SEBRAE argumenta que a desmobilização social e a perda do 

trabalho comunitário causada por anos de domínio do tráfico dificulta o trabalho da 

instituição em comunidades com histórico de domínio armado. Segundo ele, mesmo com a 

divulgação das palestras e reuniões, com o trabalho do telemarketing ligando para aqueles 

cadastrados, poucos são os que participam.   

A proximidade com o escritório do SEBRAE localizado na rua Real Grandeza, em 

Botafogo, facilita o contato da comunidade com a instituição para eventuais dúvidas ou 

questões.  

 

4.4.2. Dos serviços 

Um segundo aspecto da formalização do qual trataremos aqui é o da regularização 

dos serviços no Santa Marta após a instalação da UPP. Em substituição aos chamados 

“gatos”, prática até então comum de acesso irregular à luz e TV a cabo, regularizou-se o 

fornecimento destes serviços, bem como o de água. 

Apesar da regularização do fornecimento de energia elétrica ter sido formalizado 

somente em 2009, a atuação da empresa Light nas favelas cariocas iniciou-se em 1999 com a 

realização do Programa de Normalização de Áreas Informais – PRONAI – até 2002. Em 

2004, criou a Gerência de Atendimento às Comunidades. Em 2006, desenvolveu a Política 

de Atendimento às Comunidades. Por último, em julho de 2010 foi criada a 

Superintendência de Relacionamento com as Comunidades. Contudo, essa promoção no 

status de gerência para superintendência e o fato deste ser o único departamento da Light a 

ter recursos próprios, segundo nosso entrevistado, deixa claro como a política das UPPs 

alterou a relação da concessionária com as comunidades cariocas.   

Essas alterações refletiram outrossim nos rendimentos da empresa. Segundo 

reportagem veiculada pelo jornal O Globo em 03 de janeiro de 201221, o valor cobrado pela 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21!Light já reduziu em 90% ‘gatos’ de energia em cinco comunidades com UPPs. G1, Rio de Janeiro, 2012. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/light-ja-reduziu-em-90-gatos-de-energia-em-cinco-comunidades-
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empresa no Santa Marta aumentou em 5.437%, passando de R$ 1.585,64 antes da ocupação 

para R$ 87.799,04, em dezembro de 2011. Por sua vez, a arrecadação no referido mês ficou 

em R$ 79.509,12, contra apenas R$ 242,17 do período anterior à UPP, pois dos 73 

consumidores com fornecimento regularizado, somente 15% pagava. Ademais, a 

arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) também 

disparou, passando de R$ 285,42 do mês anterior ao projeto ser implantado para R$ 

17.854,80 em dezembro de 2011. O aumento da arrecadação do imposto estadual, dessa e de 

outras fontes, é visto por alguns como uma compensação bem-vinda para as contas do estado 

do Rio de Janeiro diante do aumento dos custos com as UPPs. 

O fornecimento de energia elétrica foi o primeiro serviço a ser regularizado após a 

implantação da UPP. A partir dai, a concessionária Light ampliou o fornecimento de energia 

para a favela referida por eles como “comunidade modelo” de suas ações. Segundo dados da 

empresa, 90% dos domicílios não possuía fornecimento legal de energia. A Light, após 

levantamento, mapeamento das moradias e análise do consumo, efetivou a regularização do 

fornecimento e instalou relógios de medição de consumo para cada residência. Hoje, de 

acordo com a já citada reportagem, o número de famílias atendidas com fornecimento legal 

de energia saltou de 73 antes da UPP para 1.594. 

Buscando um maior envolvimento dos moradores no programa de eficiência 

energética e a redução do impacto da cobrança da energia consumida, a Light realizou a 

troca de antigas geladeiras por novos modelos mais econômicos, fez reformas elétricas em 

casas, trocou lâmpadas, realizou ações educativas e disponibilizou um aparelho de medição 

para que cada morador pudesse controlar o próprio consumo. Tais ações são reflexos das 

determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que estabelece que as 

empresas concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica devem 

aplicar um percentual mínimo da receita operacional líquida (ROL) em programas de 

eficiência energética. Dessa obrigação legal de investimento, no mínimo 50% deve ser 

aplicado em programas de eficiência energética voltados a comunidades de baixo poder 

aquisitivo22. Assim sendo, as ações citadas são custeadas por esse percentual determinado 

pela ANEEL, o qual tem caráter obrigatório. Segundo dados da empresa, a troca do 

eletrodoméstico e de lâmpadas comuns por fluorescentes, associada a medidas contra o 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

com-upps-3555758. Acesso em 03 jan. 2012. 

22"ANEEL. Manual para elaboração do programa de eficiência energética. 2008."
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desperdício dentro das residências, fez baixar, no Santa Marta, o consumo médio de energia 

de 280kw/h para 150kw/h. 

Um sistema de telemedição permite que a concessionária realize um controle remoto 

que a possibilita fazer cortes e ligações diretamente da empresa, sem precisar ir ao local, 

como fazia anteriormente. Além disso, a Light instalou iluminação pública em diversos 

becos e vielas da favela, bem como afixou placas com os respectivos nomes e numerações 

nas edificações, de modo a garantir a entrega da conta de luz diretamente em cada residência, 

passando os moradores a ter um endereço (CUNHA; MELLO, 2011). Até o presente 

momento, essa é a única correspondência entregue nas casas, o que é feito pela própria 

Light. A conta de luz é também um comprovante de residência, importante para a condição 

de cidadania do indivíduo e que antes era emitido pela própria associação de moradores.   

Durante o período de transição foi fixado um teto de cobrança do consumo, medido 

em quilowatts-hora, estabelecido a partir da média do consumo local. Esse teto foi revisado e 

ampliado a cada quatro meses, pois tinha como objetivo “adaptar” os moradores à nova 

cobrança. De acordo com entrevista realizada com representante da Light em 06 de outubro 

de 2011, os planos iniciais da empresa previam a retirada do teto do consumo cobrado na 

conta em agosto de 2011, porém não foi possível, pois perceberam que a cobrança padrão 

impactaria muito no bolso do cliente e poderia significar grande inadimplência e 

insatisfação. A empresa buscou, então, outras medidas para evitar esse quadro. 

Com o intuito de reduzir o impacto das contas de energia sem reduzir as tarifas 

cobradas dos moradores das favelas, pois, quando retirado o teto, será cobrada a mesma 

tarifa do asfalto, a concessionária prevê possíveis descontos. Há desconto para aqueles que 

possuem Número de Inscrição Social (NIS) por estarem vinculados a programas sociais 

como o Bolsa-Família ou o Cheque Cidadão. Outra opção é por meio do projeto Light 

Recicla, que, implantado primeiramente no Santa Marta, prevê a troca de lixo reciclável por 

desconto na conta de luz. Contudo, somente clientes residenciais e algumas instituições, 

como a escola de samba e a associação de moradores, podem se cadastrar no projeto; 

estabelecimentos comerciais não estão contemplados. O intuito da Light com esses 

programas é, portanto, reduzir a possível inadimplência e preparar esses consumidores à 

cobrança regular. De acordo com o representante da Light entrevistado por nós, a empresa 

tem a intenção de tratar o morador de favela como um cliente normal. Ele coloca a questão 
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do próprio dilema da compatibilização entre o mecanismo de mercado e a condição de 

cidadania de como tratar igualmente pessoas tão desiguais.  

 

Quando o projeto começou a ganhar corpo, e ganhar corpo mais 
recentemente, eu ficava relutando: Poxa, eu tenho que cortar a comunidade, 
eu tenho que cortar aquele morador. Por quê?  Porque eu preciso fazer com 
que ele seja normal; [...] a gente não quer criar uma ‘Lightinha’ separada; a 
gente quer que ele seja cliente da Light. “Ah, mas tem política, determinada 
pelo Governo Federal, pela ANEEL, pra atender essas comunidades”. Tem; 
então, vamos fazer, mas dentro dessas políticas implementadas pelo 
governo, eu quero tratar esse cliente como cliente da Light, não como o 
coitadinho; eu quero que ele seja bem tratado, e tratado bem. Aí, de repente, 
se a pessoa não paga, ele precisa sofrer sanções necessárias de um 
atendimento normal. 

 

Se referindo às ações do programa de eficiência energética, o entrevistado explicita o 

objetivo da concessionária Light:  

 

Então, você vai com esse conjunto de ações, e você consegue fazer com que 
as pessoas entendam que a Light quer e entende que é melhor ter um cliente 
adimplente de R$ 1,00 do que ter um inadimplente de R$ 50 mil. 

 

De fato o percentual anual de adimplência no morro Santa Marta chega a 97%, 

superior aos 94,34% registrados na rede de baixa tensão (residências e pequeno comércio) da 

empresa, em toda a sua área de concessão. Contudo, a partir de 31 de dezembro de 2011, o 

teto que limitava a cobrança do valor consumido foi retirado: os moradores passarão, a partir 

de fevereiro de 2012, a pagar integralmente pela energia consumida, exceto pelos 

abatimentos concedidos àqueles que possuem o NIS ou que participam do programa Light 

Recicla.  

A ênfase dada por nós à atuação da concessionária de energia elétrica no Santa Marta 

se deve ao fato de que essa nova cobrança, mesmo no período em que se encontrava reduzida 

pelo teto estipulado, tem impactado consideravelmente o orçamento dos moradores e é alvo 

frequente de reclamações. A queixa esteve presente em todas as entrevistas que realizamos e 

podemos classificá-las como sendo fundamentalmente de três naturezas: arbitrariedade 
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associada à falta de transparência na medição do consumo; desconfiança da atuação da 

companhia gerada pela falta de transparência; e insegurança financeira que a cobrança 

considerada abusiva provoca. As falas seguintes expressam, respectivamente, as queixas com 

relação aos três aspectos, quais sejam, arbitrariedade, desconfiança e insegurança:   

 

Aumentou muito. Estou pagando R$ 92,00 de luz. Não existe uma taxa... Eu 
acho assim, que é um absurdo. A gente não tem um relógio próprio pra 
poder a gente estar medindo a nossa luz; esse relógio é fechado numas 
caixas ali embaixo, então, eles vêm aleatoriamente e colocam. E deu pra ver 
que está sendo abusivo porque teve uma época que a gente ficou sem 
chuveiro elétrico e sem máquina de lavar, então, esquentava a água pra 
tomar banho, e eu descia pra lavar a roupa na minha mãe; a luz continuou 
vindo no mesmo valor. Quer dizer, máquina de lavar e chuveiro, que são 
coisas que puxam muito, sem funcionar, e ainda assim vem esse valor todo, 
então assim, você percebe que é abusivo.  

 

O que mudou pra mim e para todos foi a luz. Eles desligam automaticamente 
lá da central se não pagar; não temos relógio aqui. E a conta de água que está 
18 reais agora. Começaram com 8, foi para 14 e foi para 18. Estamos 
achando que será igual a luz. A luz começou com 15 e agora o mínimo 
aparelho que você tenha se não tem ar-condicionado, se não tem nada, só 
uma geladeira e bico de lâmpada mesmo mantendo apagado o dia todo está 
vindo 89. Como não tem relógio, eu acho que eles chutam, assim, um preço. 
Estipula um preço, porque assim às vezes quem tem muito paga o mesmo 
preço de quem não tem nada. Acho que um pago pelo outro. Não é justo eu 
que tenho um bico de luz em casa pagar do mesmo preço do que o outro que 
tem [muitos eletrônicos]... 

 

A maior queixa aqui de comerciante é a Light. [...] Porque a água não afetou 
quase nada, porque você paga R$ 18,00, mas agora a luz, eu acho que ela é a 
maior reclamação de toda a comunidade, não só do comércio, como do 
morador, entendeu? Porque tem morador no pico que não consegue pagar 
luz, e está sem luz, está difícil. 

 

Considerando que as queixas citadas se referem a um período em que as cobranças 

estavam reduzidas por decisão da própria prestadora do serviço e que a partir do primeiro dia 

do ano de 2012 as tarifas cobradas passarão a ser exatamente iguais às praticadas no asfalto, 

o impacto no orçamento dos moradores da favela Santa Marta e de outras favelas que 
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enfrentarão o mesmo processo certamente será profundamente sentido. Visto que a energia 

elétrica é um serviço considerado imprescindível, o não pagamento e o consequente corte do 

fornecimento é evitado com empenho pelos moradores. A conta de energia não diferenciada 

para os moradores de favela é, portanto, um dos grandes fatores de empobrecimento na 

comunidade.  

O fornecimento de água, como já foi citado por alguns dos entrevistados nos trechos 

destacados acima, também tem sido alvo de polêmica. Moradores receiam que a conta de 

água apresente o mesmo aumento gradual que a cobrança da energia elétrica. Segundo relato 

de moradores, a cobrança iniciou-se com uma taxa considerada baixa por eles, R$ 8,00. 

Entretanto, com o tempo, passou para R$ 18,00, pois agora inclui a taxa de esgoto no valor 

de R$ 10,00. Essa é outra reclamação unânime entre os moradores, que argumentam ser 

descabida a cobrança por um serviço que não é prestado, visto que não possuem saneamento 

adequado, com valas abertas e a sujeira que as acompanha espalhadas pela comunidade.  

Um moradora expressa no trecho a seguir seu descontentamento com a precariedade 

do serviço prestado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) e atribui a má 

qualidade do serviço à discriminação associada ao morador de favela. Apesar de estar sendo 

cobrada, não se sente tratada como igual, ferindo sua condição de cidadania.  

 

Então, estamos pagando água agora, taxa de água, R$ 18,00. Eu acho que 
todo mundo tem que pagar pelo o que usa. Estamos uns 20 dias sem água. 
Tem uns 20 dias que a gente está assim: eles fecham a água, porque eles têm 
que consertar, mas eles não deram prioridade pra vir consertar porque o 
governo tem que entregar uma [outra] obra, então a equipe da CEDAE está 
lá pra poder fechar esse local; e aí a gente fica... Porque é favelado. [...] Só 
água, não, estamos pagando água e esgoto – é pior, né, não existe o esgoto!  

 

Outro serviço que foi formalizado e que impactou no orçamento do morador do Santa 

Marta foi o de TV por assinatura. Moradores relatam que este é mais um custo com o qual 

não estavam habituados e que afeta as finanças. Assim que a empresa Sky formalizou o 

fornecimento do sinal da TV por assinatura, logo após a chegada da UPP, os pacotes 

oferecidos eram os mesmos do asfalto. Muitos moradores aderiram, fazendo dessa despesa 

mais um fator de empobrecimento. Moradores relatam que tentam cancelar o serviço, mas 

existe um contrato que prevê alta multa em caso de rescisão contratual.  
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Após experiências como a do Santa Marta e de outras favelas pacificadas mostrarem 

que a cobrança do valor praticado no asfalto para aquela nova clientela traria problemas, a 

empresa Sky e o governo do estado do Rio de Janeiro chegaram a anunciar, em setembro de 

2010, um termo de cooperação e um pacote desenvolvido pela operadora especialmente para 

as áreas pacificadas, o “SKY UPP”23, que seria oferecido por uma mensalidade mais baixa, 

no valor de R$ 44,90. Contudo, como os moradores do Santa Marta com os quais 

conversamos relataram desconhecer o pacote mais barato, se queixam dos altos valores 

cobrados e dos planos de fidelização, nos leva a crer que tal opção não chegou na 

comunidade, pelo menos não de forma abrangente.  

Comunidades pacificadas têm se mostrado um atraente mercado para as empresas de 

TV por assinatura. A forma abrupta e incisiva como esse novo mercado consumidor foi 

abordado no início do processo de formalização, gerou estranheza e incômodo, como nos 

relata um morador: 

 

Ah, depois que veio UPP, veio isso tudo. Uma coisa que eu vacilei muito, de 
não ter filmado o pessoal da Sky gritando: “Sky! Sky!”, parecia que estava 
vendendo bala. O cara abria com a Sky, com a Embratel, com um montão de 
empresa, gritando, subindo o Santa Marta, fazendo como se fosse num 
comércio, gritando e vendendo bala. Pô, muito estranho, meu irmão. 

 

Essa forma de inserção das empresas na favela associada à insatisfação com os altos 

preços praticados e o efeito empobrecedor que gera naquela população, causa 

descontentamento em relação a maneira com que a formalização do serviço tem sido 

realizada.  

 

4.5. Responsabilidade Social 

Encontramos ações de diferentes naturezas em termos de responsabilidade social na 

favela Santa Marta. Elas visam construir uma boa imagem da empresa ou instituição perante 

a comunidade e a cidade, mas ao mesmo tempo possuem outras especificidades. A primeira 

está vinculada ao sistema corporativo, que tem uma relação próxima com o estado e intensa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23"Fonte: http://www.uppsocial.com.br/upp-social-sky-tv. Acesso em 10 jan. 2012."
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atuação na comunidade. A segunda diz respeito a responsabilidade social imposta por 

regulação estatal. A terceira se refere às atuações esporádicas que visam manter relações 

com a comunidade e estão, em geral, vinculadas ao objetivo de aumentar a venda de 

produtos ou atrair mão de obra.  

 

4.5.1. Sistema corporativo 

O sistema Firjan, por meio de sua Assessoria de Responsabilidade Social 

Empresarial, criada em 2000, tem como objetivo estimular e orientar o empresariado 

fluminense no desenvolvimento de ações e programas de responsabilidade social. Apesar da 

Firjan apresentar um histórico de envolvimento em ações sociais, o programa social o qual 

daremos enfoque aqui é o SESI Cidadania realizado especificamente nas comunidades 

pacificadas do Rio de Janeiro, fruto de um acordo firmado entre o governo do estado e da 

prefeitura do Rio de Janeiro com o Sistema. Projeto institucional estratégico, está vinculado 

diretamente à diretoria geral da Firjan. Lançado em agosto de 2010, o programa leva 

serviços gratuitos de educação, cultura, saúde, esporte e lazer a moradores de 19 regiões com 

UPPs.  

Na medida em que novas unidades são instaladas, o SESI Cidadania entra com 

serviços sociais. Por serem mais abrangentes, sintetizamos no quadro a seguir:  
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Quadro 2 – Frentes de atuação do programa SESI Cidadania 

Frente' Ações'e'Objetivos'
Atleta!do!Futuro! Promove! atividades! esportivas! para! crianças! e!

adolescentes,!de!7!a!17!anos.!

SESI!Terceira!Idade! Oferece! a! pessoas! com! idade! a! partir! de! 50! anos! a!
possibilidade!de!praticar!atividades!físicas,!socioculturais,!
ter! orientação! nutricional! e! psicológica,!
acompanhamento!médico!e!avaliação!física.!

Cultura! Realizam! caravanas! culturais! para! crianças,! jovens! e!
adultos.!

Mapeamento!Socioeconômico! Visando! uma! maior! compreensão! das! comunidades!
contempladas.!

Sesi/Senai!Educa!Mais! Oferece!reforço!escolar!para!crianças!e!jovens!do!ensino!
fundamental! e! médio,! formação! profissional,! cursos!
básicos! de! Inglês! e! Espanhol,! programas! de! educação!
alimentar.!

Indústria!do!Conhecimento! Disponibiliza! um! espaço! composto! por! biblioteca,!
televisão! com! aparelho! de! DVD! e! laboratório! de!
informática! com! acesso! à! internet,! ! cujo! objetivo! é! a!
promoção!do!acesso!à!informação!e!ao!conhecimento.!!

Fonte:!www.firjan.org.br!
 

O planejamento é feito de acordo com pesquisa realizada pelo Sistema Firjan em 

parceria com o Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS), que aponta as 

principais carências de cada comunidade. Fazem um mapeamento do que já existe na 

comunidade, nos quesitos citados acima, e procuram o que pode ser complementado ou o 

que podem levar de novo, como, por exemplo, a reforma do banheiro da quadra de samba, 

utilizada para atividades esportivas, distribuição de lanches para aqueles cursos que já 

existiam, promoção de atividades culturais, entre outros. Além disso, o programa conta com 

o trabalho dos agentes SESI Cidadania, moradores das próprias comunidades, que percorrem 

as ruas para divulgar, explicar e realizar a inscrição dos moradores nos serviços oferecidos.  

O Santa Marta possui um agente comunitário, que nos relatou que conquistou a vaga 

por meio da indicação da então comandante da UPP, capitã – hoje major – Priscila. Ele não 

se enquadrava nos pré-requisitos por não ter o ensino médio completo, mas a indicação da 

major Priscila se mostrou uma credencial com mais credibilidade do que a grau de 

escolaridade previamente exigido. Numa sociedade relacional como a nossa, esse é um 

indício de que a presença constante da polícia militar alterou a sociabilidade ao tornar um 

agente antes visto com desconfiança pelos moradores uma fonte de referência.  
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Outro projeto desenvolvido pelo Sistema Firjan direcionado para as comunidades 

pacificadas é a Feira das Profissões, que tem como objetivo apresentar aos jovens os cursos 

profissionalizantes gratuitos oferecidos pelo SENAI-RJ, além de palestras sobre orientação 

profissional. 

O Santa Marta participou da Feira das Profissões e foi uma das primeiras a receber o 

programa SESI Cidadania quando do seu lançamento, quase dois anos após a instalação da 

UPP. O programa Indústria do Conhecimento no Santa Marta, foi a quinta unidade a ser 

inaugurada, em setembro de 2011. Segundo alguns moradores, o fato de tal espaço ter sido 

instalado no Pólo de Inclusão Social Padre Veloso, unidade do poder público onde estão 

situados outras instâncias de ação social, localizado na Praça Corumbá, na entrada do morro 

pela rua São Clemente, trouxe uma nova dinâmica para o Pólo, o qual estava subaproveitado. 

Para nós, o fato do programa da Firjan no Santa Marta se situar nesse local, deixa clara a 

relação de acordo existente entre a Federação e o estado.  

Por conseguinte, a atuação do sistema Firjan, por meio do programa SESI Cidadania, 

nas áreas contempladas pela política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro das 

UPPs, reflete a linha market oriented e market friendly (VAINER, 2009) que o estado vem 

assumindo ao compartilhar com a iniciativa privada o planejamento social da cidade, 

enquanto o mercado busca garantir seu crescimento.  

 

4.5.2. Regulação estatal 

Como vimos no tópico acerca da formalização, as ações de eficiência energética da 

concessionária Light direcionadas às comunidades de baixo poder aquisitivo estão associadas 

à determinação da ANEEL. A literatura não é unânime e aponta que essa forma de atuação 

pode ou não ser vista como ação de responsabilidade social empresarial. Para nós, o que 

importa aqui é que suas ações são de responsabilidade social, mesmo sendo determinada por 

regulação estatal. Ademais, essa regulação evidencia a importância da ingerência estatal na 

compatibilização entre mercado e cidadania. 

O programa Light Recicla, já citado, é também uma ação de cunho social da empresa, 

visto que, além de buscar abatimento na conta dos moradores do Santa Marta24 por meio da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24"Esse benefício é extensivo aos bairros de Botafogo e Humaitá. 
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coleta de materiais recicláveis, e com isso evitar a inadimplência, contribui para o 

desenvolvimento sustentável daquela região.  

 

4.5.3. Esporádicos 

Por fim, apontamos as ações com viés mais mercadológico, porém com roupagem de 

social, que ocorrem esporadicamente. Uma delas foi a abertura de vagas para contratação de 

moradores de comunidades pacificadas para a função de atendente de call center. Em 

outubro de 2011 a empresa, em parceria com a Algar Tecnologia, responsável pela operação 

do call center, abriu o processo seletivo no qual a inscrição deveria ser realizada nas 

associações de moradores das respectivas comunidades contempladas25. A oportunidade 

atraiu diversos interessados devido a possibilidade de crescimento dentro da empresa, 

conforme nos relatou uma moradora do Santa Marta selecionada para uma das vagas, além 

de outros benefícios, como assistência médica e odontológica, vale-alimentação, vale-

transporte, salário-família e auxílio-creche. 

O banco Bradesco, que viu na favela uma oportunidade de expansão de mercado no 

período pós-UPP, procura manter uma boa relação com a comunidade. Dessa forma, o banco 

promove palestras sobre educação financeira, que se mostraram bastante populares; 

contratam moradores para trabalharem como corretores de seus produtos de seguro; apoiam 

atividades comunitárias, oferecendo lanche para crianças em pequenos eventos, por exemplo. 

A empresa Casa & Vídeo segue a mesma linha de interação com a comunidade ao 

oferecer vagas de trabalho na loja e apoiar atividades comunitárias na favela, como a festa do 

dia das crianças em 2011 organizada por um morador com o suporte da associação de 

moradores, que se deu no campo de futebol no pico do morro. Identificamos o envolvimento 

da empresa ao disponibilizar funcionários para auxiliar na organização do evento. Estes 

estavam vestidos com camisetas amarelas com a logo da empresa, presente também nos 

banners espalhados pelo campo e nos balões distribuídos às crianças. Segundo o morador e 

organizador da festa, a Casa & Vídeo custeou comida, brinquedos, equipamentos e 

animadores.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25" As comunidades que puderam participar do processo seletivo foram: Santa Marta, Chapéu Mangueira, 
Babilônia, Providência, Formiga, Borel, Morro dos Macacos e Andaraí. O motivo pelo qual a seleção ficou 
restrita à essas comunidades não foi divulgado pela empresa.  
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Assim sendo, encontramos presença marcante de ações de responsabilidades sociais 

empresariais, contudo elas possuem claramente naturezas diferentes entre si. Enquanto umas 

são de dimensão mais pública, outras são de dimensão mais privada.  

 

4.6. Capacidades e oportunidades  

A maior entrada do estado na favela associada ao empenho de diversos setores em 

levar ações socais tem contribuído para o aumento de oportunidades e capacidades, no 

sentido trabalhado por Sen (2000). Segundo o comandante da UPP Santa Marta, capitão 

Andrada26, antes as pessoas tinham que conviver com o tráfico, hoje a UPP lhes dá escolha. 

Para alguns moradores, o momento vivido pela favela trouxe novas oportunidades.  

De acordo com o agente comunitário do programa SESI Cidadania e morador do 

Santa Marta, a grande maioria das pessoas que concluíram os cursos oferecidos 

gratuitamente pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) possui vínculo 

empregatício. Segundo ele, esses cursos são reconhecidos, o que facilita para entrar na 

indústria e aumenta o interessa das pessoas por eles. Enfatiza que as oportunidades 

aumentaram e muita coisa está chegando: “Onde tem segurança melhora tudo. 

Oportunidades estão batendo na porta, só não faz quem não quer”. 

Contudo, a falta de um diploma de conclusão do ensino médio, seja por não ter 

concluído os estudos ou por não ter o documento em mãos, visto que muitos vêm de outros 

estados e não conseguem voltar à origem para pegá-lo, é um fator limitador para diversos 

moradores que têm interesse em realizar certos cursos oferecidos pelo SENAI. 

De acordo com os moradores citados, o período pós-UPP permitiu que novas 

oportunidades chegassem à comunidade. Enfatizam, como nas falas abaixo, o aumento da 

oferta de trabalho, de projetos e serviços públicos, de cursos profissionalizantes e 

oportunidades de trabalho. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

26 Quando a entrevista foi realizada pelo grupo de pesquisa que integro, no dia 23 nov. 2011, o 
comandante da UPP Santa Marta era o Capitão Rodrigo Andrada. Porém, em dezembro do mesmo 
ano, foi substituído pelo Tenente Douglas. 
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As ofertas de trabalho aumentaram; o salário hoje em dia aí não é o que a 
gente quer, mas ele está bem melhor, oferta de emprego está melhor. Hoje 
em dia, tem bastante filmagem na comunidade, então, você aluga a sua casa, 
você recebe por isso.  

Porque hoje é assim, aqui tem vários projetos, tem projeto do estado, do 
município, tem um pólo da saúde; então assim, melhorou por isso, porque, 
se não houvesse a UPP, isso não viria pra comunidade, não teria o pólo aqui, 
na praça, não teríamos a FAETEC27 aqui do lado; não teríamos várias coisas 
aqui dentro, os eventos da quadra.  

E eu sei também que agora tem pessoas estudando, terminando o Ensino 
Médio; eles também estão oferecendo isso. Eles estão vindo assim... o SESI 
está abraçando a comunidade, oferecendo esses cursos aí.  

 

Um morador chega a ressaltar que a mudança não se deve à permanência da polícia 

em si, mesmo porque já tiveram outras experiências com a presença dela na favela, mas sim 

à chegada do poder público e de outras oportunidades que o acompanha. 

 

Não é porque a polícia chegou, é porque agora chegou o poder público, em 
geral; chegou curso profissionalizante, chegou oportunidade de trabalho, 
oportunidade de emprego e renda, chegou a dignidade que você não tinha.  

 

Para outro entrevistado, os cursos que têm chegado ajudam muito sim, mas enfatiza 

que o estigma de favelado os acompanha, e, para terem capacidade e poderem participar da 

vida em comunidade da cidade (SEN, 2000), devem se destacar. 

 
Cara, eu acho que ajudaram muito [os cursos oferecidos]... não tem como a 
gente... Igual eu falo pro pessoal: eu acho que a gente tem que se enquadrar, 
e tem que ser melhor do que quem é da rua, ou pelo menos chegar do lado 
do cara, entendeu?  

 

Por outro lado, há aqueles moradores, alguns dos quais não permitiram a gravação, 

que acreditam que os cursos oferecidos por instituições como FAETEC e SENAI não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Fundação de Apoio a Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. Criada em 1997, está vinculada à 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECT). Oferece educação profissional gratuita, em 
diversos níveis de ensino. Fonte: http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/instituicao  
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condizem com os anseios da população e principalmente dos jovens. Para eles, tais cursos 

não dão oportunidades e capacidades novas para os jovens, mas os limitam aos subempregos 

que o mercado lhes oferece e nos quais prefere mantê-los, porém muitos não se interessam. 

Um jovem morador ao ser questionado sobre o que gostaria de mudar na 

comunidade, se queixa do desinteresse daqueles que levam os projetos à comunidade quanto 

aos anseios dos moradores, além da falta de continuidade nos projetos e cursos oferecidos:  

 

(Eu) mudaria o jeito do poder, quando chegam, os projetos que chegam. 
Acho que pra você fazer um projeto num local, você tem que fazer um 
levantamento de perfil daquela área, levantamento de campo: o que é que 
aquela área precisa pra você implantar e o projeto funcionar. Porque tem 
muito projeto que vem pra aí, dura um, dois anos, e, no fim, não funciona 
nada, porque vem da forma que eles querem fazer.  

 

Portanto, apesar de inúmeros projetos chegarem à comunidade nesse período de 

intensa mobilização do poder público e do empresariado, e de diversos moradores sentirem 

que mais oportunidades estão surgindo, outros questionam o fato delas estarem limitadas a 

subempregos, receiam a falta de continuidade dos projetos e criticam a imposição dos cursos 

oferecidos, visto que não atendem aos anseios dos moradores, em especial aos dos jovens.  

 

4.7. Mercantilização dos espaços sociais 

Assim como o tráfico e o domínio das armas alteravam a sociabilidade28 no morro 

Santa Marta, a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora também impactou o usufruto 

de espaços coletivos. Identificamos que os poucos espaços coletivos que os moradores 

possuíam para socializar estão sendo privatizados por interesses associados ao aumento da 

circulação de pessoas com maior poder aquisitivo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

28!Para mais informações: MACHADO DA SILVA, Luiz Antonio. Sociabilidade Violenta: por uma 
interpretação da criminalidade contemporânea no Brasil urbano. Sociedade e Estado. Brasília. v. 19, n. 
1, p. 53-84, 2004. 

"
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Com a sensação de segurança trazida pela política de segurança pública, a favela se 

mostrou um local lucrativo ao atrair pessoas de fora da comunidade que buscam nos eventos 

que ali ocorrem algo diferente, em especial aqueles que são realizados na quadra da escola 

de samba. Conforme exposto anteriormente, este espaço é com frequencia alugado para a 

realização de festas e rodas de samba voltadas para indivíduos com poder aquisitivo superior 

aos moradores da favela devido aos altos preços praticados na cobrança pela entrada no 

evento, além dos comes e bebes vendidos. O preço dos produtos consumidos nos bares do 

lado de fora da quadra sofreram alteração e até mesmo os produtos vendidos foram mudados 

para atender a demanda da nova clientela, como foi destacado na fala citada na categoria 

sobre o mercado local. Dessa forma, os moradores, que tinham como principal espaço para 

festas a quadra da escola da samba, sentem que perderam espaço em sua própria comunidade 

para aqueles de fora que agora aproveitam para lá circularem e para os que lucram com a 

mudança de público, além de sofrerem com a ordem imposta pela UPP para a realização de 

festas, como nos descreve um jovem morador: 

 

Parece que o Santa Marta é caso de polícia; a gente tem que ficar pedindo 
autorização à polícia pra fazer festa, eles limitam até duas horas. [...] Todas 
as boates da rua aqui, que eu vou, Six, geral, os caras cobram a maior 
fortuna, e cobra a quadra... a ordem de samba aqui... que já tomaram a 
quadra. É o Spanta, é Bagunça; pô, tudo quanto é bloco chique, e a gente não 
tem mais espaço pra fazer os nossos eventos.  

 

A maior circulação de pessoas de fora da comunidade é vista de forma positiva por 

alguns, pois, nessa perspectiva, possibilita alguma integração e uma mudança de imagem 

devido a percepção mais próxima daquela realidade por aqueles que não a conheciam. 

Contudo, o sentimento de perda de espaço para a exploração mercadológico parece 

prevalecer, como explicitado por um entrevistado ao ser questionado sobre os eventos para 

público externo que ali ocorrem:  

 

Bom, mas ruim. Bom, porque, pô, vem mais evento aqui pra comunidade, as 
pessoas vêm pra conhecer mais a comunidade, se integra um pouquinho 
mais, vai sempre aumentando a integração, das pessoas, quando olhar Santa 
Marta de perto, falar: “Ih, cara, legal. Não tem nada a ver, né?” As pessoas 
só falavam de tiroteio, e de ter gente do mal, e não sei o quê. “Pô, a galera é 
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supereducada, não sei o quê”. Mas tem um lado que é muito mercadológico, 
vem muito sugar, entendeu, o que é nosso, por ser mais ágil, por ser próximo 
da comunidade, de não ter muito problema de fiscalização nessas coisas 
mais rígidas de rua, entendeu, aí eles vêm tudo pra cá, e acaba que a gente 
perde muito o nosso espaço. Por exemplo, a gente não pode fazer muito 
evento na quadra, porque a gente não tem muita grana, tem que ter detector 
de metal, exige isso, exige segurança; os caras, que têm muito dinheiro, 
chegam aqui, botam detector de metal, segurança, e eles conseguem fazer 
porque eles têm liberação; e a gente não consegue. Entendeu? Fica muito 
uma coisa mercadológica: “Ah, eu tenho 10 seguranças, detector de metal”. 

 

Para o presidente da escola de samba Mocidade Unida do Santa Marta, a justificativa 

para a menor ocorrência de eventos para a comunidade na quadra se deve a fatores técnicos e 

não a uma privatização do espaço:  

 

Por que é que não tem tantos eventos pra comunidade? É por causa da 
acústica. Que os eventos aqui, aos sábados, começam às quatro horas da 
tarde e termina meia-noite. Ou seja, se fosse fazer um evento desse pra 
comunidade, a comunidade não poderia vir, porque muita gente trabalha. 
Classe média alta, praticamente ninguém trabalha sábado, então, eles vêm 
frequentar. A comunidade não poderia frequentar de quatro à meia-noite. 
Evento pra comunidade tem que ser a partir das 22 horas, e teria que 
terminar, no mínimo, às quatro, e a gente não pode fazer evento nesse 
horário; passar de uma hora da manhã, não pode por causa do barulho, que 
vaza muito, os vizinhos não dormem. Já tivemos várias reuniões com a 
presidente da associação de Botafogo, Dona Regina, que está até nos 
ajudando, está entendendo, está pedindo aos moradores ao redor um 
pouquinho de paciência, que as coisas aqui estão melhorando. 

 

As festas para pessoas de fora da comunidade não ficam restritas à quadra da escola 

de samba. Um vez por mês a Laje do Michael Jackson, outro espaço de socialização dos 

moradores, é ocupada por uma roda de samba organizada por um morador juntamente com 

outros três músicos do asfalto, que, apesar de ser gratuita e aberta a todos, tem como 

principais frequentadores cariocas de fora da comunidade e turistas estrangeiros buscando 

lazer alternativo.  

Além da perda do espaço para suas próprias festas e eventos de lazer, a intensa 

movimentação de pessoas em torno dos locais citados incomoda os moradores que têm a 
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circulação prejudicada pelo congestionamento de pessoas. Alguns moradores se sentem 

incomodados com a presença de pessoas com as quais não se identificam circulando pela 

comunidade e olhando dentro de suas casas. Muitos se queixam do barulho e da sujeira 

deixada pelos visitantes nas proximidades dos locais das festas. Outros questionam por que a 

infraestrutura da comunidade não é beneficiada com a entrada dessa nova renda, e sim 

apenas aqueles que lucram diretamente com os eventos. 

Em resumo, a intensa circulação de pessoas com maior poder aquisitivo na favela fez 

que os moradores perdessem espaços de socialização importantes, se sentissem incomodados 

pelo tumulto associado a esses eventos e sofressem com o aumento dos preços praticados na 

favela devido ao aumento da demanda e da mudança de perfil dos consumidores de alguns 

dos principais bares da comunidade.  

O turismo também foi descrito pelos entrevistados sob uma percepção de invasão. 

Segundo relatos de moradores, o turista é inconveniente quando não respeita a privacidade 

daqueles que ali habitam. Descrevem situações em que o visitante fotografa pessoas em 

momentos privados sem sequer pedir autorização, como no caso levantado com indignação 

por diversos entrevistados da moça tomando banho de sol de biquíni em sua laje quando foi 

fotografada por um turista. Uma moradora nos relata a experiência em que sentiu que sua 

liberdade e direito a privacidade foram violados:  

 

Porque verão, calor, a gente dentro de casa, né, você está de short, você está 
de top, e já vem pessoas fotografando assim, dentro de casa: “Ah, que 
interessante!”, como se você fosse assim, um ser esquisito, sabe, não 
pergunta, e aí uma pessoa com outro idioma; eu não falo nada de inglês, não 
falo nada de italiano, de alemão nem pensar, com o guia lá, na frente, com 
aquele grupo atrás, a pessoa sai fotografando as coisas, sabe? [...] A minha 
filha, ela tem uma beleza bem exótica, mas até então, ela era menor de 
idade, como é que a pessoa fotografa sem perguntar, sem pedir autorização? 
Não é assim. Então, houve muito também uma invasão, sabe? 

 

Por outro lado, há aqueles que veem o movimento associado ao turismo como um 

fator positivo de desmistificação do estereótipo do favelado, como na fala a seguir:  
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Melhorou, tipo assim, independente de qualquer problema; a comunidade 
está mais visitada; as pessoas sobem com liberdade. Tem gente que vai fazer 
o tur e precisa da gente, normal; a comunidade é aberta pra todos. E outra 
coisa: a gente consegue mostrar um lado que antigamente era meio que 
proibido. Como entrava pouca gente, pouca gente sabia a nossa realidade. Se 
hoje está entrando... O turismo, no primeiro mês, deu 5 mil pessoas, 5 mil 
visitantes de turismo; quer dizer, 5 mil pessoas entraram na comunidade, e 
saíram, e viram que a comunidade é bacana, que, pô, tem o lado cultural, a 
criançada soltando pipa, pô, vê que não é nada daquilo, vê que a gente é 
normal, igual às outras pessoas; já desmistifica esse lado de que só tem 
bandido, só tem tráfico. 

 

Por fim, apesar de alguns defenderem que esse movimento de subida do morro por 

pessoas de fora dele é uma oportunidade de integração morro/asfalto, o que predomina é 

mais uma perda para o morador da favela que busca diversão: além de ter perdido o espaço 

da comunidade para aqueles com maior poder aquisitivo, pouco consegue interagir com a 

cidade, que também costuma praticar preços elevados, ou seja, agora ambos fora do alcance 

do favelado. A integração não ocorre se não acontecer nos dois sentidos: asfalto-morro, 

morro-asfalto. Portanto, o que tem ocorrido na comunidade Santa Marta é mais uma invasão 

da classe média e uma mercantilização dos seus espaços sociais.  

 

4.8. Segurança e Inseguranças 

A UPP no Santa Marta causa uma sensação de segurança física, a qual já foi citada 

diversas vezes ao longo do trabalho como um pré-requisito para que outras ações 

governamentais ou do mercado ocorram no território. Essa sensação é, para maioria da 

população, inegável. 

Por outro lado, são várias as inseguranças causadas pelas recentes mudanças. A 

primeira que apontamos aqui diz respeito à própria política pública das UPPs. Os moradores 

de favelas já assistiram algumas iniciativas de policiamento comunitário darem errado, o que 

gera grande desconfiança e insegurança. Itamar Silva, membro do grupo ECO, comenta o 

sentimento em torno do Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO) no governo Anthony 

Garotinho e relata um fato ocorrido. Ao ser chamado pelo então secretário de segurança Luis 

Eduardo Soares a dar sua opinião sobre a ocupação da polícia, respondeu: “Não quero dar 

nenhuma opinião. Vocês garantem que vão ficar no Santa Marta para sempre? Qual a 
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garantia que você tem disso, Luis Eduardo?” A resposta do então secretário foi de que não 

havia garantia, mas havia uma proposta política. Tal resposta não foi suficiente para 

despertar confiança no líder comunitário – oito meses depois, a DPO se retirava do morro e, 

em seguida, aconteceu uma das piores guerras entre quadrilhas.  

Esse exemplo nos permite entender o sentimento atual da comunidade diante da 

política pública das UPPs. O receio de que a iniciativa se deva puramente aos interesses 

mercadológicos associados aos megaeventos que serão sediados pela cidade - alguns jogos 

da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 – desperta grande desconfiança nos 

moradores. A percepção de que existe o “interesse deles”, o qual não coincide com o 

“nosso”, visto que os interesses não são os mesmos, gera desconfiança e insegurança, como 

mostra a fala a seguir.  

 

A obra está vindo, essas coisas estão vindo e todo mundo sabe que é por 
causa da Olimpíada.  Ninguém tira isso da minha cabeça nem da cabeça das 
pessoas que tem um pouquinho mais de conhecimento. Não está vindo 
porque eles gostam de Santa Marta não, nem da Rocinha, nem do Vidigal, 
nem Tabajara, nem do morro dos Cabritos.  Eles vem por causa da 
Olimpíada, é interesse dos governantes, tanto federal, municipal, estadual.  
Não é porque eles gostam da gente, não é porque eles querem dar o melhor 
para gente não.  É interesse deles.  

 

Além da disparidade de interesses entre “eles” e “nós”, existe a visão de que o estado 

não dá segurança para aquela população, o que leva alguns a optarem por se resguardarem 

nesse período de mudanças, vistas pelo entrevistado abaixo como temporárias.  

 

O futuro da UPP me preocupa... Eu falo para minha família não “botar a 
cara” e sair falando, porque o Estado não dá nenhuma segurança.  Igual os 
moradores da Rocinha estão fazendo de falar na televisão, eu não faço! [...] 
Eu espero que dure. Acho que até 2016 se sustenta e depois vai voltar como 
era antes.  

 

Alguns moradores, como na fala destacada abaixo, receiam que após 2016 a polícia 

irá se retirar e a comunidade passará por nova instabilidade, possivelmente com o retorno 

dos traficantes e com novas disputas pelo controle do morro. A insegurança gerada por essa 
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possibilidade leva o entrevistado a considerar sair do morro devido ao medo de ser 

repreendido pelo progresso alcançado fora do crime.  

 

Se a UPP sair... Cara, eu vou ser sincero a você, eu acho que eu saio do 
Santa Marta. Porque vai acontecer uma série de situações, provavelmente 
guerras, que vão afetar muitas pessoas, e eu vou ser um desses afetados. 
Ninguém quer ver você bem, ninguém quer ver você ganhando num trabalho 
com dignidade; se você está bem, você é mau; eles (se referindo aos 
bandidos) querem ver você no buraco, afundado lá, no fundo do poço. [...] 
Eu vou ser bem sincero, o BOPE ficou aqui durante 10 meses; quando a 
BOPE saiu, foi uma das guerras mais sangrentas do Santa Marta. 

 

Segundo Itamar Silva (grupo ECO), “quando a polícia se instala, para impedir [...] 

atritos, há uma certa paz. Mas quando ela sai – pode ficar até um, dois anos -, há uma 

cobrança em cima daqueles que, de alguma forma, se protegeram com a intervenção da 

polícia”.  

Dessa forma, alerta Silva em entrevista concedida em 2000, mas que ainda é 

extremamente atual, para qualquer proposta na área de segurança é necessário que haja uma 

mudança estrutural na polícia para coibir práticas de corrupção. Além disso, apontamos para 

a importância da continuidade de políticas que demonstrem ser benéficas e necessárias para a 

população residente nos territórios diretamente afetados por tais políticas em detrimento de 

interesses mercadológicos restritos.  

Aqueles que residem no pico do morro, local com moradias mais humildes e com 

menor infra-estrutura, enfrentam outra insegurança: a possibilidade de remoção. A prefeitura 

argumenta que o motivo para a remoção se deve à situação de risco em que se encontram as 

casas devido a sua localização. Contudo, um morador do pico argumenta que suas casas não 

estão exatamente sob risco, pois possuem técnicas para uma boa fundação de suas casas e 

que a ameaça de remoção se daria mais pela campanha de embelezamento da cidade e 

preparação para os jogos vindouros. Segundo alguns, corre o boato de que uma rede de 

hotéis comprou a parte de cima e por isso precisam remover os moradores; outros dizem que 

a prefeitura visa construir um mirante no local para se tornar grande ponto turístico. 

Deixando de lado os boatos, o fato é que aqueles moradores se encontram constantemente 



! 71!

sob o medo da remoção de suas casas e questionam porque a verba disponível para 

reassentá-los ou indenizá-los não é utilizada para dar-lhes segurança. 

Outra insegurança que apontaremos aqui está diretamente associada ao custo de vida 

no morro após a entrada do policiamento comunitário e a retirada do domínio armado do 

tráfico.  

Conforme destacado na categoria Formalização, o aumento dos custos associado à 

regularização dos serviços de energia elétrica, água e TV por assinatura sobrecarregam o 

orçamento do morador da favela. Além desses custos que já comprometem percentual 

considerável do orçamento doméstico, visto que somente a conta de energia dos 

entrevistados gira em torno de R$ 100, mesmo antes da retirada do teto da cobrança, e 

considerando que a renda domiciliar per capita média da comunidade é de R$ 481,00, os 

moradores receiam o momento em que outras despesas chegarão à comunidade, como os 

tributos associados à moradia (IPTU e outras taxas).  

O que tornava a favela um lugar barato para se morar não era somente o fato do 

aluguel ser mais acessível ou a possibilidade de ter uma moradia sem sequer ter esse custo, 

mas sim o não pagamento de diversos serviços. Por outro lado, vivia-se em condições 

precárias como a falta de saneamento adequado (que ainda permanece no Santa Marta), 

coleta de lixo inadequada, ineficaz entrega de correspondências. Em entrevista29, Silvia 

Ramos argumenta que a urbanização traz consigo o encarecimento da vida. Segundo a 

pesquisadora, transformar as favelas em bairros faz que haja mudanças no estatuto do 

morador: ele deixa de ser “o coitadinho” que precisa de tudo de graça e começa a pagar 

tarifas. Aqueles que não podem pagar, terão que ir para mais longe. O aumento dos custos 

dentro da favela modelo é, portanto, fator de pressão para a saída dos atuais moradores. 

Além do aumento dos custos ocasionados pela formalização dos serviços, alguns 

moradores do Santa Marta apontam que os preços praticados pelas biroscas e pequenos 

comércios, como bar, padaria e restaurante também tiveram os preços inflacionados pelos 

novos custos com os quais devem arcar e pela procura de uma clientela com maior poder 

aquisitivo que tem frequentado a comunidade. Os moradores sofrem os efeitos da 

especulação, como nos mostra o seguinte relato:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29! MATTAR, Flávia; CHEQUER, Jamile; DIAS, Mariana. UPP: Tecendo Discursos. Democracia 
Viva, nº 45. IBASE, jul. 2010. 
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Os preços aumentaram muito, porque como agora eles vão ter que pagar 
taxas também, agora eles pagam luz e os outros impostos que se tem, tudo 
está muito mais caro. A comunidade está assim, fora da realidade. Não se 
vende mais pra pessoas que ganham um salário limitado; as coisas estão bem 
altas. Estão voltados mais pro pessoal de fora. Com certeza. Com certeza! 
Antigamente, você descia, pedia uma pizza aí família, R$ 10,00; hoje em 
dia, é R$ 25,00. A Coca-Cola, que antigamente você comprava por R$ 3,00, 
R$ 3,50, hoje em dia é R$ 6,00. O açaí, que você comprava por R$ 1,00, 
hoje em dia é R$ 2,50. Então assim, foi muito... O pãozinho, que era R$ 
0,10, hoje em dia é R$ 0,25. Uma caixa de leite, você vai comprar na 
padaria, é R$ 5,00. Porque o rapaz da pizza continua trabalhando sem os 
padrões que a Vigilância Sanitária exige, mas ele aumentou porque ele está 
pagando luz, aumentou porque o turista está subindo, aumentou porque está 
tendo vários eventos no Cantão, e assim, ele... Está sendo abusivo; está 
sendo muito abusivo. 

 

O aumento de custo dos aluguéis também traz insegurança para aqueles que não 

possuem casa própria. Na parte alta da comunidade houve uma valorização de 200%, 

enquanto que na parte baixa a valorização foi de 74% (tabela 5). A valorização na parte alta 

é bem maior que na parte baixa possivelmente porque foi aquela que, por ser nas entranhas 

do morro, apresentou uma diferença maior na sua dinâmica depois da retirada do domínio 

armado do tráfico do que na parte baixa. 

 

Tabela 5 – Valor do Aluguel na comunidade Santa Marta 

'' Parte'Alta' Parte'Baixa'

'' Antes'da'
UPP'(R$)'

Depois'da'
UPP'(R$)'

Valorização'
em'%'

Antes'da'
UPP'(R$)'

Depois'da'
UPP'(R$)'

Valorização'
em'%'

Quarto!e!Sala! 150,00! 450,00! 200! 230,00! 400,00! 74!
2!Quartos! 430,00! 570,00! 32! Y! Y! Y!
Loja!Comercial! Y! Y! Y! Y! Y! Y!
Obs!1:!Não!há!lojas!comerciais!para!locação.! !! !! !!

Obs!2:!Não!há!imóveis!de2!quartos!para!locação!na!parte!baixa.! ! !
Fonte:!Secretaria!de!Estado!de!Governo!com!base!nas!informações!repassadas!pelas!associações!de!

moradores!apud!IETS,!2010.!

 

 

Segundo Itamar Silva (grupo ECO), há 55 anos na comunidade, o Santa Marta não 

era uma favela com muitos aluguéis; essa é uma atividade recente, que já estava crescendo 
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antes da UPP, mas depois dela atingiu outras proporções. Apesar do problema do aluguel em 

si atingir em torno de 19% dos moradores, considerando que somente 219 dos 1176 

domicílios são alugados (CENSO, 2010)30, esse indicador é relevante também para mostrar a 

valorização imobiliária no morro, que pode, somado aos outros aumentos de custo, culminar 

com a expulsão daqueles que não conseguem arcar com os novos custos causados pela 

especulação ou até daqueles que buscam aproveitar a oportunidade para lucrar com a 

valorização imobiliária, aos seus olhos passageira, como nos relatam alguns moradores:  

 

Conheço pessoas que estão querendo vender suas casas para lucrar com a 
venda. Dizem que se não vender agora, pode ser tarde por não saber como 
será o futuro. 

Aqui, quando nós viemos morar nessa casa, não era isso, era uma caverna, e 
tinha o tráfico na época, e aqui era um local onde se exterminava muitas das 
pessoas; então, os donos... a senhorinha morreu aqui, e ficou pra um 
afilhado, que disse que não queria a casa, e disse que nós poderíamos ficar 
aqui a vida inteira; aí agora ele quer a casa; só que a gente não tem 
condições... a gente não está encontrando casa porque você não encontra 
casa pra alugar no Santa Marta, e, quando você encontra, é R$ 600,00, R$ 
500,00, R$ 550,00, e está muito fora da nossa realidade, porque aqui a gente 
está pagando R$ 300,00. Então, está muito fora da nossa realidade. 

Por exemplo, hoje em dia quem tem as suas casas, não querem mais alugar 
pra moradores de Santa Marta, ou pra uma família que vem do nordeste, e 
que precisa trabalhar aqui; eles querem alugar como se fosse um albergue, 
que é pra turista, temporada. Assim, mudou muito. Foi uma das coisas que 
mudaram. Tudo está voltado assim: “Vou vender pros turistas. Eu vou 
ganhar através dos turistas”.  

 

A insegurança maior que tanto preocupa os moradores é o risco de uma remoção 

camuflada, que vem sendo chamada de “remoção branca”, pois não se daria de forma 

violenta e impositiva, mas por pressão do mercado. Uma comunidade como o Santa Marta, 

bem localizada na Zona Sul da cidade, com o plano inclinado que favorece o acesso às partes 

altas do morro, apesar dos constantes problemas, sem tráfico armado, pode facilmente atrair 

o interesse de especuladores (MATTAR; CHEQUER; DIAS, 2010). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30"Dados sobre aglomerados subnormais disponíveis em http://www.censo2010.ibge.gov.br/agsn/. 
Acesso em 14 jan. 2012."
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Itamar Silva, em entrevista à revista Democracia Viva (2010), avalia que: 

 

a maior preocupação que moradores e moradoras do Santa Marta precisam 
ter hoje é como garantir a sua permanência na chamada 'favela modelo'. Pois 
o controle social feito pela polícia, a intervenção urbanística feita pelo 
Estado sem discussão com moradores, o aumento constante da conta de 
energia elétrica, as várias taxas que estão para chegar: água, IPTU etc. e o 
assédio de pessoas querendo comprar uma casa na favela podem, em médio 
prazo, mudar a composição do Santa Marta (MATTAR; CHEQUER; DIAS, 
p. 78, 2010).  

 

Outros moradores demonstram inquietude e insegurança ao falar da atuação do 

Estado e do mercado na comunidade. Para uma moradora, a comunidade está sendo oprimida 

e até expulsa pelas ações do governo, que atuaria somente para construir conjuntos 

habitacionais distantes da área central, ou seja, o processo de gentrificação. 

 

O trabalho aqui dentro, da comunidade, vai muito além da UPP, vai muito 
além; muito além assim, da retirada do tráfico; o tráfico era só um dos 
problemas, sabe, mas tem muitas outras coisas que precisam ser vistas por 
eles, revistas, pensadas; não adianta só... Eles estão com essa preocupação 
de tirar a bandidagem, né, o tráfico armado por conta das Olimpíadas e tal, 
pra estar vindo pra cá com uma espécie de segurança, mas eles estão 
oprimindo as pessoas dentro da comunidade, porque tem muitas pessoas 
aqui que estão... Eu acredito que o governo está trabalhando de maneira 
assim, a expulsá-los, convidá-los a se retirar daqui, porque a gente está com 
a conta de luz... a gente já é rua; rua, casa paga IPTU e vários outros 
atributos, tem várias taxas: taxa de incêndio, taxa de limpeza. Quem vem 
morar na comunidade, veio fugindo desses impostos, veio correndo, se 
escondendo desses impostos por não ganhar o suficiente pra poder pagar. Se 
você for botar na ponta do lápis todos esses encargos, quanto que não vai 
dar? E aí a empregada doméstica, a patroa dela vai aumentar o salário dela 
porque agora ela paga luz, porque agora ela paga água, porque agora ela vai 
pagar taxa de iluminação, vai pa...? Não vai, não vai mudar. Então, vai 
chegar num ponto que essas pessoas não vão conseguir se manter aqui, e vão 
sair; o governo vai construir conjuntos habitacionais lá, em Saracuruna, lá, 
em Seropédica, lá, não sei aonde, e vai convidar essas pessoas a irem pra lá, 
porque elas não vão ter condições de se manter dentro da zona sul. Um 
aluguel aqui está R$ 600,00.  
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Alguns dos fatores que levam à expulsão branca e ao processo de gentrificação é a 

expansão da demanda e especulação imobiliária associada ao aumento de custos. Fatores 

estes que preocupam moradores e estão expressos nas falas seguintes: 

 

Meu irmão, o que me preocupa é como que vai ser o Santa Marta daqui a 10 
anos; até quando essa mídia é positiva ou negativa. Porque começa a vir 
Casa & Vídeo, começa a vir não sei o quê. É legal, mas até quando? Daqui a 
pouco o cara está com uma dificuldade ali, aí chega uma empresa: “Ah, meu 
irmão, está com dificuldade? Pô, te dou cinco vezes o valor da tua casa”, aí 
vai lá bota um restaurante; daqui a pouco começa uma Estação Gourmet no 
Santa Marta, restaurante, pousada, hotel, loja; a galera vai subir pra 
[onde?]... Aí vem Casa & Vídeo. Aí daqui a pouco começa, pô, Americano 
não sei quem. Aí já tem Sky, aí começa a querer montar posto aqui. Eu 
tenho uma preocupação enorme com isso, meu irmão. Caraca! Você vê, é 
raro vender casa, é raro tu encontrar um aluguel. Por quê? Porque a procura 
está gigantesca.  

Ah, a mídia é boa, mas eu tenho meu medo, tenho medo de Santa Marta. Eu 
tenho medo dessa expulsão branca; que a gente acaba que brinca, né, de, pô, 
a galera que não vai ter condição, aí começa a vir a Light cobrando um 
horror... A luz está enlouquecendo. Vai pagar mais R$ 15,00 de água e 
esgoto, e a gente não tem esgoto. Aí tu começa, vai... Aí o cara que paga 
aluguel também. 

 

Outra moradora tem a percepção de que o processo de gentrificação já está em curso: 

Eu acho que ela está perdendo essa influência de comunidade. Não sei se 
daqui a 10 anos o Santa Marta vai ter a mesma cara. Eu acho que daqui a 10 
anos, você vai encontrar um outro tipo de classe aqui dentro, porque os 
padrões não estão mais pra quem... vai ser acima de quem está ganhando R$ 
2 mil assim, na minha cabeça; são muitos os impostos, né? Eu acho assim, a 
cara da comunidade vai mudar muito, vai ser muito diferente, muito 
diferente.  

 

Essa preocupação e insegurança com a dita remoção branca por parte dos moradores 

está diretamente associada à percepção de que o Santa Marta está sofrendo uma grande 

exploração econômica (apesar de não se limitar a essa comunidade), o que agrava a sensação 

de rivalidade entre morro e rua (asfalto), com esta sendo percebida como oportunista ao 

querer aproveitar economicamente a situação de tranquilidade na favela e ao mesmo tempo 
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passando por cima daqueles que ali habitam. Moradores acreditam que para resistir a esse 

processo seja necessária a união: 

 

Alguns viram com alegria [a entrada de grandes empresas], legal, porque 
tinha condições de pagar, e outros se ferraram, que acabou que se endividou, 
caiu dentro de uma dívida; e tem as pessoas que são mais analistas, que 
ficam observando essa transformação, com um olhar mais diferente, de você 
encarar. É legal que ele está trazendo produtos pra gente, e não precisa ir 
muito pra rua, mas, pô, irmão, se já está assim... A gente critica muito. Em 
reunião, a gente sempre reforça isso: “Vamos ficar atento. Vamos ficar todo 
mundo unido”. Eu digo assim: favela unida, é difícil de destruir todo mundo, 
mas, agora, se todo mundo ficar repartido, vai ser muito fácil pra rua. Muita 
gente quer ver a gente desunido pra poder eles chegarem com facilidade. Pô, 
é só ver história antiga de guerra de favelas; quando tinha guerra de tráfico, a 
polícia dizia: “Vamos deixar eles se matarem primeiro, porque eles se 
matando, quando a gente entrar, fica mais fácil”. A mesma coisa: tem gente 
que quer que a gente se mate aqui dentro, pra poder entrar e dizer que fez a 
solução.  

 Eu quero saber quem é que vai alugar seu comércio pra lotérica, porque eu 
acho que se tiver de ter uma lotérica aqui, ou tem um morador, ou não tem 
ninguém. Espero que a gente esteja fechado pra isso, entendeu? Porque eu 
acho que tem que parar das pessoas virem de fora, e ficar aqui dentro nos 
explorando, entendeu? Nem dá emprego pra comunidade, porque a casa 
lotérica, quando abrir, vai botar quem pra trabalhar? Parente dele, 
naturalmente. Nem vai dar emprego pra comunidade, nem dinheiro pra 
comunidade. Porque sendo do morador, a gente se sente dono, entendeu? Foi 
um morador que abriu: pô, estou feliz por isso, entendeu?  

 

A última fala, destacada a seguir, chama atenção para o fato de que a cidade 

comemora a retirada do domínio armado do tráfico na favela e a devolução do território aos 

seus moradores, possibilitando a inserção mais efetiva do Estado e da ordem. Contudo, 

ignora-se os problemas causados pela exploração econômica que acompanha a nova ordem, 

como a insegurança e o medo da remoção branca. Ao contrário, tal exploração é socialmente 

aceitável e até estimulada ao ser percebida como um processo natural.  

 

A minha preocupação é essa, de daqui a 10 anos não ter tráfico, não tem 
fronteira, não tem mortos, não sei o quê, mas, porra, tipo... também não tem 
morte, mas vai começar a exploração, é não sei o quê, não sei o quê. Quer 
dizer, mudar os problemas? Eu fico preocupado com essa mudança de 
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problema. Ah, não tem tiroteio mais, mas de vir um montão de aproveitador. 
“Ah, não tem isso, isso e aquilo”, mas, pô, tem aquilo que é pior; e aceitável. 

 

Portanto, percebemos que a sensação de segurança física proporcionada pela 

presença constante da polícia militar na favela, acarreta outras inseguranças em seus 

moradores. Receiam que a política pública das UPPs permaneça somente até o fim das 

Olimpíadas na cidade, em 2016, e que depois do evento estarão entregues novamente à 

própria sorte. Têm medo de que sofrerão remoções, seja pelo argumento de que se 

encontram em áreas de risco ou por especulação e pressão do mercado, resultando numa 

expulsão branca e no processo de gentrificação. Logo, os moradores entendem que o estado 

não lhes dá segurança e que para resistir a esse processo lhes resta a união.  

 

 

PARTE V – CONCLUSÃO 

 

5.1 Conclusão 

Em sociedades profundamente injustas e excludentes, a cidade expressa a 

incapacidade de coesão daquela população e a violência urbana, muitas vezes, se desenvolve 

como um sintoma da desagregação social causada pela extrema desigualdade. A política 

pública das UPP, logicamente, não foca a origem do problema, mas sim um de seus reflexos. 

Tal política tem alcançado o objetivo de criar, na cidade, uma maior sensação de segurança 

para receber os megaeventos e  investimentos internacionais almejados pelo governo e pelo 

empresariado. 

O intuito da presente pesquisa foi identificar a dinâmica do desenvolvimento do 

mercado na favela Santa Marta – seja ele interno ou a inserção de atores do mercado externo 

naquele local – após a implantação da Unidade de Polícia Pacificadora, bem como seus 

reflexos sobre a sociabilidade na comunidade sob a perspectiva dos moradores. A 

necessidade de estudar o fenômeno se mostrou evidente, uma vez que há de fato uma nova 

dinâmica que envolve estado, mercado e comunidade.   

A metodologia utilizada para este estudo de caso propiciou atender os objetivos 

propostos, visto que a pesquisa qualitativa levada a cabo por meio de investigações 
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bibliográficas, documentais e de campo viabilizou a caracterização do favela para um melhor 

entendimento e uma maior interação com o meio pesquisado. Devido a limitações de tempo 

e recursos, não foi possível abarcar todos os aspectos que envolvam estado, mercado e 

comunidade, porém possibilitou importantes contribuições de acordo com o que foi 

proposto.  

A ocupação policial da favela Santa Marta, antes controlada pelo tráfico,  significou 

tônico para os negócios de empresas como o Banco Bradesco, Casa & Vídeo, Sky e, em 

especial, a concessionária de energia elétrica Light, bem como para o aumento na 

arrecadação de impostos. Ao mesmo tempo em que os moradores apreciam a facilidade de 

acesso a esses produtos e a melhora na prestação dos serviços de TV por assinatura e luz, 

estranham essa entrada abrupta e veem o orçamento doméstico ser reduzido pelo gasto extra.  

A favela é internamente bastante estratificada. A expansão do mercado, que, em 

essência, envolve relações de diferenças, e a nova dinâmica mercadológica no local tende a 

causar uma re-estratificação, pois nem todos conseguem se inserir nela. Como vimos, 

algumas pessoas terão condições de se agarrar nesse processo e até se desenvolver. 

Entretanto, outros não terão capacidade e, assim sendo, é possível que, para eles, isso 

represente um novo processo de exclusão ocasionado pela pressão do mercado. 

Ao mesmo tempo em que comerciantes que não se beneficiam da entrada do público 

externo receiam não ter condições de continuar trabalhando e morando na favela, devido aos 

altos custos gerados pela regularização dos serviços e a cobrança pela formalização, tem-se 

um empresário local cujo apelido é Eike Batista do Santa Marta. Reportagens costumam 

retratá-lo como símbolo de que a pacificação na comunidade deu certo e trouxe prosperidade 

econômica. Apesar do retrato generalizado errôneo, tal apelido não é de todo inadequado: ele 

é o único na comunidade com tantos empreendimentos, chegando a ser uma exceção para a 

realidade local, assim como o Eike Batista original o é perante a sociedade brasileira. Tal 

exemplo, mesmo que extremo, explicita a desigualdade inerente ao mercado e que 

possivelmente aparecerá com mais intensidade agora na favela gerando uma nova 

estratificação. 

A expansão de mercado permite que cheguem alguns benefícios, como serviços de 

maior qualidade, diversidade na oferta, conhecimento, oportunidades de fontes de renda e de 

capacitação. Assim, aqueles que têm mais capacidade de aproveitar a oportunidade, de 

lucrar, são beneficiadas pela nova realidade, enquanto outros tantos vivem na insegurança. 
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Nesse sentido a ideia de uma sociabilidade comunitária é, de certa forma, corroída pelo 

individualismo que o mercado provoca, cada um tentando garantir o seu. A maior entrada do 

mercado provoca disputas e prevalência de interesses pessoais, pois ele não atua de forma 

especificamente solidária, apesar das ações de responsabilidade social que estão ocorrendo.  

Enquanto alguns empreendedores aproveitam o aumento do turismo e da circulação 

de pessoas de maior poder aquisitivo para desenvolver iniciativas lucrativas de lazer, 

moradores sentem que o espaço de lazer foi restringido, pois a quadra da escola de samba 

passou a abrigar festas caras, a laje do Michael Jackson recebe frequentadores da rua para 

evento de samba, os preços praticados pelos bares aumentaram, ou seja, há um processo de 

mercantilização dos espaços sociais. 

Assim, indubitavelmente a população que ali reside percebe que a segurança física 

proporcionada pela presença do policiamento comunitário ostensivo viabiliza a entrada de 

outras ações de cunho social e de serviços públicos, bem como de novos interesses. Os 

moradores, em sua maioria, sentem maior segurança e percebem que, por meio dela, o Santa 

Marta ganhou visibilidade na mídia e perante a cidade. Contudo, nem todos terão condições 

de arcar com o preço da paz, o que gera insegurança. Aqueles que não conseguirem agarrar 

as oportunidades mercadológicas que têm surgido, como as que foram discutidas ao longo do 

trabalho, e que não têm condições de arcar com o aumento do custo de vida, possivelmente 

reduzirão o padrão de vida ou terão que sair da comunidade para locais mais afastados. O 

possível processo de gentrificação adia problemas urbanos e agrava as tensões sociais ao 

varrer a pobreza para áreas afastadas da cidade, onde há escassez de transporte público, de 

hospitais e escolhas, além de outros serviços públicos.   

O aumento do custo de vida na comunidade significa algo além do empobrecimento, 

pois, como vimos, a privação relativa de rendas pode resultar em privação absoluta de 

capacidades. Participar da vida da comunidade, em sentido amplo, está associado às 

exigências contextuais, que são cada vez mais rigorosas. 

A chegada de diferentes projetos de capacitação à comunidade nesse período de 

intensa mobilização do poder público e do empresariado, mesmo que por motivações 

diferentes, causa em diversos moradores a sensação de que mais oportunidades estão 

surgindo. Contudo, outros questionam o fato delas estarem limitadas a subempregos e 

afirmam que não atendem aos anseios do moradores, em especial aos dos jovens.  
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Ademais, há a preocupação quanto a sustentabilidade do projeto UPP, que para 

alguns moradores, tem seu fim marcado para após os jogos olímpicos de 2016, que serão 

realizados na cidade. Tal preocupação leva alguns moradores a agirem com prudência quanto 

às associações que fazem, quanto ao que falam e chega ao ponto de levar outros a pensarem 

na necessidade de sair do morro caso o projeto chegue ao fim, devido ao medo de repressões 

pelo crescimento alcançado durante as ações do estado.  

A história nos mostra que o estado tem papel primordial na compatibilização entre 

mercado e a segurança do cidadão, não com o intuito de igualar rendas, mas visando o 

enriquecimento da vida civilizada, da redução do risco, da insegurança. Sem proteção e 

regulação estatal, os moradores da favela veem os direitos de cidadania ameaçados pela 

crescente especulação mercadológica e imobiliária, além de sofrerem o empobrecimento 

causado pelo aumento do custo de vida. Temem que isso resulte em um processo de remoção 

branca, principalmente para grupos vulneráveis, como aqueles que pagam aluguel. 

Essa regulação vem sendo demandada pela comunidade, que, diante de um histórico 

de ausência estatal e do consequente desenvolvimento da autogestão, produziu atores 

respeitados dentro da favela, que, nessa nova interação, não estão passivos. Realizam 

trabalho de conscientização quanto a clientela que os empreendedores locais buscam atender, 

ou seja, moradores ou visitantes; convocam reuniões para discutir com a comunidade 

preocupações comuns; e reivindicam ativamente maior regulação e proteção do estado.   

Apesar da grande maioria dos moradores terem sentido o impacto da cobrança de luz 

em seus orçamentos e o empobrecimento que o novo custo tem gerado, a política de 

regulação da ANEEL demonstra a importância que esse tipo de atuação estatal tem quando a 

questão é proteger os mais vulneráveis. Ademais, os efeitos da regulação não se restringem 

aos mais pobres, pois promove um bem público ao reduzir o desperdício, as disparidades e a 

poluição. Há nesse fato, portanto, sinergia entre mercado, estado e sociedade.  

O medo da exclusão, sentimento fortemente presente na favela Santa Marta 

atualmente, tem a ver, em grande parte, com as demandas de proteção. A sensação de que a 

comunidade está sendo explorada economicamente e que está a mercê da insegurança e da 

especulação, sem que seus moradores tenham uma proteção estatal eficaz, gera grande 

insegurança. O risco atrelado a esse movimento está no fato de que tal exploração é 

socialmente aceita e até estimulada, eclipsando seus efeitos deletérios. O poder público dispõe 

de diversos instrumentos para evitar a segregação da pobreza na periferia e o agravamento do 
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problema urbano, assunto de grande importância que poderia ser objeto de futuras pesquisas 

diante do contexto vivido atualmente.  Assim, com o mercado subindo a favela e, se o estado 

não acompanhar esse movimento, garantindo não só a ordem e a igualdade formal que o 

mercado exige, mas protegendo os moradores da comunidade, é possível que a condição de 

cidadania seja expulsa. 
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ANEXOS – Roteiros de entrevistas 

 

Roteiro de entrevista - Empreendedores Locais: 

 

1) Você fala Santa Marta ou Dona Marta? 
2) Você é daqui? Sua família é daqui? (Trajetória) 
3) O que é a favela pra você? Sempre foi assim? O que mudou? Quando e por que 

mudou? 
4) Me conta um pouco sua história como empreendedor. 

• Que tipo de trabalho vc já teve? 
• Onde faz suas compras (roupa, comida)? Sempre foi assim? Tem mudado?  

3) O que você acha da formalização? 
• Conflitos? 

4) Como está o custo de vida aqui no Santa Marta?  
• O que você acha da regularização de alguns serviços? Melhora/piora? 

5) Que tipo de empreendedorismo tem aqui? Tem mudado? 
6) E o turismo, o que acha dele?  

• O que você acha dos eventos culturais e de lazer que têm ocorrido na 
comunidade?  

7) Você acha que as oportunidades têm mudado? Por que? 
8) Você fez cursos? Quais? Oferecidos por quem? 
9) Como acha que será sua vida no futuro? 
10) Como você vê o futuro dessa comunidade?  
11) Tem algo que não foi abordado na conversa, mas você gostaria de falar? 
 
12) (Para Presidente da G.R.E.S. Mocidade Unida Santa Marta) Como funciona o 

aluguel do espaço para pessoas de fora e eventos de dentro do Santa Marta? 
a. O que você acha dessa circulação de pessoas de fora aqui dentro? Elas deixam 

dinheiro aqui? 
b. Como a Associação se sustenta? Como os recursos são gastos? 
c. Como é a relação com a comunidade?  
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13)  (Para Presidente da Associação Comercial do Santa Marta) Me conta um pouco 
sobre a origem e o papel da Associação Comercial do Santa Marta. 

a. Quais são suas atividades? Quando foi criada? Tem estatuto? Eleição? 
b. O que a Associação pretende?  
c. Como é o seu trabalho aqui? 
d. Quais fatores facilitam e quais dificultam o trabalho da Associação Comercial? 

Tem mudado? Como era antes? 
e. Como a Associação se sustenta? Como os recursos são gastos? 
f. Como funciona o processo de registro dos estabelecimentos comerciais aqui? 

 
14)  (Para Presidente da Associação Comercial do Santa Marta) Quais atividades 

comerciais são realizadas no interior da comunidade?  
a. São suficientes? Precisava ter mais o que? Que tipo?  
b. Tem mudado?  
c. Gera emprego para as pessoas da comunidade ou de fora?  
d. Aumentou a circulação de pessoas de fora? Elas deixam dinheiro aqui? 
e. As pessoas compram mais aqui ou fora? 
f. Circula mais dinheiro aqui? 
g. Circulava mais dinheiro com o tráfico aqui antes? 
h. Você percebe mudanças nas atividades comerciais (após a implantação da 

UPP)? 
 

 

Roteiro de entrevista – Light 

 

1) Como você chama a comunidade? Santa Marta, Dona Marta... 
2) Fale como é seu trabalho.... 
3) Que linhas de atuação (programas/projetos) a Light tem nos territórios de favelas?  

a. Quais existem no Santa Marta?  
b. Como os programas são selecionados? 

4) Como estes programas se inserem na estrura organizacional da Light? Quais os 
recursos? 

5) Quais os benefícios que os projetos visam alcançar? Existe alguma forma de 
acompanhamento dos projetos implantados, no sentido de avaliação dos resultados 
(eficácia e efetividade do programa)?  

6) Como é a atuação da Superintendência de Relacionamento com as Comunidades? 
a. Foi criada com que propósito? 
b. Como era antes? 
c. O que levou a esta mudança? 

7) Quais fatores facilitam e quais dificultaram essas linhas de ação?  
8) Com quais atores (pessoas e instituições) vocês se relacionam? Associação? 

Comunidade? Estado? Empresas? Com que frequência? 
9) Com relação ao  plantão permanente da concessionária na associação de 

moradores – como funciona? Dificuldade/facilidades 
10) Como a Light tem trabalhado a transição do consumo informal para o formal? 

a. Quais foram as facilidades e dificuldades encontradas? 
b. Quais iniciativas foram tomadas para reduzir impacto (acordo, gatilho)?  
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c. Houve acordo? Se houve, foi entre quais partes? Governo? Associação de 
moradores?  

11) Existe alguma iniciativa direcionada ao comércio? 
12) Tem algo que não foi abordado na conversa, mas que você gostaria de falar? 

 

 

Roteiro de entrevista – SEBRAE/FIRJAN/SESI Cidadania 

 

1) Como você se refere à comunidade? Santa Marta, Dona Marta...  
2) Fale um pouco sobre como é seu trabalho.... 
3) Como é a relação do SEBRAE/FIRJAN com comunidades cariocas? Como se iniciou? 

Por que? E no Santa Marta?  
4) Quais linhas de atuação (programas/projetos) o SEBRAE/FIRJAN tem nos territórios 

de favelas, em especial no Santa Marta? (apoio ao Empresa Bacana, acompanhamento 
das formalizações) 

a. Está sendo adotada em quais comunidades? 
b. Como decidem onde ir e com qual programa? 
c. Quais fatores facilitam e quais dificultam essas ações? (Seja dentro da empresa 

ou na comunidade.) 
d. Que tipo de ação tinham antes? 
e. Que estrutura precisam para realizar tais programas? (estrutura física, recursos 

humanos, apoio, etc) 
f. Existe algum projeto de incentivo ao empreendedorismo local? Tem no Santa 

Marta? 
5) Como essas ações do SEBRAE/FIRJAN se situam na sua estrutura?  

a. Tem destinação de recursos específicos para isso? De onde vem? 
6) Quais benefícios os projetos visam alcançar? Existe alguma forma de 

acompanhamento dos projetos implantados, no sentido de avaliação dos resultados 
(eficácia e efetividade do programa)?  

7) Com quais atores se relacionam? Associação de moradores, comunidade, Prefeitura, 
empresas? Com que frequência? Como se coordenam? 

8) Algum fator específico influenciou a alteração da forma de atuação do 
SEBRAE/FIRJAN nas comunidades?  

9)  Como o SEBRAE/FIRJAN vê o futuro da cidade do ponto de vista empresarial? 
Como ela projeta esse futuro?  

10) Tem alguma questão que eu não perguntei e que gostaria de abordar? 
 

 

Roteiro de entrevista - Moradores: 

 

1) Você fala Santa Marta ou Dona Marta? 
2) Você é daqui? Sua família é daqui? (Trajetória). Me conta um pouco sua história... 
3) O que é a favela pra você? Sempre foi assim? O que mudou? Quando e por que 

mudou? 
4) Como está o custo de vida aqui no Santa Marta?  
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• O que você acha da regularização de alguns serviços? Melhora/piora? 
5) Que tipo de empreendedorismo tem aqui? Tem mudado? 
6) E o turismo, o que acha dele?  

• O que você acha dos eventos culturais e de lazer que têm ocorrido na 
comunidade?  

7) Você acha que as oportunidades têm mudado? Por que? 
8) Você fez cursos? Quais? Oferecidos por quem? 
9) Como acha que será sua vida no futuro? 
10) Como você vê o futuro dessa comunidade?  
11) Tem algo que não foi abordado na conversa, mas você gostaria de falar? 

 


