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Problema de pesquisa:  
contextualização 

• O município do Rio de Janeiro, denominado de Cidade 
Maravilhosa, será a sede dos Jogos Olímpicos e das 
Paraolimpíadas de 2016. 

Foto 2 –Baia da Guanabara   - Fonte: Google (2011) 



Problema de pesquisa:  
contextualização 

• Localizada no Estado de 
mesmo nome, na Região 
Sudoeste do Brasil, o Rio de 
Janeiro  é um importante 
ponto turístico, sendo o mais 
visitado do hemisfério sul, 
em razão da suas belas 
paisagens.  

 

 

Foto 3 – Uma das praias RJ - Fonte: Google (2011) 



Problema de pesquisa:  
contextualização 

    O  Rio de Janeiro é segunda maior cidade do Brasil. 
Enfrenta sérios problemas de violência urbana, 
tráfego de drogas e segregação socioeconômica. 

Violência Drogas Favela 

Galeria de Fotos 2  - Cenas de violência e do tráfego de drogas em favelas do Rio  de Janeiro  Fonte: Google (2011) 



Problema de pesquisa:  
contextualização 

• Mais de 1000 favelas no Rio de Janeiro. 

Mapas com imagens de favelas do Rio serão retirados do Google, por determinação 
da Justiça brasileira. 

Foto 4 – Mapa  parcial do Rio de Janeiro   - Fonte: Google (2011) 



Problema de pesquisa:  
contextualização 

• Os percursos são uma alternativa interessante ao já 
conhecido circuito do Rio de Janeiro, que inclui 
símbolos como o Pão de Açúcar, a estátua do Cristo 
Redentor e as praias.  

• Construídas nas encostas dos morros, as favelas têm 
vistas impressionantes da cidade. 

Galeria de Fotos 3  - Cenas de violência e do tráfego de drogas em favelas do Rio  de Janeiro  Fonte: Google (2011) 



Problema de pesquisa:  
contextualização 

• Para Eduardo Mielke, pesquisador de turismo da 
Universidade Metropolitana de Leeds, na Grã-
Bretanha, "A favela se converteu em parte da 
imagem do Rio” (VEJA, 2010). 

 

• Favelas  cariocas estão recebendo a presença policial 
permanente, conhecida com Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPPs), cujo objetivo é expulsar os 
traficantes que controlam as comunidades.  



Questão  central de pesquisa 

• Quais os principais impactos da intervenção pública 
nas favelas cariocas? 

 

Galeria de Fotos 4  - Cenas de violência e do tráfego de drogas em favelas do Rio  de Janeiro  Fonte: Google (2011) 



Questões de pesquisa 

• Quais as ações já empreendidas e as que serão realizadas pela 
Empresa de Obras Públicas (EMOP), que está a frente do 
Programa de Aceleração do Crescimento  para Favelas (PAC 
Favela)?  

 

• Até que ponto estão sendo preservados os direitos dos 
moradores de favelas em razão da proposta de retirá-los para 
abrir caminho para obras da Copa do Mundo 2014 e 
Olimpíada de 2016?  

 

• Qual a avaliação dos moradores sobre a implantação das 
Unidades de Polícia Pacificado nas favelas cariocas?  

 

 



Hipótese Central e Objetivo geral 

• Hipótese - As ações empreendidas pelo poder público para 
pacificar as favelas em função dos preparativos para 
realização da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos estão sendo realizadas sem discutir com os 
moradores os valores e costumes daqueles que são 
denominados no Brasil de favelados cariocas. 

 

• Objetivo - Analisar como a cidade do Rio de Janeiro tem se 
preparado para receber os citados eventos esportivos da Copa 
do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de  
2016, no que tange ao problema de urbanização e pacificação 
de favelas. 

 

 



Metodologia 

• Tipo de pesquisa 

– Quanto aos objetivos: Exploratória e Descritiva. 

– Quanto à abordagem: Qualitativa. 

– Quanto aos procedimentos técnicos: Pesquisa Bibliográfica 
e Pesquisa Documental. 

– Objeto de estudo: Favelas cariocas. 

– Período da pesquisa:  3  de fevereiro de 2011 a 31 de julho 
de 2011. 



Resultados da pesquisa 

 

Galeria de Fotos 5  - O poder público e ocupação de favelas cariocas Fonte: Google (2011) 



Obras necessárias a Copa do Mundo e 
aos Jogos Olímpicos  

 a)  Renovação do Maracanã; 

 b) Construção da Vila Olímpica;  

 c)  Remodelação das estruturas já existentes que foram 
construídas para os jogos  Pan-Americanos;   

     d) Construção do Centro de Mídia;  

Foto 5 – Renovação do Maracanã Foto 6 – Projeto da Vila Olímpica  Foto 7 – Projeto do Centro de Mídia 

Fonte: Google (2011) Fonte: Google (2011) Fonte: Google (2011) 
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Obras necessárias a Copa do  
Mundo e aos Jogos Olímpicos  

e) Obras de infra-estrutura geral para o Rio de Janeiro. 
             
  - Reforma  do Terminal 1 e conclusão do terminal 2 do Aeroporto do Rio 

de Janeiro/Galeão; 
               - Implantação do TransOeste, o corredor expresso de BRT (Bus Rapid 

Transit) que vai ligar a Barra da Tijuca a Santa Cruz; 
                 - Arco Metropolitano, com 145 km, que integra os eixos rodoviários; a 

Via Light, que interligará o subúrbio do Rio com a região metropolitana de 
Nova Iguaçu; os corredores expressos de ônibus; e a expansão e modernização 
do metrô; 

                - PAC Favelas - urbanização das favelas do Complexo do Alemão, do 
Complexo de Manguinhos, do Morro da Providência, da Rocinha e 
Cantagalo/Pavão–Pavãozinho. 

      
 
Fonte:  Jaguaribe (2011); NFRAERO (2011) e PORTAL2014 (2011). 

 



Programa de Aceleração do Crescimento  
PAC Favela: Principais obras 

 1) Implantação de um sistema de transporte por 
teleférico para o Complexo do Alemão; 

 2) Elevação da via férrea na favela de Manguinhos; 

 3) Realização de diversas abras de melhoria da infra-
estrutura da favela da Rocinha; 

    4) Conjunto poliesportivo; 

 5) Obras em Hospitais; 

 6) Melhorias em diversas em escolas; 

 



PAC Favela: Principais obras 

 7) Complexo esportivo, a 
passarela de acesso à Quinta 
da Boa Vista e de integração 
com metrô e ferrovia e de 
urbanização do entorno; 

    8) Implantação do teleférico 
com 3.400 metros de rede de 
circulação, que atenderá a  30 
mil passageiros por dia;  

Fotos 8  - Teleférico  do Rio  de Janeiro   
Fonte: Google (2011) 



PAC Favela: Principais obras 

• 9) Além das obras do PAC Favela que estão sendo 
feitas na Rochinha, em Manguinhos está sendo 
construída uma elevação da via férrea. Em 
Manguinhos foram construídos loteamentos. 

 

 

 

 

• Fonte: RevistaGrandesConstruções (2011). 

 

 



PAC Favela: Investimentos  

Programa Ações do Governo Comunidade 

beneficiada 

PAC Rochinha - Investimentos de R$ 272 milhões; 

-Saneamento, mobilidade urbana, habitação e 

instalação de  equipamentos comunitários 

(creche, mercado público, centros de 

integração, judô, cultura e unidades de saúde).  

- Já foram inaugurados um complexo esportivo, 

que ocupa área de aproximadamente 15 mil 

metros quadrados, na Autoestrada Lagoa-Barra;  

uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h; 

uma  passarela, projetada pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer, sobre a Lagoa-Barra, ligando o 

complexo esportivo à comunidade;  e a 

urbanização da área conhecida como Valão, 

com melhorias nas fachadas de 80 moradias. 

30 mil 

famílias 

Fonte: Brasil (2010) 



PAC Favela: Investimentos  

Programa Ações do Governo Comunidade 

beneficiada 

PAC 

Alemão 

Investimento no valor de R$ 832,90 milhões, 

destinados a obras de habitação, saneamento, 

infraestrutura, mobilidade e instalação de 

equipamentos sócias (biblioteca, quadras 

poliesportivas, escola, Unidade de Pronto 

Atendimento). Foram entregues  784 casas, 

equipamentos comunitários e ruas urbanizadas. 

Serão 

beneficiadas 

30.266 

famílias. 

Fonte: Brasil (2010) 



PAC Favela: Investimentos  

Programa Ações do Governo Comunidade 

beneficiada 

PAC Rio  Investimentos no valor de R$ 6,84 bilhões, 

destinados a obras de infra-estrutura urbana. As 

obras incluem urbanização, provisão 

habitacional, requalificação, assistência técnica e 

planos, no valor  R$ 2,81 bilhões; 4 bilhões serão 

para obras de drenagem, água, esgoto e 

saneamento integrado; e R$ 3,43  bilhões em 

habitação e saneamento; e 1,6 bilhão do PAC 

Copa.  

Moradores do 

Rio de Janeiro 

Fonte: Brasil (2010) 



Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) 

• A estimativa do governo do Rio de Janeiro é o oferecimento 
de melhor segurança para uma população de cerca de  400 
mil cariocas que moram em favelas ocupadas pelas UPPs 
(DANTAS, 2011).  

 

• "Até 2014 vamos levar as UPPs a todas as comunidades do 
Estado do Rio que são controladas por delinquentes", afirmou 
o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (VEJA, 2010). 

 

• Na avaliação da Secretaria de Segurança Pública do Rio de 
Janeiro as UPPs levam paz às comunidades (RIO DE JANEIRO,  
2011). 

 



UPPs 

 

Fotos 10  -  Operação policial 
Fonte: Google (2011) 

Fotos 9  - Ocupação de uma favela 
Fonte: Google (2011) 



UPPs: Objetivos 

a) Consolidar o controle territorial das áreas de favela 
recuperadas pelo Estado mediante o policiamento ostensivo 
e a expulsão dos grupos armados que ocupavam a área;  

b) Urbanizar e oferecer serviços formais tais como 
fornecimento de energia elétrica e água;  

c) Promover o desenvolvimento social e econômico da área;  

d) Construir meios que eliminem as fronteiras  simbólicas e 
materiais que separam as favelas  e a cidade formal. 

 

Fonte: Cunha e Melo (2011, p. 376) 

 



Expulsão dos grupos armados 

 

Galeria de Fotos 6  - Cenas de intervenção policial   Fonte: Google (2011) 



Análise das ocupações,  
UPPs  e a Favela do Borel 

• A UPP do Borel agrega 7 favelas  com cerca de 20 mil 
(CARVALHO, 2011). 

 

• Carvalho (2011) entende que há insegurança e desconfiança 
por parte dos moradores na aproximação com os policiais  e 
que os moradores  temem ao poder do tráfego. 

 

 

Fotos 11  - Símbolo da ocupação policial 
Fonte: Google (2011) 

Fotos 12  -  Operação policial 
Fonte: Google (2011) 



 
Análise das ocupações, UPPs  e Morros do 

 São João, Sampaio, Matriz e Quieto. 
 

• Na avaliação de Pereira (2010, p. 1):  
– As UPPs não irão resolver a questão da violência, posto 

que a miséria continuará e haverá aumento da 
criminalidade”.  

– O poder público não faz relação  entre desigualdade social 
e criminalidade nas favelas cariocas. 

 

• A tradição que caracteriza as favelas “se vê agora 
pressionada por mega-eventos, como a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016” (PORTO-
GONÇALVES;  SILVA, 2011, p. 337). 



Análise das ocupações,   
UPPs e as favelas cariocas 

• Há um aumento do mercado imobiliário e do mercado da  
segurança e  do turístico. 
 

• É visível  as novas formas de criminalidade que vêm se 
impondo as favelas do Rio de Janeiro” (PORTO-GONÇALVES;  
SILVA, 2011, p. 337). 
 

• “Tudo indica que estamos diante de uma reconfiguração da 
geopolítica do crime no Rio de Janeiro, com as UPPs” (PORTO-
GONÇALVES;  SILVA, 2011, p. 338). 

 

• O favelado é visto como criminoso e delinquente (MISSE, 
2006; MACHADO DA SILVA, 2008; GONÇALVES, 2010, p. 374). 

 

 



Análise das ocupações , 
UPPs e a Favela Santa Marta 

• Na avaliação de Cunha e Mello (2011, p. 392) a 
“reordenação do espaço urbano e da vida cotidiana 
da favela deflagrada pela implementação da UPP e 
pelo início da regularização urbanística objetiva 
instituir uma nova visão de mundo, à qual 
correspondam as novas práticas sociais exigidas de 
seus moradores”.  

Fotos 14  -  Operação policial 
Fonte: Google (2011) 

Fotos 13  -  Operação policial 
Fonte: Google (2011) 



Análise das ocupações,  
UPPs e as favelas cariocas 

• A ação das UPPs nas Favelas Cariocas tem recebido 
uma avaliação positiva  entre os moradores das 
favelas e de moradores do restante da cidade. 

 

• Para Machado da Silva (2010, p. 395)  as UPPs 
alteram significativamente o  quadro das relações 
sociais e políticas no contexto urbano, possibilitando, 
inclusive, a ressignificação das representações sociais 
sobre as favelas”. 



Análise das ocupações, 
UPPs e as favelas cariocas 

• No entendimento de Cunha e Mello (2011)  as UPPs não 
podem resolver as desigualdades com relação ao direito à 
cidade. 

• Com a implantação das UPPs é percebida uma tentativa de 
controle mais sistemático das estratégias informais de acesso 
a serviços urbanos (CUNHA; MELLO, 2011). 

• A  venda de drogas estaria sendo tolerada em áreas ocupadas 
pelas UPPs (PORTO-GONÇALVES; SILVA, 2011). 

• “A corrupção e a violência estão muito arraigadas nas favelas 
e na própria sociedade”, relatou Sthetty (GRUDGINGS, 2011).  

 



Análise das ocupações, 
UPPs e as favelas cariocas 

Galeria de Fotos 7  - Ocupação de favelas cariocas     Fonte: Google (2011) 



Análise das ocupações,  
UPPs e as favelas  cariocas 

• “Há uma espécie de “expulsão branca” nas favelas  
com as UPPs devido ao aumento do custo de vida e à 
especulação imobiliária, favorecendo a ocupação dos 
antigos endereços por uma espécie de classe média 
emergente” (CUNHA; MELLO, 2011, p. 396). 

 

• Para o geógrafo  Christopher Gattney  “Por que não 
podemos seguir um modelo que inclui mais a 
sociedade civil nesse processo? 
(OBSERVATÓRIODASCIDADES, 2011). 

 



Análise das ocupações,  
UPPs e as favelas cariocas 

• A construção da Transcarioca já desapropriou cerca 
de 700 residências de 3 mil previstas 
(OBSERVATÓRIODASCIDADES, 2011). 

 

• “Barcelona, em 1992, tinha um milhão de habitantes, 
o Rio tem 13 milhões. A Espanha recebe 55 milhões 
de visitas turísticas por ano, o Brasil cinco, seis. 
Barcelona tinha um plano-diretor antes das 
Olimpíadas chegarem, o Rio não. O plano-diretor da 
cidade é a Olimpíada” (GAFFENEY, 2011).  

 

 

 



Análise das ocupações 
UPPs e as favelas cariocas 

• As UPPs foram impostas de cima para baixo, sem que tivesse 
havido um processo de consulta pública consistente (PETRY,  
2010, p. 1). 

 

•  “Nossa preocupação maior é  com o futuro dos moradores 
onde estão as UPPs”, afirmou o rapper Fiel, morador do Santa 
Marta, favela da zona sul do Rio (PETRY,  2010, p. 1). 

 

• Cleonice Dias  defendeu que “Os moradores têm que ser os 
protagonistas de uma política pública, não os bandidos” 
(PETRY,  2010, p. 1).  

 

 
 



Análise das ocupações,  
UPPs e as favelas cariocas 

• Para Ricardo Henriques é preciso articular  as demandas 
das favelas com os serviços públicos (PETRY,  2010, p. 1). 
 

• Salil Shetty, secretário-geral da Anistia Internacional, 
afirmou que: 
 
– A população afetada reclama que as novas moradias ficam 

distante de seus locais de trabalho e de suas comunidades. 
Há pessoas que passaram a ter casas que ficam a 50 
quilômetros do seu sustento. 

 



Análise das ocupações,  
UPPs e as favelas  cariocas 

 

Galeria de Fotos 8  - Revolta de moradores contra remoção  de moradores de  favelas cariocas       Fonte: Google (2011) 



Análise da ocupações,  
UPPs e as favelas cariocas 

• Entre os moradores que protestaram contra a ação  do 
poder pública, Thiago da Costa Dieste, de 24 anos, assim 
expressou:  
– O meu sentimento é de que tudo vai acabar. [...] Vai tudo se 

acabar por conta da especulação imobiliária (GRANJA, 2010). 
 

• Esse processo de “turistificação-muvucação-
mercantilista”, não atenta para seus efeitos de 
“descaracterização cultural”; “desagregação social” e 
“gentrifugação” (LIMA, 2011, p. 7). 
 

• Na avaliação de moradores querem  “vender o bairro”, 
“alugar o bairro”,  “mercantilizar o estilo de vida” (LIMA, 
2011). 
 
 



Conclusão preliminar 

• Não há um debate aberto com as comunidades que 
sofrem os impactos das obras da Copa do Mundo e das 
Olimpíadas de 2016. 
 

• É necessário que o poder público compreenda que é 
preciso um conjunto continuado de ações para combater a 
pobreza urbana nas favelas cariocas. 
 

• A verdade é que a violência no Rio de Janeiro não está só 
nas favelas, ao passo que as UPPs são um programa voltado 
exclusivamente para as comunidades.  



Conclusão preliminar 

• Muitos moradores reclamaram que saíram do domínio das 
armas do tráfico para se submeter ao controle, ainda que 
velado, dos policiais das UPPs.  

 
• Com  PAC Favela e as UPPs há uma reconfiguração da 

geopolítica do crime no Rio de Janeiro. 
 

• Muitos moradores não acreditam que o PAC Favela e as 
UPPs não vão incorporar as comunidades à cidade. 
 

• Se medidas não forem adotadas poderá ocorrer 
mercantilização dos bairros favelados. 
 
 
 



 

 

 

• Muito obrigado. 
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