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Resumo: Na presente pesquisa, inserida no projeto “Redes e Territórios do Rio de Janeiro”, 

desenvolvido no Laboratório Espaço, coordenado pela Drª Tamara Egler, no IPPUR/UFRJ, 

analisaremos o processo de pacificação do Morro dos Prazeres - Santa Teresa -, iniciado em 

fevereiro de 2011. O objetivo geral é examinar os efeitos da implementação da Unidade de 

Polícia Pacificadora (UPP) na vida cotidiana dos moradores da favela. As idas a campo, então, 

estiveram pautadas nos seguintes questionamentos gerais: A aproximação entre população e 

polícia está ocorrendo? As políticas sociais estão sendo fortalecidas? Houve redução da 

violência com a instalação da UPP?  Neste trabalho, apresentamos a etnografia de uma favela 

pacificada, a fim de demonstrar que os homens jovens possuem uma relação particularmente 

conflituosa com a polícia, marcada, de um lado, pela desconfiança e pelo medo de falar, e, de 

outro, por uma postura de denúncia que leva à vontade de falar. Assim, através da descrição e 

da análise, demonstraremos que o cotidiano da pacificação é marcado pela manutenção da 

relação historicamente conflituosa entre homens jovens favelados e a polícia. Os jovens 

favelados formam, assim, um grupo socialmente coeso que marca a diferenciação em relação 

aos policiais, ou, usando as categorias nativas, “os caras” ou “os upepês”. Por fim, destacamos 

que a coesão social destes jovens ocorre através da comunicação que se dá nos espaços 

públicos. É a partir dos espaços públicos, então, que se pode pensar em resistência social 

(Ribeiro, 1991), vislumbrada, por exemplo, em um abaixo-assinado que reivindica o direito à 

realização de eventos como os bailes funk. 

 

 

1 – Pacificando a Cidade Olímpica 
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Menos de duas horas depois do início da entrada de policiais em favelas do Centro do Rio, a 

Polícia Militar anunciou que os nove morros da região já foram completamente ocupados. O 

comércio na área funciona normalmente e nenhum tiro foi disparado no início da manhã deste 

domingo (6). 

A megaoperação começou por volta das 4h para ocupar nove favelas do Estácio, Catumbi e 

Santa Teresa, no Centro do Rio. A primeira parte da ação contou com agentes da Polícia Civil 

cercando 48 pontos dessas comunidades e, às 6h, homens, em sua maioria da Polícia Militar, 

começaram a entrar nos morros São Carlos, Zinco, Querosene, Mineira, Coroa, Fallet, 

Fogueteiro, Escondidinho e Prazeres. 

“Polícia ocupa nove morros em Megaoperação no Centro do Rio” http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2011/02/policia-ocupa-nove-morros-em-megaoperacao-no-centro-do-rio.html 

Acesso em: 10/01/2013  

 

A notícia acima retrata um evento que está inserido em um processo que teve início na 

cidade do Rio de Janeiro em 2008, quando a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de 

Janeiro iniciou uma nova política de Segurança, conhecida como Polícia Pacificadora. De acordo 

com o site oficial da UPP – RJ1,  trata-se de “um novo modelo de Segurança Pública e de 

policiamento que promove a aproximação entre a população e a polícia, aliada ao fortalecimento 

de políticas sociais nas comunidades”. A proposta das UPPs é ocupar territórios até então 

dominados por traficantes ou milicianos, e assim “levar a paz” a essas comunidades.  A princípio, 

é uma maneira mais democrática de se abordar a segurança, uma vez que pressupõe o diálogo 

entre polícia e comunidade.  

 Essa “polícia de proximidade” surgiu com a pacificação da favela Santa Marta, em 

Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Desde então, outras 29 Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP) foram instaladas na cidade, atendendo, de acordo com dados oficiais, 450 mil pessoas e 

contando com o trabalho de 8.014 policiais2. Dentre as favelas pacificadas estão as de Santa 

Teresa e entorno que, “ocupadas” durante a “megaoperação” no Centro do Rio abordada na 

notícia, foram preparadas para a instalação das unidades Coroa/Fallet-Fogueteiro, 

Escondidinho-Prazeres – ambas no dia 25 de fevereiro de 2011 – e São Carlos – em 17 de maio 

de 2011.  

                                                             
1 Disponível em: http://upprj.com/wp/?page_id=20  
2 “Disponível em: http://www.upprj.com/  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/02/policia-ocupa-nove-morros-em-megaoperacao-no-centro-do-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/02/policia-ocupa-nove-morros-em-megaoperacao-no-centro-do-rio.html
http://upprj.com/wp/?page_id=20
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 Neste contexto, a presente pesquisa tem por objetivo analisar os efeitos da pacificação 

no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Para tal, foi feito o levantamento de notícias em 

jornais online e impressos, através do qual foi possível identificar diferentes atores envolvidos no 

processo, tais como: o governo, agentes imobiliários, empresários do turismo, moradores do 

bairro, moradores das favelas e os policiais.  

Cada lugar (bairro e favela)3 possui sua própria história, sua singularidade, e deve ser 

analisado como tal. Portanto, torna-se fundamental o entendimento das singularidades de Santa 

Teresa e do Morro dos Prazeres, o que foi feito através de idas a campo e do levantamento 

bibliográfico de pesquisas realizadas nestes locais, tais como Martins (1999), Peixoto (2008) e 

Guedes (2001).  

Limonad & Randolph (2002) demonstram que a cidade é um fenômeno translocal, de 

forma que os fenômenos urbanos devem ser analisados em sua pluriescalaridade: segundo os 

autores, “desde sempre a realidade urbana transcende o âmbito local das cidades e sua 

compreensão necessitava recorrer a superposições e rearticulações de diferentes escalas” (p. 

11). Egler (2009), por sua vez, destaca a importância de se analisar as políticas urbanas tendo 

em vista o contexto da globalização. Assim, em consonância com Limonad & Randolph, a autora  

demonstra que um fenômeno de escala global tem efeitos na cidade. Trazendo essa perspectiva 

para  nosso objeto de estudo, percebemos que a pacificação da cidade está inserida no contexto 

de preparação para os Jogos Esportivos que ocorrerão nos próximos anos – Copa do Mundo em 

2014 e Olimpíadas em 2016. Neste sentido, a análise da pacificação de Santa Teresa é 

relevante por se tratar de um bairro que possui grande potencial turístico. Ou seja, acreditamos 

que Santa Teresa está sendo preparada para a chegada dos eventos, e a pacificação é parte 

fundamental deste processo4. 

Assim, tendo em mente este contexto específico, voltamos nossos olhares para a escala 

local – o Morro dos Prazeres – tendo por objetivo geral examinar os efeitos da implementação da 

política na vida cotidiana dos seus moradores. A fim de auxiliar no processo de reflexão sobre a 
                                                             
3 Baseando-se em Yi-Fu Tuan, Lopes de Souza define lugares como “espaços internalizados mentalmente pelos 
indivíduos de uma coletividade, que os têm como espaços vividos e sentidos” (Souza, 1988, p. 156). Nesse sentido, 
o autor demonstra que o bairro é um lugar, na medida em que ele “pertence àquela categoria de „pedaços da 
realidade social‟ que possuem uma identidade mais ou menos inconfundível para todo um coletivo; o bairro possui 
uma identidade intersubjetivamente aceita pelos seus moradores e pelos moradores dos outros bairros da cidade, 
ainda que com variações” (op. Cit., p. 149). A favela, logo, também é um lugar, pois é o espaço vivido de seus 
moradores. 
4 A análise da distribuição das favelas pacificadas e dos equipamentos para os Jogos Esportivos indica que as 
outras UPPs estão igualmente articuladas à preparação dos Jogos, de forma que o caso de Santa Teresa não é, de 
forma alguma, isolado. Neste sentido, a análise do bairro pode colaborar no entendimento de um fenômeno que 
ocorre em diversas áreas da cidade que também estão sendo preparadas e pacificadas para os Jogos. 
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questão geral, algumas indagações se colocam: A aproximação entre população e polícia está 

ocorrendo? As políticas sociais estão sendo fortalecidas? Houve redução da violência com a 

instalação da UPP? 

 Através das idas a campo no Morro dos Prazeres, pretendia-se uma aproximação com a 

realidade do lugar, por meio da observação da dinâmica local e da realização de entrevistas com 

lideranças comunitárias e moradores. Porém, ao longo da pesquisa deparou-se com a 

dificuldade de realização de entrevistas formais, pois muitos se mostraram receosos em tratar do 

tema.  Neste sentido, foi este um dos primeiros dados empíricos da pesquisa, que se 

transformou também em pergunta de fundo metodológico: Como falar sobre UPP, diante  do 

receio dos moradores em abordar o tema?  

 Além de traçar estratégias metodológicas para alcançar uma proximidade com o lugar, 

surgiu a necessidade de entender o receio e a desconfiança dos moradores. Ou seja, não se 

trata apenas de descobrir como falar sobre UPP, mas também de compreender por que falar 

sobre UPP é um problema. Diante da limitação das entrevistas formais a etnografia surgiu como 

metodologia através da qual foi possível aproximar-se da realidade local e tratar do tema de 

pesquisa sem abordá-lo de imediato. 

 Tais trabalhos etnográficos acabaram possibilitando a aproximação com o grupo social 

que vivencia de forma mais intensa a desconfiança em relação à polícia e, consequentemente, o 

medo de falar sobre o tema: os homens jovens. Apesar do receio inicial, demonstrou-se que eles 

tinham interesse em explicitar suas opiniões. 

 Assim, a partir da percepção de campo de que os homens jovens possuem uma relação 

particularmente conflituosa com a polícia, marcada, de um lado, pela desconfiança e pelo medo 

de falar, e, de outro, por uma postura de denúncia que leva à vontade de falar, a relação entre 

estes dois grupos se transforma em um ponto de grande interesse da pesquisa. 

  

 

 

2 – Morro dos Prazeres Pacificado 
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 A seguir, apresentam-se os relatos das idas a campo, apresentando as percepções 

empíricas, assim como as dificuldades e resistências vislumbradas no campo, que acreditamos 

serem também dados importantes. 

 

2.1 – “Será que vai dar certo?”  

 Nos dois primeiros trabalhos de campo, realizados em fevereiro de 2012, foram feitas 

três entrevistas com moradoras e uma com a presidente da Associação de Moradores. No 

terceiro campo, em março de 2012, no entanto, os moradores começaram a demonstrar 

resistência em falar sobre UPP (“sobre esse tema eu não falo não”, ouvi de um morador). 

Sentindo a resistência, e objetivando procurar outras maneiras de me aproximar da realidade 

local, procurei a gestora do Casarão5. De acordo com ela, eu realmente sentiria resistência da 

população, porque o processo de pacificação “ainda é muito recente”. 

 De fato, as falas das entrevistadas indicam que a relação entre polícia e os moradores é 

historicamente difícil. De acordo com Júlia6, que, além de moradora, trabalha na favela (é agente 

de promoção da saúde e trabalha com turismo), antes da pacificação a população tinha que 

conviver com tiros, eventualmente deixando feridos e constrangendo os moradores. Esse era o 

“normal da polícia”, diz. Ela destaca que a comunidade nunca foi violenta, com exceção dos 

momentos em que a polícia entrava: “o único problema era a polícia”. 

 Este discurso também esteve presente na fala de Érica, presidente da Associação de 

Moradores: “a comunidade sempre foi tranquila, apesar do tráfico”, disse ela. Assim como Júlia, 

indica que os problemas de segurança se davam com a entrada da polícia: “a polícia quando 

entrava não media onde estava atirando”, diz ela. Quanto ao processo de pacificação, Érica diz 

que se trata de um “reaprendizado”, tanto do poder policial quanto da comunidade, que, segundo 

ela, recebeu o processo “com pé atrás”, se perguntando: “Será que vai dar certo?”.  

                                                             
5 “O Casarão dos Prazeres é o centro de exposições e atividades educativas e comunitárias que a Secretaria 
Municipal de Educação mantém.” Fonte: http://www.inventarioturistico.com.br/santateresa/r_instcult.asp?cat=2&n=8 
De acordo com Martins (1999), a reforma de Casarão, transformando-o em um centro de artes, é resultado do 
Programa Favela-bairro. 
6 Todos os nomes dos entrevistados foram modificados, com o intuito de preservar sua identidade.  

http://www.inventarioturistico.com.br/santateresa/r_instcult.asp?cat=2&n=8
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 Até cerca de um ano atrás a polícia gerava feridos e constrangia a população, e mesmo 

depois da pacificação alguns problemas ainda existiram: Júlia destacou a ocorrência de “mão na 

parede”7, e Érica disse que, apesar da chegada policial ter sido ótima,  

com o passar do tempo veio a questão daqueles policiais que não estavam cientes de qual seria 

o papel deles, então alguns realmente abusavam um pouco do seu poder, como sendo 

autoridade máxima dentro da comunidade – e não é, há integração. Então a gente teve muitas 

reclamações com relação a agressão, a desacato policial.  

 Apesar disso, Érica vê o processo com bons olhos, parabeniza o trabalho do Capitão da 

UPP e destaca que “hoje a população já se sente mais tranquila, mais confiante nesses policiais 

que estão aí”. 

 No entanto, este é um processo lento, de forma que, tendo em vista o passado difícil, a 

resistência ao fornecimento de entrevistas sobre UPP parece compreensível, resultante, 

possivelmente, da incerteza em relação à real mudança da postura policial, incerteza esta que 

Érica resumiu em uma pergunta que parece não sair da cabeça dos moradores: “Será que vai 

dar certo?”. 

 

2.2 – “Sobre esse tema eu não falo não”8 

 A partir da resistência dos moradores, as questões da pesquisa foram 

momentaneamente deslocadas. Ou seja, ainda tendo como objetivo nos aproximar das questões 

formuladas no início deste trabalho, mostrou-se necessário “dar um passo atrás” e questionar: 

Como entender o receio e a desconfiança dos moradores?  

 Sem nos aproximarmos do lugar, podemos apenas tecer hipóteses, sem validade 

empírica. Assim, conforme demonstra Egler (2009), 

A vida cotidiana passa a ter um lugar de destaque, porque o foco analítico está centrado no 

cotidiano, composto nas palavras e práticas cotidianas. Estas podem ser lidas no trabalho e fora 

dele, nas formas de viver, de habitar, de ser, de realizar atividades criadoras, de produzir (no 

sentido mais amplo), de condições nas quais as atividades se reproduzem em si mesmas, onde 

começa e recomeça a vida, que se transforma por modificações graduais. (Egler, 2009: 69) 

                                                             
7 A entrevistada refere-se à abordagem policial em que os moradores são revistados. 
8 Os tópicos que se seguem tratam da mudança metodológica – passando de entrevistas formais para a etnografia – 
e trazem os resultados da etnografia. Para esta etapa da pesquisa, foram de grande importância as discussões 
realizadas durante a disciplina Tópicos Especiais em Teoria e Método da Geografia – 2012/1, ministrada pela Profª 
Deborah Bronz no Curso de Graduação em Geografia – bacharelado – da UFRJ. 
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 O objetivo dessa pesquisa, então, passa a ser a aproximação com o lugar de uma forma 

mais ampla. Ou seja, ao invés de ir a campo com o objetivo direto do entendimento do processo 

da pacificação, com entrevistas direcionadas ao tema, percebe-se a necessidade de trabalhos 

de campo que estejam em acordo com a delicadeza do tema. Antes de responder às questões 

formuladas inicialmente, é necessário responder outra questão: Como pesquisar um tema que é 

delicado para os atores envolvidos? Como quebrar o silêncio?  

 

2.3 – O Silêncio 

 No início, quebrar o silêncio pareceu impossível. Se tínhamos por objetivo realizar uma 

pesquisa a ser posteriormente divulgada, deveríamos respeitar o silêncio na medida em que este 

indicava que falar sobre o assunto em questão causava algum tipo de desconforto para os 

pesquisados. Por outro lado, o próprio silêncio indicava a importância da pesquisa.  

 Era necessário desvendar as relações sociais no Morro dos Prazeres, que são múltiplas 

e mais complexas do que um tráfico “dominante” e/ou uma polícia “promotora da paz”. A 

sobreposição de diferentes relações de poder parecia corresponder à realidade do cotidiano da 

favela. 

 Este desvendamento da realidade deveria ser feito de forma ética. Ou seja, não se 

tratava de criar estratégias a fim de obter informações que os moradores não queriam passar, 

mas sim de nos aproximarmos da realidade através do que eles quisessem falar9. 

   Pelo fato de minha própria família ser moradora do bairro, pude estabelecer um novo 

contato através de minha irmã, que me apresentou a Lucas, seu amigo e ex-morador do Morro 

dos Prazeres. 

 Lucas tem 28 anos, é negro, cresceu no Morro dos Prazeres e até hoje vive em Santa 

Teresa. É casado e tem um filho. Isto significou a entrada em contato com um grupo social do 

qual eu não conseguiria me aproximar por conta própria, mas que sabia se tratar possivelmente 

                                                             
9 Essas ideias puderam ser aprofundadas e melhor compreendidas através da leitura do texto Sobre a evolução de 
Sociedade de Esquina. Trata-se de um anexo da obra Sociedade de Esquina, de William Foote Whyte. Com o 
intuito de estudar “rapazes de esquina e gângsters”, Whyte desenvolveu sua própria metodologia de pesquisa, 
baseada na imersão no bairro que estudava, que chamou de Corneville. Assim, no anexo citado, o autor apresenta 
suas estratégias a fim de se aproximar de uma realidade na qual ele não pôde chegar através de entrevistas 
formais. Como ele diz a respeito dos seus primeiros esforços, “Corneville estava bem à minha frente, e ainda assim 
tão distante” (Whyte, 2005). Nenhuma outra frase poderia indicar de forma mais clara minha posição em relação aos 
Prazeres durante os “primeiros esforços”, ou seja, das primeiras idas a campo. 
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do grupo de maior interesse, posto que são justamente os jovens homens negros, como Lucas, 

que possuem uma relação mais difícil com a polícia, nas áreas de favela. Como pude perceber 

mais tarde, de fato, Lucas tem percepções e discursos que não correspondem exatamente às 

visões transmitidas pelas lideranças comunitárias, o que certamente enriqueceu bastante a 

pesquisa. 

 

2.4 – Pipa, Pagode, Polícia 

 Marquei de me encontrar com Lucas na entrada - pela rua Almirante Alexandrino - do 

Morro dos Prazeres, em uma pequena praça que fica em frente às cabines das UPPs. O relato 

que se segue é a etnografia desse encontro. Abandonando entrevistas formais, tratou-se de uma 

conversa enquanto passeávamos e Lucas me mostrava a favela. O relato não segue uma ordem 

cronológica: tento abordar os acontecimentos e os fragmentos da conversa de forma a agregá-

los por assunto.  

 Os campos anteriores haviam sido realizados em dias de semana, e logo que cheguei 

pude perceber que a apropriação do espaço era diferente em um domingo. Sons se misturavam 

de forma a ser difícil, para mim, identificar de onde vinham. Eram pagodes que vinham de casas 

ou de bares, além do pagode “improvisado” pela “galera do futebol” em uma das mesas da 

pracinha.  

 Lucas chegou com um rolo de linha para soltar pipa na mão. Já foi logo me levando para 

conhecer a favela. Perguntou o que eu queria conhecer primeiro, e eu deixei a seu critério, afinal 

ele saberia onde me levar. Eu disse que também gostaria de saber um pouco sobre a história de 

vida dele, e expliquei que nomes não seriam divulgados na pesquisa.  

 Lucas me contou que morou no Morro d0s Prazeres quando nasceu, e depois se mudou 

algumas vezes: morou em outras favelas de Santa Teresa e mora no bairro até hoje. Mas o 

Morro dos Prazeres ainda está muito presente em sua vida. Quase todos os finais de semana 

ele vai até a comunidade. Quando perguntei se ele gostava de lá, ele me respondeu 

afirmativamente e como justificativa apenas me mostrou o rolo de linha na sua mão. Ao longo do 

nosso passeio, a importância da pipa como atividade de lazer da população foi ficando cada vez 

mais evidente – além do já mencionado pagode. 
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 “Aqui o vício é isso aqui...”, contou Lucas, apontando as pessoas soltando pipa. “Pra isso 

não tem idade.” Ele me contou que “quando moleque” não tinha dinheiro para comprar pipa, 

então ficava esperando uma oportunidade de pegar uma “voada”10. Este hábito não parece ter 

sido completamente perdido. Enquanto me levava pelas vielas da comunidade,  me contando 

sobre os espaços por onde passávamos, não deixava de, ao mesmo tempo, observar o céu e as 

pessoas que soltavam pipa, procurando uma voada. Às vezes ele parava, estrategicamente, de 

olho em uma pipa. Vez ou outra um menino ou um jovem11 pedia a linha de Lucas. Outras vezes 

era Lucas quem pedia uma pipa de alguém.  Me pareceu que era quase como uma maneira de 

se cumprimentarem. Muitos soltavam pipas de lajes, o que me pareceu bastante perigoso, e, de 

fato, Lucas me contou que já haviam acontecido mortes por conta disso. 

 Na primeira vez que tentei puxar o assunto da UPP, Lucas desconversou. Disse que não 

teria muito a dizer, pois se mudou antes da pacificação. A resposta não me convenceu, sabia 

dos campos anteriores que o tema era difícil para todos, e então procurei respeitar o tempo que 

ele precisasse para falar no assunto. Mas, ao longo do campo, Lucas foi ficando mais a vontade 

e começou a me passar algumas informações. A primeira fala sobre o tema foi: “Antes a 

comunidade era dividida entre os que eram a favor do tráfico e os que eram contra. Agora quem 

é a favor não pode mais falar, e quem é contra pode”. 

 Um pouco mais tarde, ele disse: “O tráfico de drogas não acabou. O trabalhador às 

vezes gosta de fumar um baseado, na janela de casa, na porta de casa... é como um hobby 

mesmo”. 

 Andamos bastante, Lucas me mostrou vários “cantinhos” da favela, sempre salientando 

que a favela não tinha apenas lugares bonitos. Ele mesmo se surpreendeu com o fato de 

estarmos passando por tantos lugares: “Nossa, faz muito tempo que não passo por aqui.”, disse. 

 Ele ia me mostrando que a comunidade tinha mais divisões do que a mais geral: 

Escondidinho, Barreira e Colina12. Me levou à “parte dos paraíbas”, conhecida assim por ser a 

parte da comunidade onde moram os migrantes nordestinos. Tinha também a “parte dos 

africanos”, que no passado recebeu migrantes deste continente. Também não pôde deixar de 

                                                             
10 O entrevistado se refere às pipas perdidas, soltam no céu, que são “disputadas” pelos participantes da 
brincadeira. 
11 As pessoas que soltavam pipa eram do sexo masculino, de idades extremamente variadas, como indicado pela 
fala de Lucas. Não me recordo de ter visto nenhuma mulher ou menina participando da atividade. 
12 Formalmente, a Prefeitura identifica duas favelas distintas – Escondidinho e Prazeres –, e não faz referência à 
Barreira ou à Colina. Durante os campos, porém, foi percebido que os moradores entendem o Escondidinho como 
pertencente ao Morro dos Prazeres, e utilizam-se da nomenclatura citada como subdivisões da favela. 
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me mostrar dois pontos que serviram como locação do filme Tropa de Elite, dizendo que “todo 

mundo que vem aqui conhecer pede pra ir lá”: primeiro a Igreja, que no filme representou uma 

ONG, e depois uma área que foi utilizada para filmar uma cena de execução. 

 Levou-me a uma área que foi transformada durante o Projeto Favela-Bairro. Contou-me 

que antes não era asfaltado e a iluminação era precária, improvisada pelos moradores. Era uma 

área utilizada pelo tráfico de drogas. 

 Aos poucos, começávamos a falar sobre tráfico de drogas e polícia. Lucas me mostrou 

os lugares que eram utilizados como “rota de fuga” dos traficantes, assim como as áreas 

utilizadas para execução e uma área limítrofe entre o Morro dos Prazeres e o Turano, onde 

aconteciam confrontos entre facções rivais. 

 Contou-me que os traficantes se fixavam naquela pracinha onde tínhamos marcado de 

nos encontrar. Dali tinham uma boa visão tanto da parte baixa da favela (Escondidinho) quanto 

de fora dela. Os policiais, por sua vez, escolhiam subir por trás do Casarão, por onde não 

podiam ser vistos. Não pude esconder meu espanto ao perceber que os confrontos aconteciam 

bem ao lado não só do Casarão, como também da creche. Lucas me contou que por diversas 

vezes as aulas tiveram que ser suspensas. Antigamente, a creche não possuía grade, que foi 

colocada justamente por causa do problema dos confrontos. 

“Aí os policiais ficavam bem aqui [atrás do Casarão], escondidos, esperando a hora certa de 

atirar. Bem como no Tropa de Elite mesmo.” 

 Depois de já termos andado bastante, comentei que achei curioso só termos esbarrado 

com uma dupla de policiais em todo o trajeto, da mesma forma que, enquanto o esperava, em 

frente às cabines da UPP, vi poucas vezes policiais entrarem ou sairem de uma cabine. Lucas 

disse que “eles ficam mais na deles mesmo. Às vezes, criam relações com alguns moradores.” 

 Em outro momento, Lucas me parou e apontou para uma escadaria mais acima, onde 

estavam cerca de três policiais. Ele disse:  

 “Olha lá. Geralmente quando a gente vê eles assim é porque eles encontraram alguma coisa, 

alguém com um baseado.” 

 “Aí eles fazem o quê?”, perguntei. 
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“Às vezes dão uns tapas, dão aquela desmoralizada. Às vezes levam pra delegacia pra fazer 

B.O. [boletim de ocorrência], ou então levam pra cabine e deixam lá durante horas, pra dar 

aquela desmoralizada.” 

“E a população às vezes reage, ou deixa por isso mesmo?” 

“Ah, fica por isso mesmo...” 

 Em outro momento passamos do lado de um bar dentro do qual estava um casal de 

policiais. Lucas falou: “Ó, ta vendo. É sempre assim, um homem e uma mulher.” De dentro do 

bar, ouvimos a policial se despedindo, animadamente: “Tchau, até mais tarde!”. Lucas disse: “É 

sempre assim.”, e imitou a fala da policial, de uma maneira que interpretei como irônica, 

insinuando que a proximidade entre polícia e moradores é um pouco forçada. 

 Depois passamos por uma área onde havia um grupo de pessoas. Lucas apontou para a 

mão de um homem, que segurava um baseado. “Ta vendo, o pessoal vem fumar um baseado, 

nesses lugares mais nos cantos, que aí, quando veem os policiais se aproximando, dá tempo de 

guardar o baseado.” 

 Outro assunto que abordamos durante nosso trajeto foi a questão do turismo. Para 

Lucas, não existe fluxo de turistas na comunidade. “Quando vem algum turista aqui é porque eu 

trago ou então um cara que é guia turístico aqui.” 

 Quanto à relação com o bairro, Lucas disse: 

“No entorno da comunidade, moram algumas pessoas que têm comércio aqui dentro. Mas à 

medida que a gente se afasta, vem aquela divisão morro-asfalto. As pessoas do asfalto não 

costumam vir aqui, mas a gente daqui vai mais pra lá, participamos do Carmelitas13...” 

 Por fim, quando estávamos nos despedindo, perguntei se ele poderia falar com amigos 

deles, que estivessem dispostos a conversar comigo. Ele disse que não teria problema nenhum, 

mas alertou: “Quando a gente se reúne assim, o pessoal gosta de fumar um baseado.”  

 

 

 

                                                             
13 Bloco de Carnaval tradicional de Santa Teresa. 
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2.5 - Polícia: assunto de mesa de bar 

No dia 09/09/2012, me encontrei com Lucas e Marcelo, um amigo seu, na entrada do 

Morro dos Prazeres pelo bairro do Rio Comprido. Esta entrada leva à parte da favela conhecida 

como Escondidinho. Sentamos em uma mesinha, do lado de um bar, e ficamos ali conversando 

e bebendo cerveja. Outras pessoas bebiam e conversavam em frente ao bar, e crianças 

brincavam ao nosso lado. Ficamos algum tempo conversando descontraidamente. Em um 

momento que Lucas saiu para pegar uma cerveja, aproveitei para perguntar a Marcelo se Lucas 

havia lhe explicado quem eu era. Ele disse que Lucas havia lhe dito que eu morava na Rua Julio 

Otoni14, então lhe expliquei que era estudante de Geografia e estava ali fazendo uma pesquisa.  

Em um dado momento, Pedro, outro amigo deles, se juntou a nossa conversa. Marcelo 

lhe contou que eu era estudante de Geografia. A tia de Pedro também estava ali por perto, 

sentada na calçada, como outras mulheres. Pedro ficou um tempo, e depois saiu. 

Ficamos conversando e me pareceu que o tema da UPP não surgiria, e eu também não achei 

apropriado puxar o assunto, já que estávamos em um ambiente descontraído. Mas quando os 

policiais chegaram e ficaram em frente ao bar, assistindo ao jogo de futebol, eles levantaram o 

assunto. Acho que Lucas percebeu que eu olhava os policiais, e disse, “Olha o trabalho deles 

aí.” “É, quero um trabalho desses também...”, disse Marcelo, insinuando que o trabalho deles é 

muito fácil. 

Para a polícia virar a assunto de mesa de bar só precisou disso: a aproximação dos 

policiais. Lucas e Marcelo me contaram várias histórias de abordagens policiais, casos de 

suborno e abuso de poder. Mas a maioria não estava vinculada aos policiais de UPP e nem 

mesmo ocorreu dentro da favela, com exceção de um episódio em que dois policiais da UPP 

abordaram Marcelo por ele estar andando de moto sem capacete. Marcelo contou que lhe 

incomodou a postura de um dos policiais, que o teria abordado de forma grosseira. Disse que se 

não fosse pela postura do outro policial, mais respeitoso, ele não teria colocado o capacete, e fez 

questão de dizer isso ao primeiro policial. 

Eles contavam os casos muitas vezes sem dizer onde haviam ocorrido, de forma que eu 

tinha que perguntar para entender se se tratava da ação dos policiais da UPP ou não. Assim, 

percebi que os dois não diferenciam entre uns e outros: vinculam as práticas negativas também 

aos policiais de UPP, ainda que apenas um dos casos contados tenha envolvido estes policiais. 

                                                             
14 Rua de Santa Teresa próxima ao Morro dos Prazeres. 
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Inclusive, os dois afirmam que nunca foram revistados por policiais da UPP dentro da favela. 

Perguntei se os policiais da UPP implicavam com eles e Marcelo foi categórico ao afirmar que 

não. Lucas, por sua vez, ficou quieto, não disse se concordava ou não com a opinião de 

Marcelo. 

Lucas demonstrou achar importante que eu registrasse na minha pesquisa esses 

relatos, dizendo “Viu, anota isso aí!” – apesar de que eu não usava meu caderno, ele estava 

dentro da mochila. Isso é importante porque demonstra que Lucas vê a necessidade dos 

pesquisadores abordarem essas questões. De certa forma, existe em sua fala uma intenção de 

denúncia e isso marca o conflito existente entre os policiais e o grupo social de que Lucas e 

Marcelo fazem parte: homens jovens moradores de favela. 

Em um momento, Lucas saiu para pegar uma cerveja no bar e pude saber um pouco 

mais sobre Marcelo. Ele tem 25 anos, é solteiro e possui um filho. Nascido e crescido no Morro 

dos Prazeres, atualmente mora na Pavuna. Sua família ainda mora na favela e ele diz que todo 

final de semana está no morro: “Aqui é animado, não gosto de lugar muito calmo não. Onde eu 

moro é muito parado”. 

Lucas, quando voltou, demonstrou incômodo por se sentir observado pelos policiais: “Eles ficam 

olhando pra mim...”, disse. 

Um pouco depois passou um amigo deles, Lucas perguntou para ele: “Que foi, tá com medo dos 

caras?”. “Não po, é que eu achei que eles tinham barrado alguém ali.”, respondeu o amigo. 

Quando saímos da pracinha, Lucas me chamou para ir a um lugar. Chamei Marcelo, mas ele 

precisava ir para o trabalho. 

Lucas queria ir a algum lugar onde pudesse fumar maconha. Fomos então até uma laje. 

“O pessoal vem aqui pra fumar porque daqui dá pra ver se os policiais vêm dali...”, explicou. Eu 

então argumentei que Marcelo dissera que os policiais não implicam, mas Lucas demonstrou 

desconfiança, dizendo, “Ah isso é o que eles dizem né...”. 

Para chegar à laje passamos por uma casa com piscina. Lucas contou que aquela tinha 

sido uma das casas do “dono do morro”. “Como assim, dono do morro?”, perguntei. Ele explicou 

que era um traficante muito respeitado por todos. Ele tinha quatro mulheres e, quando faleceu, 

cada uma das suas mulheres ficou com uma de suas casas. 
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Na laje, Lucas aproveitou para me contar fatos de sua vida. Ele saiu de casa quando um 

de seus irmãos entregou para a mãe que ele estava fumando em casa. Com medo de “apanhar”, 

ele fugiu de casa antes do amanhecer, e foi para a casa de sua irmã, no Morro dos Prazeres, 

que, segundo ele, “usava todo tipo de droga”. Lucas conta que a partir disso se envolveu cada 

vez mais, virou traficante e foi preso como menor. Pedro, o amigo ao qual ele me apresentara na 

pracinha, também era traficante e foi preso antes dele. Lucas só saiu do tráfico quando começou 

a namorar uma menina “de classe média”. Segundo ele, a partir daí, e à medida que ia 

“ganhando idade”, ele começou a ter contato “com outras atividades”. Ele diz que existe uma 

“cultura do morro” que faz com que seus amigos não saiam muito da favela. Ele diz que foi 

“tachado de playboy” quando começou a frequentar outros ambientes, e que chama seus 

amigos, para ir à praia, por exemplo, frequentar outros lugares, mas que eles não vão. Lucas diz 

que existem muitas atividades no morro, mas que faltam outras. Ele usa a música como 

exemplo, dizendo que no morro só se escuta o funk, e que não chegam outros estilos de música, 

como a MPB, que Lucas começou a gostar quando passou a frequentar outros lugares. “Todo 

mundo quer sair do morro. Aqui é bom porque não paga luz, não paga água, mas todo mundo 

quer sair do morro.”, disse. 

 

2.6 – “A UPP barrou a festa” ou Churrasco na quadra  

Lucas me convidara para conhecer um baile funk no Morro dos Prazeres, que ocorreria 

no dia 17/11/2012. Porém, pouco antes do horário da festa, ele soube por um amigo, 

organizador do baile, que “a UPP barrou a festa”. Com o cancelamento, mudamos os planos, e 

fomos a um churrasco que ocorreria na quadra do Escondidinho. No caminho, Lucas me 

explicou que a UPP não  autorizara a realização do evento. 

A quadra era grande em relação ao número de pessoas que ali se encontravam. Alguns 

grupos de amigos de homens e um grupo de mulheres, algumas com crianças de colo. Do lado 

da quadra, um bar é responsável pela cerveja da festa improvisada, assim como pelo som, um 

funk bem alto. Algumas mulheres dançam por perto. Um pouco distante, dentro da quadra, está 

uma pequena churrasqueira. Alguns jovens se revezam para cuidar da carne que alimenta a 

festa. Crianças brincam e correm pela quadra. 

Do lado oposto da quadra estão dois policiais. Lucas diz que “eles chegam assim, sem 

serem convidados”. Mais tarde, entram na quadra alguns meninos de moto, mais novos do que 
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os outros homens ali presentes, alguns aparentando menos do que 18 anos. Lucas diz que “é o 

novo bonde se formando. Quando eu vejo algum que conheço, tento aconselhar, falo para sair 

disso. Eles querem o poder”. 

Ele conta que muitas vezes o tráfico se transforma em uma segunda fonte de renda: “Às 

vezes o cara trabalha no asfalto, aí leva a droga daqui para vender lá”. 

Estamos próximos dos organizadores do baile cancelado. De vez em quando aparece 

alguém para devolver o ingresso e pegar o dinheiro de volta. Em certo momento, um deles me 

pede para assinar um abaixo-assinado, e me explica: “É por causa de um policial que está 

barrando todos os eventos da comunidade”. Em certo momento, vejo que alguns jovens se 

aproximam e contam que “barraram uns vinte”. 

Aos poucos, percebo que estou vivenciando mais do que apenas um churrasco. A 

quadra havia sido transformada em espaço de lazer e também em espaço político. A convivência 

social, que a princípio se realizaria no baile funk, se adapta às novas circunstâncias e se 

transforma em um churrasco improvisado, com um número reduzido de pessoas e sem gerar 

renda. É possível perceber os diferentes grupos sociais, com distintos graus de convivência: 

homens, mulheres e seus bebês, crianças, meninos, o “novo bonde”. Observamos laços de 

amizade e também tensões e disputas por poder, seja nas relações entre policiais e jovens, seja 

na postura dos meninos que Lucas identificou como “novo bonde”, ou ainda nas relações de 

gênero. E assim, faz-se política. A resistência social está ali presente: se não podemos fazer o 

baile funk, nos reunimos em um churrasco; se não nos deixam realizar eventos, não aceitaremos 

quietos, ali se reclama do cancelamento do baile e da abordagem policial. É ali, na quadra, onde 

o baile não ocorreu, que se faz o abaixo-assinado. Ali a comunicação se realiza e permite a 

coesão (Egler, 2009) e a resistência social (Ribeiro, 1991). 

 

3 – Comunicação, Coesão Social e Resistência: jovens pacificados ou resistentes? 

A partir dessas experiências de campo, é possível analisar e comparar os diferentes 

discursos. Ou seja, percebe-se que o discurso das mulheres entrevistadas, envolvidas com 

projetos sociais, difere em alguns aspectos do discurso dos homens, na faixa etária de 25 a 29 

anos. Mas é interessante notar também que esses grupos sociais distintos concordam em alguns 

aspectos. 
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 Todas as entrevistas e conversas indicaram que ainda existe uma grande desconfiança 

dos moradores em relação aos policiais. Ainda que, aos poucos, a abordagem policial possa 

estar sendo modificada, todos os entrevistados disseram que não ocorreram mudanças 

significativas com a pacificação. 

As lideranças comunitárias foram incisivas em dizer que o Morro dos Prazeres nunca foi 

violento, e isto, somado ao fato de que as políticas públicas não chegaram, é utilizado como 

argumento para dizer que não houve mudanças significativas com a pacificação. Nas etnografias 

me abstive de fazer perguntas diretas a respeito da violência, porém, em nenhum momento os 

entrevistados disseram considerar a favela violenta e, ao ser perguntado a respeito das 

mudanças a partir da pacificação, Lucas não destacou o fim dos confrontos armados, e sim o 

fato de que “quem é a favor do tráfico não pode mais falar”. 

Ainda que os moradores neguem mudanças, foi percebido que tanto as lideranças 

quanto os homens, ao longo de suas falas, acabam por diferenciar o “antes” e o “depois”: antes 

as crianças não podiam ir à escola, ficavam presas na quadra; havia troca de tiros em tal lugar; 

os traficantes ficavam ali, etc. Poderíamos dizer que isso indica uma contradição no discurso. 

Porém, mais do que isso, é necessário entender o que esta aparente contradição reflete: a 

resistência ao estereótipo da favela violenta. 

Tendo em mente as ideias de Bourdieu (2004), poderíamos pensar que se trata de uma 

disputa pelo direito de definir o que é Favela. Ou seja, trata-se da disputa pela representação: a 

Favela representada como violenta (estigma) legitima uma série de políticas governamentais, 

como a própria pacificação; outras representações, formuladas pelos próprios moradores (revolta 

ao estigma), consagram ideias diferentes, na qual a polícia não é entendida como necessária 

para o fim da violência – já que ela não existe. Neste contexto de disputa pela conceituação da 

Favela, vale destacar ainda a noção de favela carente15.  

Uma diferença marcante que pôde ser percebida nas falas dos diferentes grupos foi que 

as lideranças comunitárias, apesar de não negarem a ocorrência de agressão e desacato policial 

no início do processo de pacificação, acreditam que essas questões estão sendo resolvidas 

através do diálogo, e que aos poucos a desconfiança em relação aos policiais está acabando. As 

                                                             
15 Na Feira Literária das UPPs (Flupp), realizada no Morro dos Prazeres nos dias 07 a 11 de novembro de 

2012,todos estes conceitos estiveram juntos, ora demonstrando que a Favela está para além de um espaço carente 
e violento, ora reforçando este estereótipo. De certa forma, podemos dizer que a FLUPP representou esta disputa 
em que todos na cidade tentam conceituar a Favela, cada grupo social a representando de um modo. 
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etnografias, no entanto, demonstraram um quadro distinto. Os homens com quem conversei 

indicaram que, na opinião deles, os casos de “desmoralização”16 e agressão policial ainda 

ocorrem. Além disso, os trabalhos de campo demonstraram que não existe diálogo entre estes 

dois grupos, tratando-se de uma relação conflituosa e marcada pela desconfiança: estes jovens 

se sentem observados e ficam atentos com a aproximação de policiais, pois acreditam que pode 

estar havendo alguma represália ou que os policiais irão fazer revista. 

Os homens de 15 a 29 anos apresentam uma relação mais conflituosa com os policiais, 

em relação aos demais moradores da cidade, como demonstram Ramos & Musumeci (2004). 

Dentre eles, os moradores de favelas e/ou os negros são os que recebem, dos policiais, 

abordagem com “esculacho” (gíria para humilhação, violência e agressão verbal), decorrente do 

fato de serem “percebidos pelos policiais como traficantes ou assaltantes, como potenciais 

bandidos, logo „merecedores‟ de tratamento intimidatório, humilhante e violento” (p. 15). 

Oliveira (2010), por sua vez, trata da importância da “representação social do corpo” 

para a abordagem policial, ou seja, diferentes corpos, tanto no sentido do corpo em si 

(homem/mulher, negro/branco, cuidado/mal cuidado) quanto no sentido da postura (modo de 

falar, andar, olhar, gesticular, se vestir), resultam em diferentes abordagens.  

Desse modo, estes autores ajudam a entender por que o discurso destes homens difere 

do discurso das mulheres entrevistadas: historicamente o primeiro grupo recebe uma abordagem 

diferente dos policiais. Ou seja, os policiais desconfiam destes homens, associando-os à 

criminalidade, e os homens, por sua vez, aprenderam ao longo de suas vidas a não gostar dos 

policiais, justamente pelo tratamento que, historicamente, recebem deles. “Falar mal” da polícia, 

no sentido de indicar as práticas negativas, é uma ação que demonstra claramente esta relação 

conflituosa entre estes homens e os policiais. 

A contraposição entre estes discursos demonstra que pode estar havendo uma 

aproximação dos policiais e os moradores, como indicam as falas das mulheres, mas não se 

trata de uma aproximação com todos os moradores.   

O que estamos chamando, neste trabalho, de “jovens favelados” se refere à faixa etária 

de 15 a 29 anos que, como demonstraram Ramos & Musumeci (2004), possuem uma relação 

conflituosa com a polícia. Porém, dentro deste grupo é possível perceber diferenciações. De um 

lado, temos os mais velhos, como Lucas, Marcelo e Pedro. Alguns deles já se envolveram com o 

                                                             
16 Termo utilizado por Lucas. 
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tráfico, mas agora que “ganharam idade”, muitas vezes agem no sentido de aconselhar os mais 

novos a procurarem outras atividades.  

Assim, ainda que existam diferentes interesses e posturas em relação ao seu espaço 

cotidiano, a proximidade com o tráfico de drogas e com a polícia gera um ser coletivo. De acordo 

com Egler (2009), 

o tecido social é feito de fios de comunicações que surgem o ser coletivo, o homem agindo em 

consonância. É a comunicação que permite o lugar comum, que dá o mesmo sentido ao mundo 

e à ação [...]. É ela, também, que permite a formação das identidades e alteridades; que integra 

e desintegra; que produz consenso e dissenso; que define quem participa e quem não participa, 

quem está dentro e quem está fora. 

A presença constante do tráfico e da polícia gera comunicação, ou seja, uma ação em 

comum que forma a identidade. Usuários e não usuários de drogas, envolvidos com o tráfico e 

não envolvidos, todos se juntam para falar sobre as abordagens policiais ou sobre o 

cancelamento do baile Funk.  

Fica então demarcada a coesão social; e fica também demarcado quem está fora: os 

policiais. Existem dois grupos sociais distintos; distinção esta que é gerada e reforçada pelos 

próprios grupos. Ou seja, os jovens formam um grupo socialmente coeso na medida em que 

possuem interesses comuns, convivem e interagem. Possuem também em comum a sensação 

de estarem sendo constantemente observados pela polícia, que é marcada como o outro grupo. 

Usando as categorias nativas, os policiais são “os caras” ou, no contexto de pacificação, “os 

upepês”. Tudo isso para marcar a diferenciação. A comunicação entre os dois grupos é difícil e 

superficial. Muitas vezes, se limita à abordagem policial com revista. Quando muito, pode-se 

dizer que existe diálogo quando os jovens pedem a autorização para a realização de um evento. 

Na maior parte do tempo, porém, o que se tem é a troca de olhares desconfiados. 

 Mas a resistência social (Ribeiro, 1991) está também presente. Com a pacificação, 

surgem novas apropriações do espaço que, adaptando-se às rondas policiais, (re)produzem as 

atividades locais. O tráfico e uso de drogas continua. Os bailes Funk ainda ocorrem. Quando 

cancelados, a imaginação e a improvisação reformulam a Festa. E é nos espaços de lazer, nos 

espaços públicos (bares, quadras, lajes), que a comunicação se dá, que a identidade se forma e 

que a resistência social ganha forma. 
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