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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar os efeitos causados pela implantação da Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) nas relações sócio-espaciais da população da Favela Santa Marta. A UPP do Santa 

Marta, projeto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, foi inaugurada em 2008 e se insere em um modelo 

de policia de proximidade e pacificação, baseado na gestão e controle territorial. Visa a “aproximação” do 

Estado com a comunidade, através de órgãos públicos e privados, municipais e estaduais, responsáveis 

pelos serviços e obras de infraestrutura urbana.  

A favela Santa Marta é uma área historicamente esquecida pelo poder publico, residência de grupos 

populacionais de baixa renda, socialmente marginalizados, localizada em encosta do maciço da Tijuca 

adjacente à zona nobre da cidade do Rio de Janeiro. Devido a diversos fatores, dentre eles a ausência de um 

efetivo controle de parte do poder público e, sua particular localização no contexto geográfico da cidade, foi 

dominada territorialmente por diversas facções do trafico de drogas carioca.  

Cabe ressaltar que dois terços da população mundial vivem em cidades e a discussão científica 

acerca dos resultados de ações no âmbito urbano torna-se de fundamental importância. Utilizou-se de 

questionário como recurso metodológico para levantar dados e verificar a percepção dos moradores da 

comunidade em relação ao espaço vivido. Os resultados aqui apresentados indicam aumento dos índices de 

satisfação com os serviços públicos – segurança, luz, correios, dentre outros. 

As alterações nas relações sócio-espaciais estão em curso e a avaliação imediata não é definitiva. 

Observamos que o processo de implantação da UPP Santa Marta causou impacto positivo na identidade 

sócio-espacial da população, reforçou e fortaleceu a união entre os moradores. Em suma, esta pesquisa deu 

voz aos moradores da favela Santa Marta – grupo espacial e socialmente marginalizado.  

 

Palavras chave: conflito urbano, favela, relações socioespaciais, pacificação, Rio de Janeiro. 
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1. Introdução 

A mídia tem divulgado quase diariamente notícias sobre a melhora nas condições de vida da 

população e no entorno geográfico das comunidades nas quais as UPPs foram implantadas. Isso nos leva a 

um questionamento a respeito da validade das notícias divulgadas pela imprensa. A busca de confirmação, 

para as notícias divulgadas, deve ser feita através da verificação, junto ao grupo populacional cujo território 

recebeu o impacto da intervenção do Estado. Espera-se assim, obter uma resposta sobre o grau de 

satisfação, com a nova postura do Estado, sob a ótica daqueles diretamente afetados. Também é possível 

confirmar ou negar os fatos anunciados pela mídia através da observação de alterações, reforço ou 

enfraquecimento na identificação sócio-espacial e na topofilia local. 

 

2. Histórico 

Segundo Barcelos (2008, p.64) a ocupação da área do Morro Dona Marta se dá, pelos imigrantes do 

norte fluminense, de Minas Gerais e de estados do Nordeste do Brasil, atraídos pelo grande número de 

ofertas de trabalho geradas pelas obras de construção civil na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com 

Campos (2007, p.70) a área, onde se alojaram os imigrantes atraídos pelas novas oportunidades 

socioeconômicas, era ocupada desde a época do Império por um espaço de quilombo, “cuja localização 

privilegiava lugares com acesso que não fosse facilitado às forças da ordem imperial.” (Campos, 2007, p.32). 

Para o Prof. Milton Teixeira1, após a transferência do Colégio Santo Inácio para a Rua São Clemente, em 

1903, os padres jesuítas iniciaram a ampliação das instalações pela compra das chácaras vizinhas e a partir 

de 1924 o Padre Natuzzi permitiu que os operários, da construção das novas alas do colégio, ocupassem o 

terreno da chácara que pertenceu ao Barão de Vassouras. Em 1929 a crise do café fez aportar ao Rio de 

Janeiro muitos desempregados que foram acolhidos pela igreja no terreno destinado aos operários dando 

início à favela Santa Marta. 

Na década de 1940, intensifica-se a favelização da cidade do Rio de Janeiro devido à crise 

habitacional gerada, contraditoriamente, pela especulação imobiliária que construiu a Zona Sul da cidade, 

como podemos observar através do comentário de Campos (2007, p.70): “Levas e levas de nordestinos 

aportaram no Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida. Entretanto, a favela foi-lhes a única 

opção de moradia oferecida”. 

A busca de moradia em local próximo ao local de trabalho levou à ocupação da única área disponível 

- apesar de total falta de infra-estrutura e do grau de declive extremamente acentuado (Figura 1) - a 60º em 

alguns pontos (Barcelos, 2008, p.68). 

 

                                                 
1
 TEIXEIRA, Milton. História Do Bairro - Morro Santa Marta. 2011. http://www.amabotafogo.org.br/historia/santamarta.asp, último 

acesso no dia 03/06/2011.  
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Figura 1 – Localização do Morro Dona Marta e sua declividade (Figura extraída e modificada do Atlas Escolar 

da Cidade do Rio de Janeiro, 20002, p.18). 

 

2.1.  Características físicas 

A área ocupada pela comunidade de Santa Marta tem 54.612m² e está situada no bairro de Botafogo 

(Figura 2). Localiza-se na encosta do morro Dona Marta com orientação noroeste-sudeste. Tem como limite 

superior rochas quase verticais que impedem construções (Barcelos, 2008). Possui dois acessos na parte 

inferior pelas ruas Marechal Francisco de Moura e Rua Japíra. Um terceiro acesso, na parte superior dá 

acesso ao Bairro de Laranjeiras. Existem duas nascentes de água na encosta, que facilitaram a vida dos 

primeiros ocupantes e ainda hoje abastecem muitos moradores (Barcelos, 2008). 

A encosta originalmente era encoberta pela vegetação de Mata Atlântica e foi sendo desmatada com 

o avanço da ocupação. 

 

Figura 2 – Cidade do Rio de Janeiro com destaque para o Bairro Botafogo e a localização do Morro Dona 

Marta (Figura extraída e modificada Atlas Escolar da Cidade do Rio de Janeiro, 20004, p.6, p.12). 

 

                                                 
2
 Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Atlas Escolar da Cidade do Rio de Janeiro. 2000. 

http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho/web/, acesso no dia 05/06/2011.  
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2.2.  Consolidação da Ocupação 

De 1960 a 1965 o então governador, Carlos Lacerda, promoveu a mais radical política de remoção de 

favelas com a realocação de moradores em conjuntos habitacionais construídos em subúrbios da cidade do 

Rio de Janeiro. Lacerda usou, para isso, verbas obtidas junto ao governo dos Estados Unidos da América, 

cuja política de contenção do socialismo financiava projetos sociais na América Latina (Galdo e Daflon, O 

Globo, 10/05/2011, p.10). Várias favelas foram removidas, mas a Santa Marta contava com a proteção da 

Igreja Católica, sob a figura de Dom Helder Câmara, que defendia a urbanização e o saneamento - totalmente 

contrário a política oficial de expulsão dos pobres (Galdo e Daflon, O Globo, 10/05/2011, p.10). Dom Hélder 

deu inicio aos mutirões comunitários com a construção de caixa d água no alto do morro e a instalação da 

caixa de força, necessária para o bombeamento de água (Barcelos, 2008, p.70). A energia elétrica excedente 

era distribuída no morro e uma comissão criada para arrecadar o valor a ser pago pela eletricidade, foi o 

embrião da atual associação de moradores (Barcelos, 2008, p.70). 

 

2.3.  Territorialização 

 

“O território (...) é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de 

relações de poder.” (Souza, 1995, p.7). 

 

O poder é a capacidade de ação em um determinado espaço. Segundo Arendt (1985, p.24, apud 

Souza, 2001, p.80), “O poder jamais é propriedade de um indivíduo; pertence ele a um grupo e existe 

enquanto o grupo se mantiver unido.” A identidade espacial é construída no interior do grupo, resultando do 

espírito de solidariedade, frente às adversidades que atingem a todos (Campos, 2007, p.27). 

Os mutirões de saneamento e eletrificação constroem a identidade espacial e a comissão de 

arrecadação legítima a liderança de Procópio Túlio (Barcelos, 2008, p.70) e a territorialização do Morro Santa 

Marta. O território estabelecido passa a ser motivo de disputas que visam inicialmente à exploração da loteria 

ilegal conhecida como jogo do bicho. A partir da década de 70’ os conflitos visam o controle da venda de 

substâncias tóxicas entorpecentes. 

 

“(...) Politicamente falando, é insuficiente dizer não serem o poder e a violência a mesma 

coisa. O poder e a violência se opõem: onde um domina de forma absoluta o outro está 

ausente” (Arendt, 1985, p.70 apud Souza, 2001, p.81). 
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A falta de legitimidade dos traficantes de entorpecentes os leva a uma escalada de violência, como 

tentativa do controle do território, que atinge níveis absurdos no episódio conhecido como “Guerra do Santa 

Marta”, ocorrido em 1987 e que afetou parte da cidade do Rio de Janeiro. 

 

2.4.  Projeto Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) 

Após tentativas de dar resposta positiva ao problema da disputa de territórios na cidade do Rio Ed 

Janeiro, as autoridades resolvem buscar o poder e o controle fazendo-se presentes efetivamente. A 

inauguração da primeira UPP acontece no dia 18 de dezembro de 2008 no Morro Santa Marta. A partir de 

então se iniciam obras de infraestrutura que marcam a presença do Estado e que fazem parte do projeto UPP 

Social. 

As principais obras executadas pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos 

(SECONSERVA3) foram: a construção do bondinho elevador, a canalização de vários trechos dos drenos de 

esgoto residencial, a construção de escadas e passarelas e a eletrificação de todo o morro com rede de 

distribuição e rede de iluminação publica inaugurada em 02 de fevereiro de 2010.  

 

3.  Objetivos 

A importância do tema abordado justifica-se pela quantidade de notícias veiculadas e pelo número 

expressivo de trabalhos publicados sob a temática das UPP’s. Cabe ressaltar que cerca de dois terços dos 

habitantes do planeta vivem em cidades e a discussão dos resultados de alterações nos processos sócio-

espaciais é de sumo interesse para o planejamento territorial. 

Devemos atentar para o fato de que o aprimoramento de uma ação resulta do sinal de resposta 

gerado pela avaliação dessa ação. Este sinal é composto pelos vários questionamentos e tentativas de 

entender a ação e suas consequências. 

Este trabalho busca compreender os desdobramentos decorrentes da nova situação, sob o ponto de 

vista de moradores da localidade. Ainda procura identificar as principais consequências e o modo como as 

mudanças afetaram a topofilia e a identidade sócio-espacial. 

 

4.  Metodologia 

Após a proposição das questões definidas de acordo com os objetivos, foi confeccionado o primeiro 

modelo do questionário a ser usado para coleta de dados no campo – favela Santa Marta. 

Uma visita ao sítio de estudo foi realizada no dia 10 de abril de 2011. Esta incursão prévia visou o 

reconhecimento do local e a avaliação da exequibilidade do projeto proposto. 

                                                 
3
 Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos. www.rio.rj.gov.br, último acesso em 03/06/2011. 
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Em 18 de abril de 2011 o orientador do estudo Prof. Dr. José Carlos Milléo realizou avaliação prévia 

do projeto e propôs bibliografia adicional para o embasamento dos argumentos do projeto. 

A bibliografia sugerida foi consultada no período de 25 de abril e 20 de maio de 2011. Durante este 

período o grupo realizou reuniões para discussão da bibliografia e também para estabelecer as perguntas que 

compuseram o Questionário de Coleta de Dados (Anexo 1).  O grupo também definiu o tempo de moradia do 

entrevistado como qualificação do mesmo para responder ao questionário. O período de moradia deveria ser 

anterior ao estabelecimento da UPP para que o entrevistado tivesse vivenciado a situação anterior e posterior 

ao estabelecimento em questão. Ficou estabelecido como linha de corte o período de residência mínimo de 3 

anos na comunidade. 

 

4.1. Visita à Comunidade e aplicação do questionário 

O grupo de trabalho esteve na localidade Morro Santa Marta em 22 de maio de 2011 e realizou as 

entrevistas para coleta dos dados. Participaram da aplicação dos questionários: Guimarães, Luoni, Silva, 

Lima, Mariano e Abreu. 

As abordagens foram aleatórias e feitas por três duplas. Cada dupla ficou responsável por um nível 

de altitude no morro. Os níveis foram definidos pelas estações do bondinho elevador. O primeiro grupo 

circulou entre as estações 1 e 2, o segundo entre as estações 2 e 3 e o terceiro grupo percorreu o trecho 

entre as estações 4 e 5. 

Os dados colhidos foram analisados e quantificados e receberam comentários baseados nas 

entrevistas de preenchimento dos questionários e na interpretação das mesmas pelos componentes do 

grupo. 

 

5.  Resultados 

 

5.1.  Número e Gênero dos Entrevistados 

Foram abordadas 95 pessoas das quais 31 (32,63%) se dispuseram a ser entrevistadas. Isto significa 

que a cada três abordagens duas pessoas se negaram a responder as perguntas alegando receio quanto a 

possíveis represálias. Essa negativa pode ser um reflexo da situação de violência anterior e/ou indicador de 

insegurança apesar da presença policial. 

Do total de entrevistados, 65% foram homens e 45% mulheres, ficando a população avaliada em 

número equivalente em relação ao gênero (Figura 3). 
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Figura 3 – Gênero dos entrevistados no Morro Dona Marta em maio de 2011. 

 

5.2. Satisfação com a moradia 

Houve aumento da satisfação com a moradia em função das obras de infraestrutura executadas. 

Trouxeram serviços como rede de distribuição de água, rede de coleta de esgoto domiciliar e iluminação 

pública, até então ausentes ou precários (Figura 4). Antes da instalação da UPP 29% da população estava 

insatisfeita com a moradia (n=9). Este valor caiu 66%, passando para 10% (n=3) após a instalação da UPP. 

 

 

Figura 4 - Satisfação com a moradia antes e depois da Implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), de acordo com a resposta dos 

entrevistados no Morro Dona Marta em maio de 2011. 

 

5.3.  Saneamento Básico – Água e Esgoto 

 

Como podemos observar na Figura 5 o abastecimento de água melhorou em função da instalação de 

uma rede de distribuição que atinge 97% das residências. Também podemos observar uma melhora na rede 

de coleta do esgoto domiciliar que antes da instalação da UPP atingia 23% das residências, passando a 

atingir 74% das moradias após o projeto (crescimento de 230%, Figura 6). 
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Figura 5 – Abastecimento de água nas residências antes e 

depois da Implantação da Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP), de acordo com a resposta dos entrevistados no Morro 

Dona Marta em maio de 2011. 

 

Figura 6 – Coleta de esgoto nas residências antes e depois da 

Implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), de 

acordo com a resposta dos entrevistados no Morro Dona Marta 

em maio de 2011. 

 

5.4. Serviços Eletricidade 

A nova rede de iluminação foi inaugurada no dia 01 de março de 2010 com 500 pontos de luz 

distribuídos por escadarias e passagens. A rede de fornecimento com possibilidade de atendimento a todos 

os domicílios4. Segundo os dados deste estudo apenas 3% das residências continuam sem o fornecimento de 

energia (Figura 7). Apesar da presença do serviço, a taxa fixa no valor de oitenta reais (R$80,00) cobrada de 

todos, desagrada aos moradores que acreditam estarem pagando também pela eletricidade usada na 

movimentação do elevador e nos pontos de luz acima mencionados. 

 

Figura 7 – Disponibilidade de eletricidade nas residências antes e depois da Implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), de acordo 

com a resposta dos entrevistados no Morro Dona Marta em maio de 2011. 

 

5.5. Serviços – Coleta de lixo 

A coleta de lixo antes realizada por voluntários agora conta com o serviço da prefeitura. Os 

moradores precisam levar o lixo até pontos pré-estabelecidos devido à impossibilidade e/ou dificuldade de 

deslocamento dos equipamentos coletores pelas escadarias e vielas da localidade. Cerca de 40% dos 

                                                 
4
 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. www.rio.rj.gov.br, último acesso em 03/06/2011. 
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moradores não se sentem atendidos pelo serviço (Figura 8), provavelmente se deve ao fato da necessidade 

de deslocar o lixo aos pontos de coleta. 

 

 

Figura 8 – Disponibilidade da coleta de lixo na localidade antes e depois da Implantação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), de acordo com 

a resposta dos entrevistados no Morro Dona Marta em maio de 2011. 

 

5.6. Serviços de saúde  

O grau de satisfação com os serviços de saúde aumentou. De quatro pessoas satisfeitas antes da 

UPP para vinte e nove depois da intervenção do Estado (Figura 9).  Isto se deve principalmente ao fato de 

que antes da UPP o Posto Médico ficava fechado a maior parte do tempo e praticamente não oferecia 

serviços.  

 

Figura 9 – Satisfação com os Serviços médicos oferecidos à comunidade antes e depois da Implantação da Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP), de acordo com a resposta dos entrevistados no Morro Dona Marta em maio de 2011. 

 

5.7.  Satisfação com os serviços 

Apesar dos índices de satisfação com saneamento e serviços, alguns entrevistados comentaram a 

respeito do desagrado com as taxas cobradas. Notadamente a taxa de eletricidade fixa e igual para todos, 

segundo os moradores, embute o valor da energia consumida pelo elevador. Para os mesmos isto é injusto 

uma vez que o elevador é usado também pelos vários visitantes externos que atualmente percorrem o morro 

em grande número. Cabe informar que o uso do elevador é gratuito para todos. 
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Outro ponto preocupante se refere à coleta de lixo, pois é visível que cerca de 40% do mesmo ainda 

continua sem um destino adequado. Como observado pelos realizadores do estudo, as escadarias e vielas 

continuam com bastante lixo espalhado e/ou acumulado. Este aspecto deve ser levado em consideração pelo 

Estado uma vez que pode por em risco a saúde da população como foco de proliferação de roedores e 

insetos. 

O Posto de Saúde da Família instalado na parte baixa do morro e a unidade de cursos 

profissionalizantes instalada no nível da Estação 1 do bondinho elevador foram os serviços mais elogiados. 

 

5.8. Relações sócio-espaciais 

As relações sócio-espaciais sofreram reforço positivo constatado pela satisfação dos moradores com 

o fim das restrições de acesso dos visitantes, que permite a recepção de parentes e amigos antes impedidos 

de entrar na localidade. 

Outra vantagem apontada pelos entrevistados é que agora serviços profissionais, como manutenção 

de telefones, montagem de móveis e assistências técnicas diversas são oferecidos no morro, inclusive 

entregas em domicílio possibilitado pelo bondinho elevador. 

A situação imobiliária é de grande valorização dos imóveis, devido à procura por parte de pessoas 

cujo poder aquisitivo permite ofertas consideradas muito altas para os padrões locais. Este fato causa receio 

na comunidade devido a possível mudança no futuro perfil dos moradores. Este temor se confirma pelo relato 

de vários entrevistados de que muitos estrangeiros já adquiriram imóveis nas partes baixas. Também foram 

entrevistados moradores que negociaram seus imóveis e ocuparam áreas menos valorizadas, nas partes 

mais altas do morro, onde as condições ainda são precárias. 

A Major da Polícia Militar, Priscilla de Oliveira, primeira comandante da UPP, relata em entrevista 

para o jornal do Estado de São Paulo de 26 de setembro de 2010 que a procura por imóveis é responsável 

pelo ritmo de reforma e ampliação das moradias como investimento para aumento da renda familiar através 

da cobrança do aluguel de cômodos5. 

As palavras de Silvia Ramos, coordenadora do projeto UPP Social, na mesma entrevista7, 

reconhecem a pressão exercida pela especulação imobiliária sobre a população do morro: 

 

O morador de algumas favelas aguentou o tráfico, a polícia violenta, enfrentou políticas de 

remoção, passou por mil coisas. Seria muita ironia do destino se agora, com as UPP’s eles 

não aguentassem e tivessem que sair. 

 

                                                 
5
 WERNECK, Felipe.  Pacificadas, favelas do Rio de Janeiro já vivem boom imobiliário. 2010. 

www.estadao.com.br, último acesso em 26/09/2010. 
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6.  Conclusões 

A elaboração da conclusão deste estudo coincidiu com a publicação das repercussões da entrevista 

do Secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro sobre o futuro do projeto UPP (Bottari e Gonçalves, 

O Globo, 29/05/2011, p.18). Na entrevista o secretário mostra sua preocupação com a manutenção do 

controle do território. A base do controle está na legitimação do poder que se dá através de investimentos 

sociais, além daqueles de infraestrutura já iniciados, segundo o secretário. 

A grande imprensa, ou os jornais de maior expressão, passaram a tratar vários acontecimentos, antes 

restritos às paginas policiais, sob um novo enfoque denominado “cobertura de segurança pública” (Silva, 

2010, p.102). O discurso da violência, difundido pela imprensa, transforma os excluídos, ou seja, os 

“excedentes” do processo capitalista, no outro, o diferente, a ser combatido pelos “heróis” do Batalhão de 

Operações Especiais (BOPE). 

O Estado mínimo proposto pela política neoliberal só pode recorrer à força para tentar resolver 

problemas cuja origem e soluções estão no modelo econômico adotado pela sociedade. 

As alterações nas relações sócio-espaciais do Morro Santa Marta estão em curso e ainda não 

permitem uma avaliação definitiva, apesar do reforço positivo observado pelo presente estudo. Ainda de 

acordo com este estudo, o processo de implantação da UPP Santa Marta causou impacto positivo na 

identidade sócio-espacial, reforçou a topofilia e também fortaleceu a união entre os moradores. 

Quanto à questão título deste trabalho “UPP – Foi bom para você?” ainda é cedo para a avaliação 

final de um projeto ainda em curso. O grupo populacional estudado responde esta pergunta com seus 

temores de que o projeto UPP não será a integração do território segregado e até então abandonado, mas 

um projeto de exclusão dos menos favorecidos através da especulação sobre um espaço tornado nobre pela 

urbanização. 

Cabe ressaltar que há necessidade de estudos de longa duração, acompanhando periodicamente 

todo o processo em curso. Em vista a compreender as modificações não apenas conjunturais, mas 

principalmente, àquelas sócio-espaciais estruturantes. 
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9 – Anexo 1 

Questionário realizado à moradores da favela Santa Marta.  
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