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Minha dor é perceber 

Que apesar de termos 

Feito tudo, tudo 

Tudo o que fizemos 

Nós ainda somos os mesmos e vivemos 

Como os nossos pais (BELCHIOR,1976). 

 

 

                                            

 

 

 



 

 

                                              RESUMO E ABSTRACT 

 

      Este trabalho é uma descrição e uma análise do programa UPP Social. 

Visa à compreensão quanto a sua formulação, crise e descontinuidade, 

bem como a reflexão sobre experiências do processo de construção da 

intersetorialidade e conexões com a Estratégia Saúde da Família no 

município do Rio de Janeiro no período entre 2010 e 2016. Trata-se de um 

estudo bibliográfico e documental. Conclui-se que o programa UPP Social 

tem particularidades que poderiam potencializar a gestão pública a partir 

do processo de construção da intersetorialidade, entretanto, a mesma 

gestão pública que oportuniza as ações intersetoriais acaba por inibi-las. 

 

Palavras-chave: UPP Social. Intersetorialidade. Estratégia Saúde da 

Família. 

 

 

 

          This work is a description and analysis of the UPP Social program. It 

aims at understanding how its formulation, crisis and discontinuity, as well 

as the reflection on experiences of the process of construction of 

intersectoriality and connections with the Family Health Strategy in the city 

of Rio de Janeiro between 2010 and 2016. It is a bibliographic and 

documentary study. It is concluded that the UPP Social program has 

particularities that could potentiate public management from the process 

of construction of intersectoriality, however, the same public management 

that facilitates intersectoral actions ends up inhibiting them. 

Keywords: Social UPP. Intersectoriality. Family Health Strategy. 
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INTRODUÇÃO. 

           

A presente dissertação de mestrado em saúde da família destina-se a 

analisar o processo de formulação e implementação da estratégia UPP Social no 

Município do Rio de Janeiro, bem como o seu processo de crise e descontinuidade, 

período entre 2010-2016, tendo como referência os conceitos de intersetorialidade 

e de Promoção à Saúde. 

 A inexistência ou até mesmo a baixa efetividade de políticas públicas como 

saúde, habitação, educação, segurança, recursos sustentáveis, justiça social e 

equidade, consideradas imprescindíveis à qualidade de vida, e tipificadas como 

determinantes sociais da saúde, podem aumentar a vulnerabilidade para o 

desenvolvimento de doenças peculiares de populações subjugadas a precárias 

condições de vida (SILVA e RODRIGUES, 2009). 

A integração entre os serviços públicos e a parceria com o setor privado, 

configura-se, na opinião de pesquisadores, como necessárias à promoção da 

qualidade de vida, em especial da população que vive em áreas vulneráveis devido 

os conflitos gerados por grupos armados e pelo tráfico de drogas (RAMOS e 

HENRIQUES,2012).  

A expansão da Estratégia Saúde da Família -ESF, a ampliação das 

Unidades de Polícia Pacificadora –UPP e a criação da UPP Social pela gestão 

pública em 2010, podem ser entendidas, diante das razões que veremos mais 

adiante, como uma tentativa de resposta ao desafio de promover a qualidade de 

vida em ambientes ecléticos e vulneráveis, como por exemplo, as favelas do 

município do Rio de Janeiro. 

A Estratégia Saúde da Família pode ser entendida como um método de 

implementação de um moderno paradigma de saúde fundamentado na 

compreensão de princípios tais como a integralidade e a intersetorialidade 

(BARRA,2013). Neste contexto, a gestão e organização do processo de trabalho 

dos policiais das UPPs e dos demais serviços públicos nos campos da saúde, da 

assistência social, educação, lazer e cultura, se configuraram como um grande 

desafio para a administração pública. 
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 O cenário nas favelas cariocas no período entre 2008 e 2010, tornava visível 

para a país e o mundo, o crescente índice de violência e criminalidade divulgados 

pela mídia, identificados no município decorrentes dos confrontos armados entre 

grupos criminosos e em outras ocasiões, pelas incursões policiais de lógica bélica 

no combate ao tráfico de drogas (RIO DE JANEIRO,2010). 

O governo do estado do Rio de Janeiro decidiu criar em 2008 a primeira 

Unidade de Polícia Pacificadora-UPP, tendo como base a agenda consolidada para 

a realização dos megaeventos Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos em 

2016, como uma resposta inovadora de combate às taxas criminalidade, como 

exposto anteriormente (RIO DE JANEIRO,2008). 

Percebe-se na opinião do antigo secretário estadual de segurança pública 

José Mariano Beltrami em entrevista concedida ao jornal O Globo, em 28 de maio 

de 2011, a importância da efetivação das políticas públicas para que a população 

experimente a proposta das UPPs, ou seja, a retomada dos territórios visando a 

“pacificação” para a consolidação da cidadania. Vejamos a seguir: 

“Nada sobrevive só com segurança. Não será um policial com um 
fuzil na entrada de uma favela que vai segurar se lá dentro das 
comunidades as coisas não funcionarem. É hora de investimentos 
sociais”. (Jornal O Globo, 28 de maio de 2011). 

Dois anos após a implantação da primeira UPP em 2008, numa favela da 

zona sul da Cidade do Rio de Janeiro, somou-se ao esforço daquela proposta de 

“pacificação” a criação da estratégia governamental denominada UPP Social. Para 

seus idealizadores aquela estratégia destinava-se a favorecer a integração entre 

as políticas públicas sociais para os territórios em processo de “pacificação” 

(RAMOS e HENRIQUES,2012). 

Assim, entende-se que a UPP Social nasceu com a responsabilidade de 

coordenar e integrar as diferentes ações setoriais nas áreas declaradas como 

pacificadas (RAMOS e HENRIQUES,2012). 

Segundo INOJOSA (2001) as ações setoriais devem observar o conjunto e 

não apenas as partes isoladamente. Vejamos a seguir: 

As necessidades e expectativas das pessoas e dos grupos sociais 
referentes à qualidade de vida são integradas. Não adianta prover 
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escola para uma criança se ela não estiver bem alimentada e 
saudável. Sem um conjunto de necessidades atendidas, ela não 
conseguirá realizar seu aprendizado e desenvolver-se. A violência 
não se resolve com a repressão à criminalidade, mas, 
principalmente, com educação, distribuição de renda e outras 
ações sociais. O atendimento médico de boa qualidade no parto 
pode até diminuir a mortalidade materna, mas não consegue evitar 
outros riscos, como o baixo peso do bebê ao nascer, após uma 
gestação em condições inadequadas. Sabemos, portanto, que 
coisas separadas ou itens isolados não dão conta de promover 
qualidade de vida, de fomentar o desenvolvimento, de superar a 
exclusão social (INOJOSA, 2001, p.103). 

Como será detalhado a seguir, a execução dos serviços públicos precisa 

respeitar o papel e a visão dos outros atores das políticas públicas e as propostas 

para a contribuição de intervenções que possam favorecer o encaminhamento para 

fins de resolução das questões sociais existentes. 

  Segundo a Política Nacional da Promoção da Saúde – PNPS, o conceito 

de intersetorialidade é compreendido como:  

[...] uma articulação das possibilidades dos distintos setores de 
pensar a questão complexa da saúde, de corresponsabilizar -se 
pela garantia da saúde como direito humano e de cidadania, e de 
mobilizar-se na formulação de intervenções que a propiciem 
(BRASIL,2011, p.13) 

A mobilização para a formulação de intervenções como sugerido no trecho 

acima, pode ser considerada como tarefa difícil uma vez que pressupõe a 

necessidade de diálogo entre a população e os setores públicos e privados 

envolvidos. 

No que tange ao método a pesquisa, esta dissertação foi desenvolvida a 

partir de revisão de literatura especializada e da análise de documentos de 

diferentes fontes, de modo a alcançar o objetivo proposto de analisar o processo 

de formulação e implementação da estratégia UPP Social no Município do Rio de 

Janeiro. 

De acordo com SEGURA-MUNÕZ et al. (2002), a revisão de literatura 

constantemente é   sugerida nos casos de pesquisa científica destinada a retratar 

as redes de ideias, definições e conceitos que reformulam conhecimentos advindos 

de diferentes nascentes no esforço de identificar novas trilhas que oportunize 

caminhar rumo ao objeto que se pretende conhecer. 
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Assim, a revisão de literatura especializada consistiu na captura de temas 

cujas abordagens aproximavam-se dos conceitos e base político-administrativa da 

intersetorialidade e seu possível protagonismo dentro das políticas públicas 

implantadas nas áreas da saúde e da segurança pública. 

Para a pesquisa em fontes documentais institucionais foram revistos os 

Decretos que instituíram as Políticas Nacionais de Saúde e de Segurança Pública, 

bem como as Decretos de criação das estratégias Saúde da Família, Unidades de 

Polícia Pacificadora e UPP Social. 

Uma outra estratégia da pesquisa para identificação e análise dos processos 

de implementação das ESF, UPP e UPP Social, foi verificar a existência de 

possíveis conflitos e continuidades, a partir do debate público, por meio de material 

jornalístico do período, em especial no confronto com documentos institucionais 

analisados. 

O desenvolvimento da pesquisa exigiu adaptações importantes em relação 

ao projeto apresentado e aceito na qualificação em função de contingências que 

serão explicitadas a seguir. 

Inicialmente o projeto previa a aplicação de um Roteiro de entrevista a fim 

de identificar a percepção dos representantes do Terceiro Setor (ONGs e 

Associações de Moradores), gestores e usuários da ESF objetivando Identificar as 

potencialidades, fragilidades e limites das ações intersetoriais entre as equipes da 

ESF e UPP nas favelas “pacificadas” no município do Rio de Janeiro. 

Entretanto, diante do agravamento contexto da segurança pública na Cidade 

do Rio de Janeiro, especificamente nos territórios vulneráveis aos confrontos 

decorrentes do tráfico de drogas, em particular com a descontinuidade de uma 

política de segurança com cidadania e o retorno da política de confrontos, o projeto 

teve de ser redesenhado. 

O crescimento nos números da violência e criminalidade identificados nas 

favelas selecionadas como campo de pesquisa, entre fevereiro e agosto de 2017, 

conforme previsto no cronograma anterior, inviabilizou a participação dos atores 

sociais no processo de entrevista e na realização dos grupos focais e mesmo a 

presença da pesquisadora no campo. 
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Os representantes das Associações de Moradores contatados pela 

pesquisadora não se sentiam a vontade para emitir publicamente suas percepções 

em relação a possível existência ou não de ações intersetoriais entre a ESF e UPP, 

comprometendo tanto a confiabilidade quanto a qualidade das informações 

levantadas.   

     De igual modo, após inúmeras tentativas de contato, fosse na própria 

Clínica da Família localizada na favela selecionada ou com a gestão nas 

Coordenadorias de Área Programática ou por meio de articulação para acesso aos 

usuários e gestores da ESF por meio das Organização Social VIVA RIO a 

pesquisadora não obteve anuência e o consentimento para realizar a pesquisa de 

campo. 

Embora, tenha havido a intenção de colaboração por parte dos atores 

sociais indicados no referido projeto de pesquisa, percebeu-se o medo por qualquer 

tipo de ação que pudesse resultar em retaliação por parte dos grupos criminosos 

armados, interferia fortemente em sua disposição. 

O medo retornava como algo que falava mais alto que a proposta de 

“pacificação”, impossibilitando assim a pesquisa para possível identificação de 

ações intersetoriais que pudessem remeter ou não ao conceito ampliado de saúde 

nos territórios selecionados, nas percepções dos agentes envolvidos (pessoal da 

saúde e da segurança pública).              

Assim, dadas as condições objetivas para o trabalho de campo, optou-se 

por, ao invés de buscar identificar a existência de intersetorialidade entre as 

políticas de saúde e de segurança, nos discursos e percepções do agentes 

relacionados, descrever e analisar o discurso do processo de formulação e 

implementação da estratégia UPP Social no  Município do Rio de Janeiro, bem 

como o  seu processo de crise e descontinuidade, período 2010- 2016. 

Uma vez que coube a UPP Social a proposta de coordenação e a integração 

das políticas públicas objetivando a inserção e incremento das mesmas nos 

territórios “pacificados” (RAMOS e HENRIQUES,2012), pareceu a pesquisadora 

que essa iniciativa poderia servir como fonte e objeto do novo desenho que a 

pesquisa precisava assumir com novos contornos metodológicos. 
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Segundo MINAYO (2014), a metodologia pode ser considerada uma 

sistemática voltada para abordar a realidade e a opção de uma pesquisa. Ela está 

de forma intrínseca vinculada à visão social de mundo do pesquisador e aos 

recortes epistemológicos, temporal e espacial, que seleciona para elaborar e 

sistematizar os fatos da realidade. 

A visão de mundo que sustenta esta pesquisa considera quatro eixos 

teóricos importantes para a análise: as conceituações de intersetorialidade e da 

Política Nacional de Promoção à Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica em 

suas concepções filosóficas e legais, as concepções de segurança pública 

descrevendo algumas ações relevantes no período entre 2010-2016; a criação e 

objetivo do modelo de “pacificação” chamado UPP e a estratégia UPP Social.  

No que tange ao eixo Política Nacional de Atenção Básica mencionado nesta 

Introdução, pretende-se destacar adiante que a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

evidencia-se como um método de concepção para um moderno paradigma de 

saúde fundamentado na compreensão de princípios tais como a integralidade e a 

intersetorialidade (BRASIL,2011). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) teve sua implantação oficializada em 

1994, pelo Ministério da Saúde como um programa, e seguidamente em 1997, foi 

elevada à situação de estratégia para a reorganização do modelo assistencial de 

saúde (BRASIL,2011). 

De acordo com a PNAB a ESF tem como perfil uma associação de ações de 

reabilitação, prevenção e promoção da saúde, concentradas no prisma da família 

e da comunidade. O trabalho é desenvolvido por equipe interdisciplinar no campo 

da Atenção Primária à Saúde (APS) (BRASIL, 2011). 

Destaca-se como uma de suas finalidades a formação de vínculos e a 

realização de ações em saúde a partir da associação das características sociais, 

culturais, econômicas e epidemiológicas do território (BARRA, 2013, p.13 apud 

CORBO et al,2007). 

A partir dessas características a ESF busca implementar ações assistenciais 

integrais de cuidados à saúde, fundamentando-se no conceito ampliado de saúde 

e de promoção da saúde (BRASIL,2011). 
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Compreende-se ainda que as práticas da ESF devem ser norteadas pelos 

determinantes do encadeamento saúde-doença, observando o indivíduo não 

isoladamente, mas como um ser pertencente a um grupo sócio cultural e 

considerando o desenvolvimento de ações relevantes nas áreas da Vigilância em 

Saúde e da Promoção da Saúde (BRASIL,2011). 

Assim, o foco no indivíduo, considerando o contexto social no qual está 

inserido, permite uma escuta dos sujeitos e uma leitura ampliada da situação 

apresentada o que propicia a identificação de demandas em saúde para uma 

possível construção da intersetorialidade. Percebe-se, dessa maneira que a 

ausência de ações intersetoriais dificulta à ESF implementar o conceito ampliado 

de saúde, tendo em vista os diferentes fatores apontados como parte no movimento 

saúde/doença. 

No primeiro capítulo deste trabalho, o tema da Intersetorialidade e da política 

de saúde serão abordados a partir de sua conceptualização teórico-formal, sua 

base legal e político-administrativa, o que permite refletir sobre o possível 

protagonismo da intersetorialidade na realidade de centros urbanos, 

especificamente, no município do Rio de Janeiro e nas possíveis interfaces e 

desafios correlatos aos campos da saúde e da segurança pública. 

No segundo capítulo buscar-se-á descrever a Política de Segurança Pública 

e o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, reportando à concepção da 

estratégia de “pacificação” (Unidade de Polícia Pacificadora-UPP), uma vez que 

esta estratégia foi a inspiração para a criação da estratégia UPP Social. 

Já no terceiro capítulo serão abordados o processo de formulação, 

implementação, crise e descontinuidade da estratégia UPP Social, período 2010-

2016, visando analisar como essa política pública foi implementada e desenvolvida 

e, igualmente visando compreender as razões para seu declínio e interrupção.  

O Capítulo final dessa dissertação busca realizar um balanço possível, a 

partir dos dados disponíveis, da UPP Social. Criada com o objetivo de coordenar e 

integrar as políticas públicas em territórios contemplados com as Unidades de 

Polícia Pacificadora-UPP e contemporânea do período de ascensão e queda das 

UPPs, sua existência possibilita uma compreensão da execução de políticas 

públicas essenciais em contextos sociais críticos. 
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Nesse capítulo também se busca apresentar os resultados da pesquisa e a 

percepção da autora sobre a estratégia da UPP Social com mecanismo para 

construção das intersetorialidade entre saúde e segurança pública. 
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CAPÍTULO 1 - A INTERSETORIALIDADE E POLÍTICA DE SAÚDE. 

 

1.1 A Intersetorialidade - Conceitos e definições. 

 

Partindo de uma concepção básica e etimológica, segundo o dicionário 

Aurélio (2008-2016) a Intersetorialidade “é a qualidade do que é intersetorial” e 

intersetorial “é aquilo que se processa entre vários setores”. 

Durante a Conferência Internacional da OMS em 1997, os participantes 

deliberaram que a as ações intersetoriais podem ser definidas como sendo: 

[...] a uma relação reconhecida entre uma ou várias partes do setor 
saúde com uma ou várias partes de outro setor que se tenha 
formado para atuar em um tema visando alcançar resultados de 
saúde (ou resultados intermediários de saúde) de uma maneira 
mais efetiva, eficiente ou sustentável do que poderia alcançar o 
setor por si só” (OMS, 1997:3 apud TEIXEIRA & PAIM 2002, p.60). 

Na visão de JUNQUEIRA (2004), a intersetorialidade estabelece um 

inovador paradigma para a prestação de serviços no que tange ao planejamento, 

execução e controle das ações públicas voltadas para a garantia da equidade. Tal 

paradigma inovador propõe modificar o modo como os diferentes órgãos 

governamentais articulam, assim sendo, na opinião do autor, faz-se necessário 

modificar as práticas e a cultura organizacional no âmbito da gestão das políticas 

públicas. A integração da ESF às demais ações governamentais requer a 

efetividade de uma estrutura gerencial que possa favorecer a consolidação da 

intersetorialidade.  

Durante a Conferência Internacional da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em 1997, os participantes deliberaram que as ações intersetoriais podem 

ser definidas como sendo: 

[...] a uma relação reconhecida entre uma ou várias partes do setor 
saúde com uma ou várias partes de outro setor que se tenha 
formado para atuar em um tema visando alcançar resultados de 
saúde (ou resultados intermediários de saúde) de uma maneira 
mais efetiva, eficiente ou sustentável do que poderia alcançar o 
setor por si só” (OMS, 1997:3 apud TEIXEIRA & PAIM 2002, p.60). 
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INOJOSA (1998 apud SILVA e RODRIGUES, 2009, p.8) compreende que “a 

proximidade de saberes isolados, sem gerar novas articulações ou prosperidade 

de diálogo, não podem por si só promover soluções sinérgicas e, portanto, não 

concretizam a intersetorialidade”. 

Fazendo aporte à Teixeira e Pereira (2013), acerca da colaboração das redes 

nas políticas sociais, pode-se afirmar que as redes são um modelo de gerência 

positiva para a construção de parcerias dentro das esferas municipal, estadual e 

federal. 

Concebem, ainda, as autoras, que as redes não são um desmantelamento 

ou insensatez do Estado, mas entendem as redes como uma forma de repartir as 

obrigações entre os órgãos públicos quanto aos recursos, comando, pactuação e 

articulação que, uma vez vinculadas às atividades intersetoriais de políticas 

públicas, poderá promover “uma intervenção totalizante, rompendo a fragmentação 

e a setorialidade das políticas sociais” (PEREIRA e TEIXEIRA, 2013, p.121). 

De acordo com as autoras a percepção de intersetorialidade desponta da 

compreensão de rede, sendo vista como uma inovação na contramão da 

setorização e dos conhecimentos especializados, sugerindo a ideia de 

agrupamento e encadeamento dos conhecimentos e dos serviços visando acolher 

as necessidades dos cidadãos. 

Pode-se afirmar que a descentralização instaurou-se anterior à 

intersetorialidade, tendo em vista que ela sugere a delegação de autoridade, 

controle, para a esfera municipal, essencialmente. Assim sendo, a 

intersetorialidade surge como uma “estratégia de gestão integrada para a 

abordagem dos problemas sociais, respeitando a autonomia de cada ator envolvido 

no processo” (INOJOSA, 2001 p.105 apud PEREIRA e TEIXEIRA,2013.p.122). 

 Partindo dessa compreensão as autoras concluem ser de competência da 

gestão municipal fazer; implementar as ações intersetoriais no contexto da 

governança das políticas públicas, e citam INOJOSA (2001, p. 105) para quem: 

A intersetorialidade pode ser entendida como uma articulação de 
saberes e experiências com vistas ao planejamento, para a 
realização e avaliação de políticas, programas e projetos, com o 
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objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações complexas. 
(INOJOSA,2001 p.105 apud PEREIRA e TEIXEIRA, 2013, p.122). 

Observa-se no trecho a seguir, parte do relato de pesquisa desenvolvida em 

um estudo qualitativo, cujo objetivo foi analisar praticas intersetoriais para 

promoção da saúde na Estratégia Saúde da Família em Belo Horizonte -MG:  

A análise dos discursos permite captar que, para praticar a 
intersetorialidade, os profissionais, cuja área de atuação relaciona-
se aos contextos de vida e saúde das pessoas, precisam ser 
capazes de perceberem tanto os limites setoriais quanto os 
benefícios das ações integradas. Essa percepção é colocada como 
um fator facilitador no processo de construção da intersetorialidade, 
visto que impulsiona a busca por parcerias que, por sua vez, 
permitem dar respostas mais efetivas e inovadoras aos complexos 
problemas sociais. No que se refere especificamente ao setor 
saúde, é evidenciado que as concepções de saúde e doença dos 
profissionais influenciam suas práticas. Se o profissional orienta-se 
pelo paradigma biologicista, a medicalização será a principal forma 
de atuação. Entretanto, se ele incorpora o paradigma da produção 
social da saúde, o mesmo entende que o processo saúde-doença 
é influenciado por múltiplos fatores que extrapolam o setor saúde, 
cabendo então, além da Clínica, um trabalho intersetorial. (SILVA e 
RODRIGUES, 2009, p.8) 

A análise das Diretrizes da Política Nacional de Proteção a Saúde em seu 

inciso VIII, demonstra que as ações intersetoriais são a forma de promover e 

fortalecer a implantação da PNPS na Rede de Atenção à Saúde (RAS), de modo 

“transversal e integrado, compondo compromissos e corresponsabilidades para 

reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde vinculados aos determinantes sociais. 

” (BRASIL/MS,2014 p.16). 

Percebe-se nos incisos VIII e IX da nova PNAB 2017 a recomendação  para 

a  organização das redes , como pode ser visto no trecho a seguir: : 

Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da 
população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades 
desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, 
contribuindo para que o planejamento das ações, assim como, a 
programação dos serviços de saúde, parta das necessidades de 
saúde das pessoas. IX.- Participação da comunidade: estimular a 
participação das pessoas, a orientação comunitária das ações de 
saúde na Atenção Básica e a competência cultural no cuidado, 
como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção 
do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território. 
Considerando ainda o enfrentamento dos determinantes e 
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condicionantes de saúde, através de articulação e integração das 
ações intersetoriais na organização e orientação dos serviços de 
saúde, a partir de lógicas mais centradas nas pessoas e no 
exercício do controle social (BRASIL/DOU /PNAB, 2017, p.70). 

 

 

1.2 A Intersetorialidade - Base legal e político-administrativa. 

 

Este tópico visa descrever a base legal que permite refletir sobre o potencial 

protagonismo da intersetorialidade na realidade dos centros urbanos, 

especificamente, no estado do Rio de Janeiro, cujo contexto da saúde e segurança 

promovem há décadas um debate público envolvendo diferentes segmentos da 

sociedade e do Poder Público. 

Em 19 de setembro de 1990 foi criada a lei nº 8.080, dois anos após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, com o intuito de institucionalizar o 

Sistema Único de Saúde- SUS. Esta Lei tornou-se popular, passando a ser 

conhecida como “Lei Orgânica da Saúde”. 

A Lei Orgânica da Saúde criou e organizou as bases e orientações gerais do 

Sistema Único de Saúde, sendo o SUS considerado instrumento de consolidação 

do direito à saúde no Brasil. A referida Lei regulamentou as ações e serviços de 

saúde públicos e privados em nível nacional (BRASIL,1990). 

A Saúde é considerada desde a Constituição Federal de 1988 um direito 

fundamental, e tem na Lei 8080/90, a regulamentação que delimita como o dever 

de sua provisão deva ser garantida pelo Estado Brasileiro, de modo que uma 

conjuntura favorável para a assistência à saúde ocorra, entretanto não exime a 

responsabilidade das pessoas, família, empresas e demais representantes da 

sociedade de um papel ativo nesse contexto. (BRASIL,1990). 

Segundo a Lei Orgânica da Saúde, cabe ao Estado formular e executar 

políticas econômicas e sociais destinadas a minimização de riscos, doenças e 

agravos. 



25 
 

De acordo com BARBIERI (2014, p.133), “as ações e serviços públicos de 

saúde e serviços privados que integram o SUS deveriam ser desenvolvidos 

segundo as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal”. A autora faz 

menção ao princípio 134 que se encontra expresso no artigo 198 da Constituição 

Federal, da qual se destaca para esse projeto, o inciso II: 

 [...] II - integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis 
de complexidade do sistema (BARBIERI, 2014.p.134). 

Percebe-se que a Lei Orgânica as Saúde dispõe ainda em seu artigo 12 

acerca da criação de comissões intersetoriais de âmbito nacional, estando as 

mesmas submissas: 

[...] ao conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e 
órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade 
civil, com a finalidade de articularem [...] políticas e programas de 
interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
(BRASIL, 1990a apud BARBIERI,2014, p.134).  

Constata-se ao observar a redação do referido artigo da LOS, que a 

intersetorialidade figura como um dos sustentáculos organizacionais do Sistema 

Único de Saúde -SUS, simultaneamente com a descentralização, hierarquização, 

regionalização e transversalidade. (BRASIL,1990a, apud BARBIERI, 2014, p.134). 

No artigo 14 dessa mesma Lei prevê-se ainda a criação de “Comissões 

Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino 

profissional e superior” (BRASIL,1990). 

Dando continuidade a abordagem sobre o marco legal da intersetorialidade, 

observa-se na redação da Lei Orgânica da Saúde, que representantes diversos 

passam a integrar as Comissões e Conselhos com o objetivo de participarem nas 

tomadas de decisões, bem como nas negociações o que os leva à cena política. 

Tais representantes passam a participar do processo de descentralização da área 

(SILVA, 2013, p.50).  
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A autora destaca o resultado dessa participação comunitária prevista na Lei, 

abarcando alternância na “articulação entre Estado e sociedade, entre o poder 

público e a realidade social”. (p.51). 

       Ainda de acordo com Silva (2013) as ações intersetoriais são percebidas 

como uma tática destinada e alicerçada na proposta da Política Nacional de 

Promoção da Saúde- PNPS, cuja ênfase se dá à demanda por articulações 

intersetoriais, uma vez que muitas das demandas em saúde estão entrelaçadas 

nos determinantes sociais da saúde necessitando então de ações desenvolvidas 

por outros setores governamentais. 

       No período em que esta dissertação estava sendo redigida uma nova 

edição da PNAB foi publicada pelo Ministério da Saúde a partir da Portaria nº 2.436, 

de 21 de setembro de 2017, estabelecendo a revisão de diretrizes da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

        Diante disso far-se-á alusão nos tópicos seguintes à Política Nacional 

de Promoção à Saúde, a Atenção Básica à Saúde a partir das deliberações 

expressas nas edições da PNAB publicadas em 2006 e 2011 e as diretrizes 

contidas na nova PNAB publicada em setembro de 2017, bem como  a  ESF – vista 

a partir de então, como sendo uma estratégia prioritária, mas não a única  estratégia 

para garantia do direito e na relevância da integralidade e da intersetorialidade.  

 

1.3 A Política Nacional de Promoção à Saúde  

 

Ao observar as mudanças pelas quais passou o conceito de saúde/doença 

desde meados do século XIX, percebe-se que uma noção ampliada de saúde passa 

a definir, de forma generalizada, a saúde em termos de condições de vida e de 

trabalho, às quais grupos, indivíduos e populações estariam associadas (TAVARES 

et al, 2011). 

Nesses termos, a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da 

Saúde (CNDSS) considera como sendo Determinantes Sociais da Saúde (DSS) os 

fatores que interfiram ocasionando a manifestação de problemas de saúde na 
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população, podendo citar como indutores, os fatores sociais, econômicos, culturais, 

étnicos e comportamentais. 

A fundamentação teórica da PNPS está centrada em abordagens defendidas 

e expressas desde o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (1986) até as 

Cartas Internacionais da Promoção da Saúde (1986-2005), dessa forma é uma das 

resultantes de um longo e articulado processo de lutas sociais de defesa de um 

marco de bem-estar como garantia de direitos para a população brasileira 

(TAVARES et al,2011). 

Em 30 de março de 2006 o Ministério da Saúde tornou público por meio da 

Portaria nº 687 os objetivos e diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(BRASIL,2006).  

Anterior a publicação da referida Portaria, o Governo Federal por meio do 

Ministério da Saúde em 2005, anunciou a Agenda de Compromisso pela Saúde 

que articula três eixos, a saber: O Pacto pela Vida, O Pacto em Defesa do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e o Pacto de Gestão (BRASIL,2006). 

O Pacto pela Vida ressaltado pela PNPS consiste numa combinação de 

obrigações sanitárias que deverão ter destaques nas Agendas dos três entes 

federativos, sendo elucidadas as responsabilidades de cada ente. 

Interessante perceber que dentre as grandes prioridades do Pacto pela Vida, 

destacam-se a consolidação do acesso e da qualidade dos serviços prestados pelo 

Sistema Único de Saúde - SUS, focando no robustecimento e competência da 

Estratégia Saúde da Família; e na Promoção, Informação e Educação em Saúde. 

A PNPS é enfática na nas seguintes afirmações: 

Promoção de atividade física, na Promoção de hábitos saudáveis 
de alimentação e vida, controle do tabagismo; controle do uso 
abusivo de bebida alcoólica e nos cuidados especiais voltados ao 
processo de envelhecimento. (BRASIL, 2006, p.3).  

Considerando este caminho, o desafio que é apresentado ao gestor público 

federal do SUS traduz-se na apresentação de uma “política transversal, integrada 

e intersetorial, que favoreça o diálogo entre as diversas áreas do setor sanitário, os 
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outros setores do Governo, os setores privado e não governamental e a sociedade 

(...)” (IDEM, IBDEM). 

Faz-se necessário, de acordo com as diretrizes da PNPS, a construção de 

redes de compromisso e responsabilidade conjuntas para incrementar a qualidade 

de vida da população. Assim sendo, concebe-se que a Promoção da Saúde tem 

como finalidade revestir os indivíduos ou comunidades no sentido de serem 

capazes de atuar sobre as causas que prejudicam sua saúde e qualidade de vida 

tendo os mesmos o controle deste processo. 

Após balanço realizado entre 2006 e 2014 sobre a implementação das 

prioridades da Política Nacional de Promoção da Saúde, MALTA et al (2014) 

demonstram que a redefinição da PNPS naquele ano, significou um marco no 

fortalecimento do SUS, pelo fato de ratificar a discussão sobre os condicionantes e 

determinantes sociais da saúde no processo saúde-doença.  

O artigo 2º da Lei 2.446 de 2014, que redefine a PNPS suscita o conceito 

ampliado de saúde e define a promoção da saúde como um “conjunto de 

estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo” (BRASIL, 

2014). 

A PNPS expressa ainda que a saúde é caracterizada pela: 

[...] articulação e cooperação intra e intersetorial, pela formação da 
Rede de Atenção à Saúde (RAS), buscando articular suas ações 
com as demais redes de proteção social, com ampla participação e 
controle social”. (BRASIL, 2014). 

 Dentre os objetivos firmados na PNPS, estão:  

a) promover a qualidade de vida e  

b) reduzir os riscos à saúde e vulnerabilidades associadas aos seus 

determinantes e condicionantes. 

A PNPS tem como diretrizes recomendar práticas fundamentadas na 

colaboração e na reverência às particularidades, tais como: 

“[...] estímulo à intersetorialidade, compromisso com a integralidade 
do cuidado, fortalecimento da participação social e estabelecimento 
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de mecanismos de cogestão no processo de trabalho em equipe”. 
(MALTA et al, 2014, p.4302).  

De acordo com os autores o Ministério da Saúde como meio de 

operacionalizar a transversalidade da PNPS no SUS e arquitetar mecanismos de 

corresponsabilização e cogestão, criou o Comitê Gestor com a finalidade de 

coordenar as ações de Promoção da Saúde. 

A atuação do Conselho Gestor da Política Nacional de Promoção da Saúde 

(CGPNPS), ao longo desses anos foi destacada na coordenação das ações intra e 

intersetoriais da Promoção da Saúde, ressaltando que a estrutura e dinâmica desse 

conselho alcança distintas secretarias e áreas do Ministério da Saúde incluindo o 

Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). 

A PNPS define um conjunto integrado de ações específicas de promoção da 

saúde e que devem ser objeto de ações setoriais e intersetoriais dentre as quais 

podem-se citar:  

1) a alimentação saudável; 

 2) a prática corporal e atividade física;  

3) a prevenção e controle do tabagismo; 

 4) a redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool 

e outras drogas;  

5) a redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito;  

6) a prevenção da violência e estímulo à cultura de paz; e  

7) a promoção do desenvolvimento sustentável.  

Tais ações foram inseridas a partir dos preceitos do panorama da extensão 

da morbimortalidade, transcendência, atuação intersetorial, efetividade das práticas 

de Promoção da Saúde na resposta aos temas prioritários nos três níveis de gestão 

(MALTA et al, 2014).  
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Estas ações específicas, que possuem caráter emergente, estão sinalizadas 

na PNPS como instrumento instigador que conduz à consolidação de práticas e 

articulações que favorecem o SUS. 

Tais ações aperfeiçoam a conexão entre diferentes campos técnicos e de 

programas e políticas e podem resultar em ganhos efetivos para a população, pois 

a promoção da saúde, como política pública transversal, extrapola os ambientes 

específicos da atuação dos profissionais da saúde. 

Como exemplo disso, pode-se relacionar o incentivo à alimentação saudável 

e à atividade física nos espaços comunitários e escolares que tem demonstrado 

ganho por parte da população. (MALTA et al, 2014). 

 O aumento da prática de atividade física, com a criação de espaços para a 

prática do ciclismo nos espaços urbanos ou a prática de caminhadas e a 

necessidade urgente de uma qualidade nos transportes coletivos propiciando o 

acesso com segurança, são componentes integrantes dessa Política de Promoção 

da Saúde. (MALTA et al, 2014). 

Um outro tema em destaque na PNPS é urbanização e ambiente, em que o 

desenho das políticas públicas tem amplo potencial para contenção dos índices de 

morbimortalidade por acidentes de trânsito no país. 

MALTA et al (2014) ressaltam ainda que os estudos apontam evidências dos 

benefícios de programas de promoção da saúde, dentre elas: 

[...] de alimentação saudável e atividade física nas escolas, além de 
inúmeras evidências dos benefícios das ações de regulação de 
ambientes livres de tabaco, proibição da propaganda do fumo, 
legislação relativa à proteção das populações em relação aos 
limites de álcool e direção, restrição à propaganda de alimentos na 
infância, rotulagem de alimentos, programas de apoio às famílias e 
proteção das vítimas de violência, dentre outros. (p.402). 

As evidências dos estudos, para os autores, explicitam o mérito “destas 

ações na proteção da população, bem como a articulação intersetorial e a 

mobilização de parceiros visando respostas mais efetivas e integradas.” (p.402).    

Malta et al (2014) entendem que o espaço da promoção da saúde está em 

processo de construção, e que a caminhada é longa para o atingimento das 
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propostas contidas na PNPS, porém, segundo os mesmos, os primeiros passos 

foram dados rumo à consolidação. 

 

1.4 A Política Nacional para a Atenção Básica no Brasil (2006-2017) 

 

O Ministério da Saúde, em 28 de março de 2006, tornou pública por meio da 

Portaria 648/GM, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a 

revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 

Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). (BRASIL, 2006). 

A edição da Portaria de criação da PNAB parte de algumas considerações 

de acordo com o Ministério da Saúde:  

a necessidade de revisar e adequar as normas nacionais ao atual 
momento do desenvolvimento da atenção básica no Brasil; a 
expansão do Programa Saúde da Família (PSF) que se consolidou 
como a estratégia prioritária para reorganização da atenção básica 
no Brasil; a transformação do PSF em uma estratégia de 
abrangência nacional que demonstra necessidade de adequação 
de suas normas, em virtude da experiência acumulada nos diversos 
estados e municípios brasileiros; os princípios e as diretrizes 
propostos nos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, 
entre as esferas de governo na consolidação do SUS, que inclui a 
desfragmentação do financiamento da Atenção Básica; a diretriz do 
Governo Federal de executar a gestão pública por resultados 
mensuráveis; e a pactuação na Reunião da Comissão Intergestores 
Tripartite do dia 23 de março de 2006. (BRASIL/MS, 2006, p.7). 

Como um dos princípios gerais da PNAB pode-se destacar algumas de suas 

características, a saber: 

A Atenção Básica é   caracterizada por   “um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção 
e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde”. 
(BRASIL/MS,2006, p.10).  

A Atenção Básica é implementada através de atividades administrativas e 

sanitárias; democráticas e participativas, no formato de Grupo de Trabalho. Tais 
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atividades são direcionadas às populações de territórios delimitados, e por essas 

populações assume-se a responsabilidade sanitária, observando a dinâmica da 

vida no território (BRASIL,2006). 

De acordo com a PNAB, a Atenção Básica percebe a individualidade do 

sujeito, bem como sua complexidade e necessidade de inserção sociocultural. Faz 

uso das tecnologias para a resolução de problemas de saúde de maior frequência 

e importância dentro do território (BRASIL, 2006). 

        Considera-se a Atenção Básica a porta de entrada dos usuários para o SUS, 

tendo como orientação dentre outros princípios “os princípios da universalidade, da 

acessibilidade e da coordenação do cuidado” (BRASIL, 2006, p.12). 

         A PNAB expressa ainda que a Atenção Básica busca para os usuários a: 

Promoção da saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a 
redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer 
suas possibilidades de viver de modo saudável. A Atenção Básica 
tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua 
organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde. (BRASIL, 2006, p.10). 

No entendimento de Silva e Andrade (2013), a PNAB 2006 pode ser 

compreendida como um referencial de normas com características evidenciadas 

nas perspectivas ideológica e política, explicitando a elucidação acerca das 

responsabilidades dos entes federativos. 

Os autores comentam que a Estratégia de Saúde da Família (ESF) avaliada 

como paradigma fundamental de Atenção Primária à Saúde tem na PNAB sua 

garantia, e que a condição de modelo fundamental a eleva a uma posição de 

exemplo para outros países, possuindo a vantagem de contar com equipes 

multidisciplinares em determinadas localidades e o crescimento de equipes do 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Para Silva e Andrade (2013), a edição 2011 da PNAB, publicada pelo 

Ministério da Saúde a partir do Decreto nº 7.508/11 nasceu sem alteração 

relevante, contudo, destacando os “conceitos de rede e de linhas de cuidado” 

(p.1215), ademais consentiu que o Ministério da Saúde inserisse outros paradigmas 

de Atenção Básica diferentes daqueles utilizados pelo Governo Federal na ESF. 
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Para FONTENELLE (2012), a PNAB preserva na Portaria 2.488 de 21 de 

outubro de 2 

011, a cerne da Portaria anterior e, concomitantemente insere algumas 

alterações, tais como, a flexibilização da carga horária semanal do médico de 

família e comunidade. Segundo o autor, o Ministério da Saúde constituiu uma 

sucessão de incentivos para a atividade em municípios com dificuldades para atrair 

ou reter os médicos, no entanto, não interveio na precariedade dos vínculos de 

trabalho.  

A despeito dos apertos vivenciados até então, concebeu-se ações exitosas 

na expansão da Atenção Básica à Saúde no período da vigência da PNAB 2011 

que, por intermédio da ESF obteve conquista ao realizar uma cobertura nacional 

em torno de 70% da população, ressaltando que em alguns municípios essa 

cobertura se deu em 100%. 

No que tange a recomendação para a realização de ações intersetoriais a 

PNAB edição 2011 propunha como fundamentos e diretrizes as seguintes 

recomendações para a atenção básica: 

I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o 
planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento 
de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos 
condicionantes e nos determinantes da saúde das coletividades 
que constituem aquele território, sempre em consonância com o 
princípio da equidade (PNAB,2011, p.20). 

 

Contudo, já fora do nosso marco temporal de análise, uma nova edição da 

PNAB foi publicada pelo Ministério da Saúde a partir da Portaria nº 2.436, de 21 de 

setembro de 2017.  A nova edição estabelece a revisão de diretrizes da Política 

Nacional de Atenção Básica (PNAB), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Em seu Capítulo I, a PNAB 2017 trata das Disposições Gerais da Atenção 

Básica à Saúde, reafirmando o papel do território na política de saúde:  

Esta Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família 
sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. Contudo, reconhece outras estratégias de organização da 
Atenção Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e 
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diretrizes da Atenção Básica e do SUS, configurando um processo 
progressivo e singular que considera e inclui as especificidades 
locorregionais, ressaltando a dinamicidade do território e a 
existência de populações específicas, itinerantes e dispersas, que 
também são de responsabilidade da equipe enquanto estiverem no 
território, em consonância com a política de promoção da equidade 
em saúde (BRASIL,2017, p.69). 

Quanto a territorialização e adstrição objetivando a realização do 

planejamento, a realização de ações setoriais e intersetoriais convergente a um 

território específico, resultando em impactos na realidade, considerando os 

condicionantes e determinantes da saúde individual e coletiva a nova Portaria 

define Território como sendo: 

A unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS 
na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, 
promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde. Os 
Territórios são destinados para dinamizar a ação em saúde pública, 
o estudo social, econômico, epidemiológico, assistencial, cultural e 
identitário, possibilitando uma ampla visão de cada unidade 
geográfica e subsidiando a atuação na Atenção Básica, de forma 
que atendam a necessidade da população adstrita e ou as 
populações específicas (BRASIL,2017, p.69). 

A nova PNAB estabelece que a meta de cobertura em 100% será destinada 

apenas para os territórios vulneráveis, contudo não informa quais seriam esses 

territórios levando a interpretação de que a assistência não mais de dará em caráter 

universal (PNAB, 2017). 

Fazendo aporte ao texto da PNAB 2011, cabe destacar um avanço que foi a 

criação do NASF, que vem se consolidando como considerável estratégia para 

agilizar os procedimentos da Atenção Básica, buscando “qualificar os 

encaminhamentos entre a ESF e os demais níveis de atenção” (p.1215), sendo 

avaliado como fundamental tática de ação junto à ESF na coordenação dos 

cuidados. 

Quanto às ações multidisciplinares do NASF, considerado por especialistas 

e pesquisadores como sendo um progresso nas diretrizes da PNAB 2011, percebe-

se que na PNAB 2017 ocorre um redesenho na estruturação das equipes do 

importante Núcleo de Apoio à Saúde da Família, bem como da equipe da Saúde 

Bucal. 
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 Outras mudanças, de cunho gerencial são percebidas na PNAB 2017, 

podendo se destacar as alterações da destinação dos recursos gerenciados pelos 

municípios para a execução da Atenção Básica. 

Por exemplo, parte dos recursos federais repassados aos municípios 

poderão ser destinados a outras atividades além da ESF e do Programa dos 

Agentes Comunitários (ACS), o que pode gerar, como consequência direta a 

ampliação do subfinanciamento dessas políticas e até a sua descontinuidade. 

 A Nova PNAB recomenda em relação ao papel dos agentes de endemias, 

que os mesmos poderão cuidar também de doenças crônicas e realizar atividades 

das equipes de atenção básica (BRASIL, 2017, p.70) 

 A justificativa do Ministério da Saúde para tal modificação acerca do papel 

dos agentes de endemias consiste na proposta para uma maior resolutividade das 

visitas domiciliares (BRASIL,2017), porém ampliar o escopo de responsabilidades 

sem correspondente ampliação de recursos destinados às ações de saúde, terá 

provável efeito inverso sobre a resolutividade das ações desses profissionais. 

A nova PNAB traz em seu bojo possíveis retrocessos aos avanços 

alcançados na Atenção Básica o que sugere seu aparente distanciamento das 

propostas contidas nas estratégias cujo foco esteja na promoção da saúde em 

políticas articuladas e intersetorializadas (BRASIL,2017). 

A intersetorialidade é o desafio da busca da convergência de ações entre 

políticas públicas distintas e que enfrentam a realidade de que a resolução de 

problemas sociais é complexa e multidimensional, por isso, as diretrizes gerais da 

política nacional não pode representar um desafio extra aos formuladores e 

executores das políticas por centrar-se numa concepção precária de atenção 

básica reduzida à medicalização da vida. 

Por exemplo, no período da pesquisa apesar de haver uma concepção de 

atenção básica mais ampliada que a da atual PNAB, o desafio da promoção da 

intersetorialidade ainda enfrentava questões institucionais, gerenciais e culturais 

que dificultavam a sua efetividade. O que poderá se dizer sobre o cenário atual? 
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Como o foco e desenvolvimento da pesquisa para essa dissertação deu-se 

sobre PNAB 2011, a continuidade das análises a seguir terá como foco esse 

contexto.  

 

                       

1.5  Estratégia Saúde da Família (ESF)  

 

Compreendida como estratégia de concepção de um novo paradigma de 

saúde baseado na garantia do direito e na relevância da integralidade e da 

intersetorialidade, a Estratégia Saúde da Família (ESF) foi legitimamente 

implantada como um programa em 1994, pelo Ministério da Saúde (MS), sendo 

elevada no ano 1997, a condição de estratégia para reorganizar o modelo 

assistencial de saúde (BRASIL,2011) 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é qualificada como um combinado de 

ações de reabilitação, prevenção e promoção da saúde, concentrados na família e 

na comunidade a partir do trabalho de uma equipe interdisciplinar no âmbito da 

Atenção Primária à Saúde (APS) (BRASIL, 2011). 

 

 

 

1.5.1 Propósitos da ESF 

 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (2011) a ESF 

é a estratégia de organização dos serviços na Atenção Primária à Saúde (APS), 

robustecendo a rede de saúde e favorecendo à reorientação do modelo 

assistencial. 

Como um de seus objetivos a ESF destina-se a acompanhar, através de 

ações de cura, reabilitação, prevenção e promoção da saúde, a população adstrita 
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à sua área de abrangência. O primordial nas atividades da Estratégia de Saúde da 

Família é: 

[...] o estabelecimento de vínculos e o desenvolvimento do trabalho 
a começar pela associação das características sociais, culturais, 
econômicas e epidemiológicas do território às demandas e 
necessidades em saúde da população” (CORBO et al, 2007 apud 
BARRA,2013, p.13). 

Diante dos propósitos descritos acima, percebe-se que a ESF tem como 

meta implementar o cuidado integral fundamentando-se: 

[...] no conceito ampliado de saúde e de promoção da saúde, no 
trabalho em equipe e na busca pela qualidade e resolutividade da 
assistência prestada ao usuário, construindo um novo modelo de 
atenção à saúde. (BARRA, 2013, p.13). 

Na versão da PNAB  2011, percebe-se a especificidade da equipe da ESF, 

a mesma deve ser organizada por meio de equipe multiprofissional composta por, 

no mínimo: 

Médico generalista ou especialista em Saúde da Família ou médico 
de Família e Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista 
em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde, podendo acrescentar a esta composição, 
como parte da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 
bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da 
Família, auxiliar e/ou técnico em saúde bucal (MS-PNAB,2011, 
p.55). 

Observa-se ainda na referida versão da PNAB que foi estabelecido o número 

de Agentes Comunitários de Saúde- ACS capaz de propiciar a cobertura de 100% 

da população cadastrada, “com limite de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por 

equipe de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo recomendado de 

pessoas por equipe” (p.57).  

Uma outra especificidade prevista na PNAB (2011) quanto a organização da 

ESF refere-se ao fato de que cada equipe tem a responsabilidade de atender até o 

limite de 4.000 pessoas, tendo a recomendação de 3.000, sendo necessário atentar 

para os critérios de equidade. 
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Fazendo aporte ao texto da PNAB edição 2011, percebe-se as 

recomendações quanto a organização do cadastramento do profissional da equipe 

de Saúde da Família, como pode ser visto no trecho a seguir: 

Carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de 
saúde membros da equipe de Saúde da Família, à exceção dos 
profissionais médicos, cuja jornada é descrita no próximo inciso. A 
jornada de 40 horas deve observar a necessidade de dedicação 
mínima de 32 horas da carga horária para atividades na equipe de 
Saúde da Família, podendo, conforme decisão e prévia autorização 
do gestor, dedicar até oito horas do total da carga horária para 
prestação de serviços na rede de urgência do município ou para 
atividades de especialização em Saúde da Família, residência 
multiprofissional e/ou de Medicina de Família e de Comunidade, 
bem como atividades de educação permanente e apoio matricial. 
(MS-PNAB, p.58).  

No que tange a flexibilização da carga horária para os médicos da ESF a 

PNAB 2017 retrocede e estabelece 40 horas semanais, podendo ser distribuída da 

seguinte forma: os municípios poderão contratar até três profissionais de saúde da 

mesma categoria. Sendo que cada profissional de saúde deverá preencher um 

mínimo de 10 horas. Tal medida poderá inviabilizar a proposta do vínculo e a 

longitudinalidade do cuidado (PNAB,2017).  

De acordo com a PNAB edição 2011 quanto ao número de pessoas para 

atendimento por equipe, a previsão era ser considerado o grau de vulnerabilidade 

das famílias daquele território. Assim, quanto maior a vulnerabilidade, em tese, 

menor deverá ser o número de pessoas assistidas por equipe. 

  Retomando as propostas da ESF, é necessário, portanto, uma sinergia 

efetiva e sistemática entre as políticas públicas para que a assistência dispensada 

se desenvolva em sua totalidade assegurando ao usuário o atendimento às suas 

demandas na área da saúde. 

Na opinião de CORBO (Apud BARRA, 2013, p.13) a intersetorialidade 

“destaca-se como diretriz essencial da Estratégia, sem o qual não é possível atuar 

com base no conceito ampliado de saúde” (p.7), o que nos remete a ideia de que 

as ações intersetoriais podem ser compreendidas como instrumento institucional 

para a consolidação dos objetivos e diretrizes da ESF. 
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           Evocando reflexões de JUNQUEIRA (1997), é viável sinalizar que a 

intersetorialidade necessita de uma junção a partir da gestão, para identificar os 

mecanismos e instrumentos que possibilitem a integração da assistência em saúde 

às outras políticas públicas. 

         SILVA e RODRIGUES (2009) ressaltam que as ações intersetoriais no 

campo da saúde podem ser consideradas como um novo paradigma, cujos atores 

sociais se encontram no processo de adaptação, sendo necessário ultrapassar os 

desafios e inseguranças que contrariam a inovação, bem como estabelecer 

procedimentos que possibilitem as ações intersetoriais. 

  As  autoras destacam  ainda que na ESF os atores sociais desconhecem a 

efetividade de equipamentos e projetos sociais implementados na comunidade e 

designados para a promoção da saúde, e que apesar da existência de 

equipamentos sociais e projetos relevantes implantados com o objetivo de propiciar 

a qualidade de vida da população, a articulação entre as ações intersetoriais não 

ocorrem de forma horizontal, isto é, não se avalia o potencial que cada um dos 

equipamentos e projetos tem  a colaborar com os demais setores.  

Diante dessa constatação as pesquisadoras afirmam a existência de 

desconexão entre os membros das equipes que desenvolvem ações na Atenção 

Primária e os equipamentos sociais, fato este que, na compreensão das mesmas, 

pode ser considerado limitador, desafiador, para a consolidação da 

intersetorialidade.  

Percebe-se que este estudo aflora como um reforço à compreensão de que 

um dos desafios da ESF na reorganização da Atenção Primária refere-se ao 

desalinho acerca do conceito sobre intersetorialidade, pois da maneira como a 

mesma é percebida remete a uma incumbência de cunho individualizado 

pressupondo necessidades individualizadas o que torna o trabalho difícil e 

desmembrado (COSTA et al,2009 apud SILVA & RODRIGUES,2009) 

Finalizando, as autoras concluem em seus estudos que: 

[...] embora a ESF seja um espaço privilegiado para o 
desenvolvimento de ações intersetoriais para a promoção da 
saúde, essas práticas ainda são pouco evidentes. Enquanto 
proposta inovadora em processo de construção, a 
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intersetorialidade já alcançou alguns avanços, mas muitos desafios 
ainda estão sendo enfrentados para operacionalizar essa 
estratégia que contraria interesses hegemônicos. (SILVA e 
RODRIGUES,2009, p.13).  

Uma das dificuldades apontadas por INOJOSA (1998, p.35), como sendo 

desfavorável à concretização da intersetorialidade é a “sobrecarga de 

responsabilidades dentro da política setorial, a qual impede os profissionais de 

olharem além do objeto específico de atuação”. 

A partir das reflexões de diferentes pesquisadores expressas neste trabalho 

percebe-se que: a) de um lado uma das dificuldades para a prática de ações 

intersetoriais foi identificada como sendo a desconexão entre os membros das 

equipes que desenvolvem ações na Atenção Primária e os equipamentos sociais; 

e b) a sobrecarga de responsabilidades dentro da política setorial, a qual impede 

os profissionais de olharem além do objeto específico de atuação. 

De outro lado, a partir da nova PNAB publicada em setembro de 2017, 

percebe-se mais um fator limitador, a saber, o não reconhecimento da importância 

da interface do processo de trabalho, na medida em que haverá a partir de então, 

uma nova modelagem com inclusão de novas atribuições para a equipe da ESF e 

numa carga horária de trabalho potencialmente a mesma. 

No próximo capítulo analisaremos a outra base desta análise sobre a 

intersetorialidade entre política de saúde e política de segurança pública, nele serão 

destacados os aspectos formais, técnicos e teóricos que fundamentam a filosofia 

de uma política de segurança pública com cidadania e correspondente ao período 

do estudo. 
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CAPÍTULO 2 - A POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA E O SUSP. 

 

2.1 Segurança Pública - indicador de cidadania e qualidade de vida. 

 

A segurança, condição imprescindível à dignidade humana é concebida 

como uma necessidade social que requer do arcabouço governamental e de 

diferentes organismos sociais a criação de políticas públicas para serem 

efetivamente implantadas, dessa forma, a sociedade tem na segurança a condição 

imprescindível à garantia de direitos e a execução dos deveres, firmados no 

ordenamento jurídico. (CARVALHO e SILVA,2011). 

De acordo com as autoras denomina-se sistema de segurança pública os 

organismos estatais responsáveis pela criação de políticas públicas voltadas para 

a segurança da coletividade, tendo como sustentáculo programado a política de 

segurança pública. 

CARVALHO e SILVA (2011) descrevem que o início do século presente, tem 

sido assinalado singularmente por um sistema econômico-financeiro conhecido por 

globalização. Este processo de globalização vem provocando uma remodelagem 

da funcionalidade do Estado na administração pública, bem como na convivência 

com a sociedade e com o mercado.  

Diante desse encadeamento, a coordenação da política de segurança 

pública, como alicerce para a confrontação da violência e da criminalidade, significa 

uma provocação para a coletividade e para o Estado.  

Percebe-se que as circunstâncias   pertinentes ao campo da segurança 

pública têm incitado a diferentes pesquisadores tanto no meio da sociedade como 

nas instâncias governamentais.  

Para as pesquisadoras CARVALHO e SILVA (2011) as ferramentas 

utilizadas para a confrontação da criminalidade e da violência vêm demonstrando 

ser ao longo dos anos insatisfatórias para garantir a segurança pessoal e 

comunitária. 
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Nessa realidade, a participação social através de sua representatividade é 

vista como elemento essencial para a construção de diferentes políticas públicas 

de maneira que a democracia seja uma realidade no Estado promovendo então, 

uma segurança cidadã (CARVALHO e SILVA,2011). 

Na opinião de Sá e Silva (2012) a democracia se vê diante de desafios que 

favorecem a sustentação de sistemas que possam propiciar a descrição das 

questões sociais, visando a concepção de respostas às demandas sociais. 

De acordo com o autor a concepção de “sistema” emerge de uma tentativa 

de solução da conjuntura subsequente à promulgação da Constituição Federal de 

1988, que influencia em direção a elaboração de políticas públicas no país. 

Um caso bem-sucedido de elaboração de “sistema” é mencionado por Sá e 

Silva (2012). Vejamos a seguir: 

[...]sempre como exemplar é o do Sistema Único de Saúde (SUS), 
um arranjo baseado em instrumentos de coordenação federativa, 
fontes de financiamento, sistemas de informação e canais de 
participação social. A adoção dessa lógica no campo da segurança 
implicaria, como implicou na saúde, que diferentes atores, em 
diferentes níveis, tivessem de interagir, segundo regras e limites 
predefinidos, visando estabelecer a agenda, selecionar alternativas 
de ação, fixar competências, executar e monitorar ações de 
maneira reflexiva e permanente. Este novo modo de operação seria 
fundamental, por exemplo, para gerar senso compartilhado de 
prioridade entre agências no tocante à investigação e à repressão 
de crimes, situar com mais clareza o papel dos municípios no 
combate à violência, ou definir o que conta como investimento 
legítimo em segurança e o que é matéria de outros setores, tais 
como infraestrutura urbana ou políticas sociais (SÁ e SILVA , 2012, 
p.38) 

 A ação compartilhada, ou seja, a interação a qual Sá e Silva (2012) fazem 

alusão   no âmbito do SUS pode ser compreendida na visão de INOJOSA (2013) 

como sendo a realização de ações intersetoriais, já que a autora concebe: 

[...] a articulação de saberes e experiências com vistas ao 
planejamento, para a realização e avaliação de políticas, 
programas e projetos, com o objetivo de alcançar resultados 
sinérgicos em situações complexas pode ser definida como 
intersetorialidade (INOJOSA, 2001, p.105 apud PEREIRA e 
TEIXEIRA, 2013, p.122). 
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De acordo com Soares 1  (2007) num Estado democrático presume-se 

igualmente perante as normas jurídicas a igualdade perante a justiça, a segurança 

e a saúde universal, bem como demais políticas públicas. 

Para a sustentação da igualdade na provisão dos serviços de segurança faz-

se necessária a efetividade do aparelho estatal por meio dos serviços dispensados 

pelas instituições. Assim, a segurança deve ser um bem universal fornecido pelo 

Estado (SOARES,2007). 

Na opinião de Soares (2007) a concepção de um Sistema Único de 

Segurança Pública -SUSP deu-se por conta dos obstáculos percebidos para a 

efetivação da proposta de se integrar as polícias, o embate na definição de 

competências. 

Segundo Soares (2007) o SUSP concentra-se na conexão entre as polícias 

estaduais, polícias federais e guardas municipais. Recomenda a concepção de um 

‘Conselho Consultivo de Segurança Pública’, cuja composição se daria por meio da 

representação da sociedade civil, chefes e comandantes das polícias, tendo como 

propósito “o acompanhamento da política unificada de segurança pública, 

vinculando-se diretamente ao gabinete do Secretário de Segurança Pública dos 

Estados”. (SOARES,207, p.5). 

 O SUSP incentiva a unificação evolutiva das academias de polícia, 

implantação de áreas territoriais ajustadas à segurança pública, adaptação de 

setores de “informação e inteligência policial, uma corregedoria única e grupo 

unificado de mediação de conflitos”. (SOARES,2007, p.5) 

 Afirma ainda esse autor que a “bandeira” que propiciou a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a 

universalização da educação básica, dentre outras, pode ser erigida pela 

coletividade desde que grupos reacionários e progressistas confirmem a 

importância da igualdade e, em decorrência da universalidade dos bens públicos: “ 

                                                             
1
 Apesar de haver algumas limitações possíveis em relação às reflexões deste autor que em sua trajetória está 

a passagem e saída crítica do Governo de Luis Inacio Lula da Silva, e que portanto essas reflexões poderiam 
ter ora um caráter “chapa branca” quando no governo e ora altamente crítica quando fora dele. Para essa 
dissertação importa que ele foi um dos principais articuladores para a criação do SUSP e está listado entre os 
ocupantes da pasta de Secretaria Nacional de Segurança Pública com forte trajetória na defesa de uma política 
de segurança pública alinhada aos direitos humanos e a modernização técnica da atividade policial.   
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segurança pública é bem coletivo, interesse universal, direito de todos e deve ser 

garantida pelo Estado”. (SOARES,2007, p.2)  

Essa bandeira por um Sistema Único de Segurança Pública -SUSP tem 

outras formas de se fazer percebida e de alterar a ideologia e as práticas de 

segurança de modo relevante: 

A bandeira serve também de guia para a adoção de políticas de 
segurança. Por exemplo: como autorizar uma incursão bélica a uma 
favela, colocando em risco a vida dos moradores, se eles são os 
destinatários da segurança, tanto quanto os habitantes dos demais 
bairros da cidade. O que justificaria abordagens diferenciadas? O 
que legitimaria a aplicação seletiva das leis? O que sustentaria a 
criminalização da pobreza? (SOARES,2007, p.2). 

A partir dessas reflexões Soares (2007) faz uma análise das tentativas 

governamentais de formular e implantar políticas de segurança pública a nível 

nacional na gestão dos presidentes Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) e 

Luis Inacio Lula da Silva (2003-2010). 

No trecho a seguir vemos alguns comentários de Soares (2007) sobre o 

Plano Nacional de Segurança no período da gestão do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso (1994-2002): 

[...] o período Fernando Henrique Cardoso marcou uma virada 
positiva, democrática e progressista, modernizadora e 
racionalizadora, na medida em que conferiu à questão da 
segurança um status político superior, reconhecendo sua 
importância, a gravidade da situação e a necessidade de que o 
governo federal assuma responsabilidades nessa matéria; e firmou 
compromisso político com a agenda dos direitos humanos, mais 
especificamente, na área da Segurança Pública, com uma pauta 
virtuosa (prevenção; integração intersetorial e intergovernamental; 
valorização da experiência local; qualificação policial; estímulo ao 
policiamento comunitário; apoio ao programa de proteção às 
testemunhas e à criação de ouvidorias). Infelizmente, a riqueza da 
pauta não se fez acompanhar dos meios necessários e suficientes 
para sua execução – entendendo-se, nesse caso, os meios em 
sentido amplo: faltaram verbas, orientação política adequada, 
liderança e compromisso efetivos, e um plano sistêmico, 
consistente, que garantisse uma distribuição de recursos 
correspondente às prioridades identificadas no diagnóstico 
(SOARES,2007, p.1). 
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A análise desse especialista e antropólogo em relação ao desdobramento 

das ações na intenção de implantação do Sistema Único de Segurança Pública – 

SUSP no primeiro mandato do presidente Luis Inacio Lula da Silva (2003-2006): 

O presidente reviu sua adesão ao Plano e desistiu de prosseguir no 
caminho previsto, porque percebeu – na interlocução com a 
instância que, à época, se denominava "núcleo duro do governo" – 
que fazê-lo implicaria assumir o protagonismo maior da reforma 
institucional da segurança pública, no país, ou seja, implicaria 
assumir a responsabilidade pela segurança, perante a opinião 
pública. E isso o exporia a riscos políticos, pois a responsabilidade 
por cada problema, em cada esquina, de cada cidade, lhe seria 
imputada. O desgaste seria inevitável, uma vez que os efeitos 
práticos de uma reorganização institucional só se fariam sentir a 
longo prazo (SOARES,2007, p. 5) 

 

Em uma análise da segunda gestão do presidente Lula no campo das 

mudanças para a segurança pública Soares argumenta sobre alguns elementos da 

concepção de um Sistema Único de Segurança Pública em relação a temáticas 

clássicas no debate sobre a organização dos serviços prestados à população pelas 

estruturas policiais: 

O SUSP não implicaria a unificação das polícias, mas a geração de 
meios que lhes propiciassem trabalhar cooperativamente, segundo 
matriz integrada de gestão, sempre com transparência, controle 
externo, avaliações e monitoramento corretivo. Nos termos desse 
modelo, o trabalho policial seria orientado prioritariamente para a 
prevenção e buscaria articular-se com políticas sociais de natureza 
especificamente preventiva (SOARES,2007, p.3). 

Dando continuidade à análise sobre uma nova política de segurança pública, 

Soares (2007), comenta sobre um dos eixos institucionais da política de segurança 

pública assumida como política do Estado brasileiro de promoção da paz social, O 

PRONASCI: 

Em 20 de agosto de 2007, o governo federal lançou o Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), pela 
Medida Provisória 384, comprometendo-se a investir R$ 6,707 
bilhões, até o fim de 2012, em um conjunto de 94 ações, que 
envolverão dezenove ministérios, em intervenções articuladas com 
estados e municípios. Do ponto de vista dos princípios matriciais, o 
Pronasci reitera o Plano Nacional de Segurança Pública do primeiro 
mandato do presidente Lula, o qual, por sua vez, incorporava, 
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sistematizava e explicitava o que já estava, embrionária ou 
tacitamente, presente no Plano Nacional do governo Fernando 
Henrique Cardoso. Isso mostra que, a despeito das diferenças e da 
precariedade do tratamento conferido à questão dos princípios no 
plano do governo FHC, tem havido mais continuidade do que 
descontinuidade entre os esforços sucessivos, que já formam uma 
série histórica tão mais relevante quão mais se distingue do período 
anterior, ainda fortemente marcado por reverente omissão, 
relativamente à área – tabu – da Segurança Pública 
(SOARES,2007. p.5). 

Uma política de segurança pública comprometida com a promoção da 

cidadania, da paz social e na defesa dos direitos humanos, sendo implementada, 

modifica a dinâmica de atuação das forças policiais e tem como um de seus efeitos 

a melhoria da qualidade de vida dos membros da sociedade. O PRONASCI foi a 

estrutura institucional na reorientação da política de segurança pública do Brasil. 

 

 

 

2.2 O Programa Nacional de Segurança com Cidadania – PRONASCI    

 

Nos documentos institucionais para implementação do programa e 

implantação das ações e projetos na política de segurança com cidadania, tais 

como o Caderno do PRONASCI (2007), é possível identificar o objetivo formal deste 

Programa: 

[...] destina-se à prevenção, controle e repressão da criminalidade, 
atuando em suas raízes sócio culturais, além de articular ações de 
segurança pública com políticas sociais por meio da integração 
entre União, estados e municípios. As ações levarão em conta as 
diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP. 
(PRONASCI,2007, p.3).  

Em entrevista concedida ao Jornal do Brasil em 21 de agosto de 2007, no 

período do lançamento do PRONASCI o ex-Ministro da Justiça Tarso Fernando 

Herz Genro definiu de maneira sucinta que “o programa induz, financia e articula”, 

destacando ainda que o programa “é resultado da 'escuta selecionada' de 

acadêmicos, organizações não-governamentais, especialistas em segurança 



47 
 

pública, secretários estaduais, prefeitos e parlamentares” (Jornal do Brasil, 21 de 

agosto de 2007, p.4). 

Nesta mesma entrevista o ex-coordenador nacional do PRONASCI, Ronaldo 

Teixeira da Silva, afirma que o programa tem “a proposta de articular programas de 

segurança pública e ações sociais, com prioridade para ações preventivas”. (p.4). 

Algumas propostas para a instrumentalização das ações intersetoriais no 

campo da segurança pública, no âmbito do PRONASCI são possíveis de serem 

percebidas no documento institucional do programa, das quais transcrevemos a 

seguir:  

 A execução do programa se dará por meio de mobilizações 
comunitárias e policiais e começa a partir da instalação dos 
Gabinetes de Gestão Integrada Municipais (GGIM) nos territórios 
definidos pelo PRONASCI. Os GGIM articularão junto aos órgãos 
competentes ações integradas de combate à violência e darão 
condições para o trabalho de equipes multidisciplinares do 
PRONASCI, que serão compostas de assistentes sociais, 
psicólogos, educadores e pedagogos. Os GGIM também serão um 
espaço de articulação entre as diferentes forças de segurança – 
polícias civis, militares, bombeiros, guardas municipais, secretarias 
de segurança pública – e a sociedade. (PRONASCI,2007, p.19)  

Ampliando o debate sobre os desafios e possibilidades das ações 

intersetoriais nos campos da Saúde e da Segurança Pública ressalta-se que, 

destinado à execução das propostas do PRONASCI foram formulados os 

PROGRAMAS LOCAIS, denominados Território da Paz. 

Dentre os Programas Locais - Território da Paz, podemos mencionar a 

proposta de implantação do policiamento comunitário. A instituição do policiamento 

comunitário é indispensável ao PRONASCI, pois de acordo com o programa, os 

policiais comunitários seriam inseridos em um território fixo para a construção de 

uma relação de confiança com a comunidade e desenvolvendo um novo perfil de 

ação policial. 

Como proposta do PRONASCI a capacitação desses agentes da lei se daria 

em temas voltados para a discussão em direitos humanos, ética e cidadania. As 

propostas previstas no PRONASCI em relação ao Território da Paz reúnem ainda 

o projeto Integração do Jovem e da Família.  
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Esta proposta consiste na articulação visando a integração de ações de 

proteção a família, como forma de marcar a filosofia que orientava essa dimensão 

do PRONASCI, o projeto assume um nome sugestivo: Mães da Paz. 

As ações do projeto Mães da Paz inicialmente seriam implantadas em 

comunidades vulneráveis acometidas pelos confrontos oriundos da luta pelo 

domínio do tráfico de drogas no território das favelas.  

O projeto Mães da Paz previu a capacitação de lideranças com uma 

finalidade específica, como podemos explicitada no trecho a seguir: 

Em comunidades dominadas pelo tráfico e pela violência, um dos 
projetos desenvolvidos será o Mães da Paz, que capacitará 
lideranças femininas para se aproximar de jovens em situação de 
risco infracional ou criminal e encaminhá-los aos programas sociais 
e educacionais do PRONASCI, como o Protejo e Reservista 
Cidadão, entre outros. As lideranças serão identificadas em cada 
comunidade por assistentes sociais ligados ao PRONASCI. Cerca 
de 4,8 mil mulheres serão formadas no curso de Promotoras Legais 
Populares, que envolve temas como direitos humanos, mediação 
de conflitos e cidadania. Cada uma receberá uma bolsa de R$ 
100,00. A ideia é que a liderança exercida por essas mulheres em 
cada comunidade contribua para afastar o jovem da criminalidade. 
(BRASIL, PRONASCI, 2007, p.20)  

Uma ação que pode ser entendida articulada ao PRONASCI como ação 

intersetorial dentro das comunidades vulneráveis é o trabalho desenvolvido pelos 

atores sociais do Programa Saúde da Família – PSF que passaram a ser 

denominada pela Ministério da Saúde como Estratégia Saúde da Família - ESF. 

O PRONASCI quando de sua criação em 2007, propôs que as ações da 

Atenção Primária a Saúde - APS por meio da ESF, fossem ampliadas conforme 

pode ser visto visando a uma concepção de segurança pública que não se restringe 

ao enfrentamento à criminalidade, mas converge para a perspectiva de uma 

concepção ampliada de saúde: 

O Programa Saúde da Família (PSF) será implantado e ampliado 
nas 11 regiões indicadas pelo PRONASCI. O Ministério da Saúde 
incluirá no PSF jovens de comunidades carentes capacitados pelo 
PRONASCI. Após a qualificação, estes jovens atuarão como 
agentes comunitários e farão a ligação da sua comunidade com o 
Programa (PRONASCI,2007, p.21). 
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        No campo das diferentes políticas públicas, dando ênfase neste 

trabalho à Saúde e à Segurança Pública, identifica-se que as respectivas políticas 

enfrentaram e continuam enfrentando as injunções institucionais que acirram 

debates em relação aos desafios e possibilidades do processo de construção da 

intersetorialidade, como veremos mais adiante por meio da análise dos debates 

públicos veiculados pela Mídia, em confronto com a literatura especializada. 

Como exemplo de injunções institucionais na área de segurança pública, 

pretende-se neste trabalho destacar a seguir algumas que parecem ter modificado 

até então a caminhada proposta pelo PRONASCI desde a sua criação, a saber, 

“articular ações de segurança pública com políticas sociais por meio da integração 

entre União, estados e municípios”. (BRASIL, 2007.p.19). 

De acordo com matéria veiculada no Jornal do Brasil em 3 de Janeiro de 

2010, o ex-ministro da justiça Tarso Genro ao comentar a parceria entre o Governo 

Federal e o Governo do estado do Rio de Janeiro expressa que “as Unidades de 

Polícia Pacificadora compõem a estratégia principal do PRONASCI (Jornal do 

Brasil em 3 de Janeiro de 2010, p.4). 

Para o aparelhamento da Polícia Militar que desenvolve as ações do 

Policiamento Comunitário nas favelas cariocas e a implementação dos programas 

preventivos, afirma o ex-ministro durante a entrevista que o governo federal 

disponibilizou até 2010 o montante de 80 milhões de reais.  

Esta entrevista foi concedida ao Jornal do Brasil em 3 de janeiro de 2010, no 

entanto, com os cortes no orçamento público a partir de então, algumas ações 

previstas no PRONASCI tiveram descontinuidade. 

O Jornal o GLOBO em matéria veiculada em 15 de janeiro de 2012, tornou 

público a precária situação financeira que PRONASCI sofreu com os cortes 

orçamentários da política de austeridade fiscal: 

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(PRONASCI) sofreu, no primeiro ano do governo Dilma Rousseff, o 
maior corte de recursos desde a sua criação, no fim de 2007. Dos 
R$ 2,094 bilhões autorizados para 2011 só a metade foi paga nos 
diversos projetos previstos pelo Ministério da Justiça, contrariando 
o discurso de campanha de ampliar a colaboração com estados e 
municípios nessa área. A tesourada foi de R$ 1,036 bilhão, 
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impactando as ações Brasil afora (O GLOBO,15/01/2012).  
 

Em esclarecimento ao Jornal O GLOBO datado de 16 de janeiro de 2012 o 

Ministério da Justiça explicou que: 

[...] a Política Nacional de Segurança Pública, que inclui o 
PRONASCI, está em fase de aprimoramento da gestão. Um dos 
objetivos seria a criação de mais mecanismos para avaliá-la que 
não só a execução orçamentária (Jornal O GLOBO em 16 de 
Janeiro de 2012). 

Dois anos após a declaração do ex-Ministro da Justiça, foi realizada a 

pesquisa intitulada “Análise do Impacto do PRONASCI na Região Metropolitana de 

São Paulo” produzida pelo pesquisador Tulio Kahn. 

O autor aponta limites metodológicos e fragilidades de implementação que 

confirmam a inexistência de parâmetros transparentes e propositivos que propiciem 

reconhecer se o PRONASCI alcançou ou não seus objetivos, elemento essencial 

na avaliação da eficácia de uma política ou projeto. 

Na pesquisa KAHN (2014) faz um aporte às informações do relatório do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA quanto a administração do 

PRONASCI, e aponta inconsistências na articulação e efetividade das ações: 

[...] a gestão do programa tende a ser dificultada pelo fato de 
combinar ações muito díspares. O programa inclui ações no âmbito 
da segurança pública, diversos projetos sociais já realizados pelo 
governo federal e alguns novos projetos focalizados. Entretanto, 
este conjunto não parece ter sido montado de forma a criar de fato 
política com relações claramente estabelecidas entre ações 
previstas e resultados esperados, os quais possam ser 
precisamente avaliados e a esta atribuídos, com frentes que 
potencializem alcance das metas” (IPEA, 2009, p.773 apud KAHN, 
2014, p.17).  

Esse autor ressalta a dificuldade encontrada para avaliar o impacto do 

programa, considerando a prematuridade das ações. 

Segundo afirmação do mesmo autor, os resultados não apresentam uma 

lógica consistente e cuja coerência da relação entre ações desenvolvidas e 

objetivos propostos seja evidente. Cita como exemplo a imprecisão da categoria 
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vitimização, que no período de um ano tornou inconcebível ratificar se o programa 

representou alguma expectativa de mudança na ocorrência de novos crimes nos 

municípios contemplados pelos recursos do PRONASCI. 

     De igual modo, a contradição na execução do programa pode ser 

percebida na análise da dinâmica das mudanças na proporção do sentimento de 

segurança em relação às ações de policiamento empreendidas o que não assegura 

que o PRONASCI originou um resultado expressivo na compreensão de munícipes 

sobre a política de segurança, embora as transformações percebidas pareçam 

indicar que avançam na direção esperada. (KAHN,2014). 

KAHN (2014, p.17) expressa que o conceito da pesquisa consistia , além de 

obter uma conclusão sobre o impacto da implementação de um programa em 

processo de maturação, polemizar a viabilidade de se realizar a “ análise de um 

programa do tipo ‘coquetel’ aplicado genericamente num município”. 

Entretanto, o autor conclui, ao analisar a performance dos índices formais de 

criminalidade: 

Encontramos evidências favoráveis ao PRONASCI nos indicadores 
furtos/roubos outros e homicídios, evidências neutras no indicador 
furtos/roubos de veículos e desfavoráveis nas lesões corporais 
dolosas. O problema é que as tendências nunca são uniformes, ou 
seja, não apresentam todos os municípios PRONASCI numa 
direção e os municípios controle em outra. Em outras palavras, 
onde encontramos queda de crime em 2009, receber recursos do 
PRONASCI não era condição necessária nem suficiente para o 
resultado. Quanto aos resultados substantivos, o máximo que 
podemos avançar é que os sinais estão na direção correta, mas 
ainda é demasiado cedo para identificarmos os efeitos concretos 
do PRONASCI [...]. (KAHN, 2014, p.17).  

Na opinião de Sá e Silva (2012) apesar de transformações consideráveis por 

parte do governo federal, o Programa foi alvo de críticas. A primeira crítica consistia 

na percepção de que as 94 ações proposta que se encontravam sob a supervisão 

do governo pairavam de forma desalinhada entre os diversos setores públicos. 

Já a segunda crítica consistia no fato de que o PRONASCI foi desenvolvido 

a partir das iniciativas dos municípios mediante adesão a parceria com o governo 

federal. Desta forma, tornava-se fundamental para o triunfo das ações que os 

municípios parceiros apreciassem se as ações atendiam as suas necessidades e 
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que compartilhassem as soluções encontradas para a resolução das questões 

locais (SÁ e SILVA, 2012). 

Assim, percebe-se que o PRONASCI não dispunha de métodos que 

favorecessem a avaliação das ações implementadas pelos municípios 

contemplados com recursos do governo federal, e nem tampouco era realizado o 

reconhecimento de possíveis desvios das propostas para que fosse realizada uma 

reparação das metas pactuadas. 

A terceira crítica é tecida por SOARES (2007), a mais severa provavelmente, 

uma vez que o autor ressalta que um deslize em relação ao Programa foi o fato de 

o mesmo não ter sido incorporado a agenda de reformas institucionais. 

Apesar do PRONASCI ter sido idealizado para a redução da violência e da 

criminalidade nos territórios vulneráveis por meio de ações intersetoriais, cuja 

ênfase é a construção de uma cultura de paz para que o medo que impera nesses 

territórios devido à violência e o crime possa ser reduzido, percebe-se mais uma 

vez a fragmentação, a descontinuidade de uma política pública de tamanha 

magnitude para a segurança e a saúde pública (SOARES,2007). 

Na próxima seção haverá a descrição da construção política da UPP Social, 

uma estratégia de articulação das diferentes políticas sociais em territórios 

vulneráveis com UPPs instaladas. Serão apresentados os atores sociais 

envolvidos; as prováveis ideias que modelaram a proposta de sua criação, bem 

como sua crise e descontinuidade.  

Antes, porém, cabe desenvolver a gênese do modelo de gestão de 

segurança pública adotado pela Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro 

na gestão do ex-governador Sérgio Cabral, denominado “Polícia Pacificadora”, que 

inspirou  a criação da estratégia UPP Social.  

Além do processo de construção das Unidades de Polícia Pacificadora - 

UPPs é importante desenvolver algumas reflexões em relação aos impactos da 

violência na saúde pública, uma vez que a Política Nacional de Promoção da Saúde 

é concebida como uma estratégia de articulação transversal na qual se confere 

visibilidade aos fatores que colocam a saúde da população em risco. 
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2.3  Unidade de Polícia Pacificadora- UPP: uma proposta governamental 

para a “pacificação” das favelas. 

 

Desde as justificativas até as considerações formais constante da 

mensagem do governo de estado para sua institucionalização de um novo modelo 

de segurança pública para o Rio de Janeiro, o discurso aponta para a construção 

de um novo paradigma para a segurança pública que estaria centrada na Polícia 

Pacificadora, conforme texto do Decreto Estadual n. 42.787, de 6 jan. 2011¹, que 

instituiu o modelo das Unidades de Polícia Pacificadora - UPPs: 

Art. 1º As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), criadas para a 
execução de ações especiais concernentes à pacificação e à 
preservação da ordem pública, destinam-se a aplicar a filosofia de 
polícia de proximidade nas áreas designadas para sua atuação. [...]   

§ 2º São objetivos das UPP: 

 a) consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte 
influência da criminalidade ostensivamente armada; b) devolver à 
população local a paz e a tranquilidade públicas necessárias ao 
exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto 
social quanto econômico.  

No sítio eletrônico da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), observa-

se que o emprego do efetivo das UPP tem como referência a filosofia de polícia 

comunitária por meio do policiamento de proximidade.  

Para uma melhor compreensão da filosofia de polícia comunitária que 

colaborou como marco teórico para a proposta da Política de Pacificação 

implementada em 2008 pelo governo do estado do Rio de Janeiro, veremos a 

seguir o conceito filosófico desse novo modo de “fazer polícia “ expresso pelos 

especialistas TROJANOWICZ e BUCQUEROUX (1994): 

Polícia Comunitária é uma filosofia e estratégia organizacional que 
proporciona uma nova parceria entre a população e a polícia. 
Baseia-se na premissa de que tanto a polícia quanto a comunidade 
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devem trabalhar juntas para identificar, priorizar e resolver 
problemas contemporâneos tais como crime, drogas, medo do 
crime, desordens físicas e morais, e em geral a decadência do 
bairro, com o objetivo de melhorar a qualidade geral da vida na área 
(p.4). 

A polícia de proximidade compreende as mesmas peculiaridades da polícia 

comunitária, embora inserida em uma outra terminologia. O cerne é atuar junto à 

comunidade, promover a interação e buscar desenvolver um serviço policial de 

maneira preventiva aos acontecimentos que ofendam a paz social ou exponha aos 

cidadãos a contextos de violação de direitos ou de riscos pessoais e coletivos. 

(BRASIL/MJ,2007).  

A filosofia de Polícia Comunitária inspirou a proposta do modelo das UPPs 

incentivando a aproximação entre os profissionais de segurança pública e a 

comunidade, conferindo uma característica humana ao policial. O trabalho, então, 

deve ser sistemático, planejado e detalhado (BRASIL,2007). 

Considerando as informações veiculadas no sítio eletrônico da Secretaria de 

Segurança do estado do Rio de Janeiro- SESEG, a comunidade Santa Marta 

localizada na região da zona sul da Cidade do Rio de Janeiro, foi selecionada para 

receber a primeira UPP em 19 de dezembro de 2008, sendo esta a primeira 

experiência da política de aproximação entre polícia e comunidade por meio do 

Programa de Pacificação desenvolvido no Estado. (RIO DE JANEIRO, 2016). 

A partir dessa experiência, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do 

Rio de Janeiro iniciou um novo modelo de fazer policiamento nas favelas cariocas 

ampliando assim o número de Unidades de Polícia Pacificadora que até o ano 2014 

totalizavam 38 unidades. 

Cabe destacar que a agenda política do governo do estado neste período 

era investir na segurança pública em especial nas favelas cariocas, devidos os 

megaeventos esperados para os anos 2014 e 2016, no esforço de converter a 

imagem da cidade e afirmar perante os organizadores dos megaeventos Copa do 

Mundo e Jogos Olímpicos, que o Rio de Janeiro é uma cidade segura   no que 

refere à violência urbana (CARVALHO,2013). 
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Percebe-se pela literatura especializada que entre os anos 2008 e 2012 

quando a ocupação foi iniciada por integrantes da Polícia Militar, que o discurso 

popular nas favelas “pacificadas” nesses primeiros anos ressoava como um “hino 

de vitória” diante do refreamento dos confrontos armados   e o resgate do direito de 

ir e vir (MONTEIRO,2015). 

De outro lado uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública em parceria com o Laboratório de Análise da Violência da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro LEV - UERJ em 2012, revelou que a análise das falas 

de moradores durante as entrevistas realizadas, indicava um certo 

descontentamento com o termo “pacificação das favelas”, tal como utilizado pelo 

Governo do Estado e pela mídia. 

Alguns resultados positivos puderam ser registrados com a implantação das 

UPPs, como revelou estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2012, 

pois houve um decréscimo de mortes causadas por intervenção policial nas favelas 

ocupadas. Além disso, outros indicadores positivos para queda dos índices de 

criminalidade da cidade do Rio de Janeiro pareciam favorecer o desenvolvimento 

dessa política num primeiro momento: 

O número de mortes violentas por comunidade e mês passa de 1 a 
0,25, ou seja, experimenta uma redução de quase 75%. Dentro 
destas categorias, duas subcategorias são monitoradas de forma 
específica. A redução é mais moderada para os homicídios dolosos 
e mais intensa para as mortes em intervenções policiais, que 
passam de 0,5 por mês a quase zero. Em outras palavras, há uma 
redução notável das mortes violentas e, dentro delas, 
especialmente daquelas decorrentes de intervenção policial. 
(FBSP/LEV, 2012). 

 

Lançando mão da contribuição de MONTEIRO (2015) no que se refere a 

dinâmica das favelas “pacificadas” percebe-se um grande desafio para as 

instituições sociais o processo de organização de uma categoria muito comum de 

mobilidade urbana, os moto-taxistas: 

Entre as atividades da vida social mais nevrálgicas e simbólicas das 
favelas cariocas está a atividade de moto-taxistas. Atividade 
responsável por transportar moradores para trajetos mais curtos ou 
mais longos, geradora de renda para seus próprios moradores, 
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sintoma e efeito da precarização das condições de vida e de 
moradia, tal atividade representa também importante 
movimentação financeira. O controle dessa atividade também pode 
significar disciplinar condutas e práticas sociais que em última 
análise significam dizer como se comportar na moto, impor o uso 
de capacetes e uniformes de identificação, determinar as formas de 
direção em ruas, vielas e becos, e dizer como deve ser o 
comportamento em público dos moto-taxistas. Ou seja, não está 
em disputa apenas a atividade de moto-taxistas enquanto atividade 
econômica e laboral, mas a disputa e o conflito também dizem 
respeito ao controle do comportamento e a internalização de regras 
e valores. (MONTEIRO, 2015, p.131) 

Neste período o resgate da paz e do direito de ir e vir, na voz de 

representantes das comunidades configurava um dos mais relevantes méritos das 

UPPs, contudo, a expressão de conquista do direito de ir e vir com segurança 

identificados na voz desses mesmos moradores pode ser alçada condição de “a 

um passado próximo”. (MONTEIRO,2015). 

Para MONTEIRO (2015), a compreensão dos moradores sobre as UPPs 

passou por uma ruptura, a contar do segundo semestre de 2013, pelos fatos 

veiculados pela Mídia e pelo que o autor descreve a seguir: 

O desgaste da política de pacificação, por conflitos internos e 
externos, o próprio desempenho da polícia nas manifestações de 
2013, a instalação de uma delegacia no Complexo do Alemão, o 
desaparecimento do pedreiro Amarildo de Souza podem ajudar a 
explicar as razões do descrédito e da perda de legitimidade policial 
no Complexo do Alemão e em outras favelas, como o complexo 
Coroa-Fallet-Fogueteiro. Se há o reconhecimento de que os 
primeiros anos da UPP viabilizaram o direito de ir e vir a moradores 
de outras áreas da cidade às favelas ‘pacificadas’ e impactou na 
redução dos constantes tiroteios, também é quase consenso entre 
os moradores a fala de que a UPP não viabilizou o que um morador 
chamou de ‘direito de conviver dentro da favela’ (MONTEIRO, 
2015, p.130). 

Rodrigo Monteiro quando analisa as consequências da ruptura do “apogeu” 

e o consequente declínio do processo de ”pacificação chamou de a “voz recuada 

nas favelas” ao sentimento resultante do processo de perda de controle do poder 

público sobre as áreas “pacificadas” que, de um modo ou de outro experimentaram, 

por um tempo, um novo tipo de relação com o restante da cidade, com o país e com 

o mundo. 
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A esta “voz recuada”, pode ser adicionar a voz outros atores: os jovens 

policiais lotados nas UPPs que substituíram colegas mortos ou incapacitados para 

o serviço, como resultado do retorno dos confrontos armados (como reação e como 

política de polícia) nessas localidades com os criminosos, que insistem na tentativa 

de reconquista desses territórios para continuidade e ampliação de seus negócios 

ilegais. 

De acordo com o jornal O Globo em 09 de julho de 2015, um soldado da 

PMERJ que não quis se identificar disse ao jornal a sua percepção em relação às 

condições de trabalho: 

“Lá é o inferno. Tive que me esconder várias vezes para não 
morrer”, resumiu um ex-soldado da UPP Fazendinha, que não se 
identificou [...]. “Não temos treinamento contínuo de tiro e muitos de 
nós não somos preparados para atuar em área conflagrada. Essa 
é a verdade.", confessou outro soldado da UPP Alemão (matéria de 
Henrique Coelho, Jornal O GLOBO, 9 de julho de 2015).  

 

Atualmente a realidade pode ser descrita como não menos complexa desde 

os períodos supracitados em relação as mortes de policiais e mortes de moradores 

das favelas. 

Para MONTEIRO (2015, p.130), se a pacificação das favelas resultou na 

garantia do direito de ir e vir; se houve atenuação dos tiroteios, percebe-se nos 

discursos de moradores de forma quase consensual de que a UPP não assegurou 

o ‘direito de conviver dentro da favela’. 

Segundo o autor, as mudanças observadas nos territórios ocupados pelas 

UPPs  propõe uma análise dos modelos de gestão adotados tanto pela segurança 

pública quanto pelas políticas públicas sociais, como vemos a seguir: 

Essas transformações ocorridas a partir das UPPs sinalizam 
também para a possibilidade de entender e aperfeiçoar nossas 
instituições de segurança, agora expostas ao rico e rigoroso 
julgamento dos moradores de favelas, a entender também as 
instituições responsáveis pelas políticas públicas sociais e à 
compreensão da dinâmica de socialização inerentes à nossa 
sociedade (MONTEIRO,2015, p.135). 
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Adiante pode-se observar na reprodução de algumas falas de moradores das 

favelas pacificadas a corroboração da percepção de MONTEIRO (2015), conforme 

vemos a seguir : 

A. Fala de uma moradora do Morro dos Macacos: 

 “(...) antigamente a comunidade era muito feia, não era, como é 
que se fala, asfaltado, era aqueles paralelepípedos, faltando um, 
faltando outro, carro muito mal passava. Lá em cima, no morro, não 
era asfaltado, as pessoas subiam no barro. (…) Eu acho que a 
oportunidade de quando eu era criança e a oportunidade de agora... 
eu acho que a de agora é bem melhor. Veio oportunidade de 
emprego, saneamento, Morar Bem [Programa da Prefeitura para 
urbanização de favelas]. Então, eu acho que está ficando muito boa 
a comunidade, tanto que não tem casa para alugar. (...) Eu acho 
que a UPP trouxe isso com ela”. (FBSP/LAV, 2012, p. 126).  

 

B. Fala de um morador da Cidade de Deus: 

“Então, eu acho que antigamente as pessoas tinham aquela coisa 
assim, para um emprego: ‘Você mora onde? Eu moro em 
Jacarepaguá’ Se falar Cidade de Deus... Hoje em dia o emprego 
vem para a pessoa na Cidade de Deus, entendeu? É uma coisa 
diferente, que a gente vê de como era antigamente. Tem gente que 
teve que mentir que mora na Cidade de Deus. Meu irmão mesmo, 
ele trabalha no trem, ele falou que morava na Freguesia (…). Acho 
que agora, chegando mais coisas, mais investimento, as pessoas 
já sentem mais confiança em usar seu próprio endereço. Antes isso 
era bastante comum”. (FBSP/LAV, 2012, p.128).  

 

C. Fala de uma liderança da Cidade de Deus: 

“O poder público acha que o problema é só o tráfico. Aí nós 
começamos a sinalizar para eles que o nosso problema de 
segurança não era só o tráfico. Poderia ser também. Mas, que na 
verdade, era falta de educação, falta de saúde, falta de saneamento 
básico, falta de tudo que nós tínhamos aqui. E, mais o tráfico, os 
confrontos que eles tinham com a polícia   Nós temos várias 
reuniões, inclusive com a própria Unidade de Polícia Pacificadora. 
(…) E nós questionamos as pessoas responsáveis pelas obras, 
porque foi uma decisão deles. Não foi o que a comunidade queria. 
Eles foram bastante questionados. Por exemplo, nós apontamos 
para eles que o nosso saneamento básico é bastante precário. (…) 
Eu perguntei para ele: ‘E aí, e o saneamento básico, onde fica isso?’ 
Ele não me respondeu, ele saiu da reunião e não me respondeu. 
Entende como é que é? Então, eles planejam, o governo planeja e 



59 
 

faz aquilo que ele planeja. A Unidade de Pronto Atendimento não 
foi um desejo nosso. Tá ali...” (FBSP/LAV, 2012, p.128).  

 

Em matéria do Jornal O GLOBO de 14 de Julho de 2016, percebe-se a 

aprovação da instalação de uma UPP no bairro da Tijuca, zona norte do município 

do Rio de Janeiro em 2011.  Os comerciantes comemoram a nova fase do bairro, 

pós-instalação de UPPs: 

“Desde o final da década de 1970, o comércio tijucano estava muito 
em baixa. Os assaltos e arrastões eram frequentes, o que 
afugentava os investidores. Os traficantes mandavam fechar as 
lojas por qualquer coisa. Hoje é diferente. No Shopping 45, por 
exemplo, me lembro que, em 2005, havia um andar inteiro de lojas 
vazias. Atualmente está tudo cheio. O auge da decadência se deu 
em 1996, quando colocaram grades na Saens Peña, que só foram 
retiradas em 2011,”  afirma Jaime Miranda, presidente da 
Associação do Comércio e da Indústria da Tijuca (Jornal O 
GLOBO,14 de Julho de 2016). 

 

Neste debate público percebe-se um protagonismo das UPPs, ou seja, na 

condição de ”heroína” ou de vilã”. As opiniões são divergentes entre especialistas 

e não raramente antagônicas entre o poder público e a sociedade civil sobre a 

importância ou a efetividade ou a necessidade de um modelo de gestão da 

segurança pública baseado na filosofia do policiamento de proximidade e no uso 

controlado de recursos táticos e bélicos na atuação policial. 

Essa polarização afeta as análises sobre a política de segurança no estado 

do Rio de Janeiro nos últimos anos e sobre a atuação da polícia nas favelas. Com 

isso e se ignora, por exemplo, causas concretas e prováveis para a 

descontinuidade, como os efeitos de uma política fiscal austera sobre a qualidade 

dos serviços públicos e dentre eles, a segurança pública.  

Os juízos de valores se entrelaçam num discurso antagônico proveniente das 

camadas mais simples de quem tem vivenciado os sabores e dissabores de um 

território incluído na meta do governo estadual para” pacificação’, quanto de 

discursos provenientes das camadas mais elitizadas inseridas na sociedade 

fluminense. 
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Dessa forma, uma política celebrada como exemplo de “sucesso” num 

passado recente, é também percebida como um “fracasso” gigantesco, desde 

2014. 

A seguir, dando continuidade ao debate sobre as relações entre a política de 

saúde e a temática da segurança pública, será apresentado o debate entre 

diferentes autores em relação aos impactos da violência na saúde pública. 

 

 

2.4 Os Impactos da Violência na Saúde Pública 

 

Nos anos 1980 as mortes violentas atingiam o quarto lugar na pirâmide das 

causas de óbito no país, essa causa somente estava apenas atrás em sua posição 

no ranking para as mortes por doenças cardiovasculares. (DANTAS et al ,2010).   

Os autores ressaltam ainda que nas duas últimas décadas do século 

passado os grandes centros urbanos detinham o primeiro lugar por mortes em 

acidentes e violências. Tais informações expressavam que o aumento da violência 

no país atingia (e atinge), a toda a sociedade, levando à uma compreensão que o 

Brasil estaria atravessando uma epidemia social diferente e complexa, que se 

tornaria em alguns anos uma crítica questão a ser enfrentada. 

A maneira como esse fenômeno cruzou a vida da população, degradando as 

condições da qualidade de vida, especialmente nas grandes metrópoles, impõe aos 

serviços de saúde capitanear esforços para a alocação de recursos que façam 

frente a essa demanda gradativa, prioritariamente nos serviços de urgência, os 

quais constituem a nominada “porta de entrada aos serviços” para a população 

(DANTAS et al, 2010).  

Essas reflexões permitem perceber a necessidade de integração entre  as 

ações de segurança pública e as ações de promoção em saúde por meio da 

realização de ações intersetoriais, tal qual prevista na PNAB em sua edição 2011 

e mais recentemente ratificada na nova PNAB 2017, conforme incisos XVII e XVIII  

expressos  nas novas  diretrizes: 
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XVII-Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam 
potencializar ações intersetoriais; XVIII -Acompanhar e registrar no 
Sistema de Informação da Atenção Básica e no mapa de 
acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), e/ou outros 
programas sociais equivalentes, as condicionalidades de saúde 
das famílias beneficiárias.  (BRASIL, 2017, p.4).  

DANTAS et al (2010) observam que a publicação do Mapa da Violência nos 

municípios brasileiros, em 2008, tornou explícito o aumento de homicídios no 

período entre 1996/2006. Tal crescimento de homicídio representou nesse período 

um aumento de 20% sobre a taxa de crescimento da população, que ficou em 

16,3%.  

Essas taxas crescentes de mortalidade cujas origens são a violência, os 

acidentes de trânsito e os conflitos interpessoais, tem como “protagonistas” 

pessoas do sexo masculino das faixas etárias entre 15 e 29 anos (BRASIL.2001).  

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde (2001), a vitimização de jovens 

do sexo masculino, por causa da violência, é entendida como um impacto na saúde 

pública. Para calcular esta modalidade de impacto é utilizado o Índice de Anos 

Potenciais de Vida Perdidos (APVP).  

Um outro fator de impacto da violência na saúde pública que é um resultado 

de nossa história e cultura patriarcal e que é considerado como o principal desses 

fatores, é a violência contra a mulher: 

A violência contra a mulher traz implicações para a economia do 
País, seja em função de sua repercussão direta na saúde da mulher 
agredida, gerando custos ao sistema de saúde, seja na condição 
de subsistência de sua família, onerando as políticas públicas pelo 
subsídio e apoio, ou, ainda, na produtividade econômica, pois 
várias delas precisam se retirar de seus empregos, quando ainda 
os possuem (GOMES et  al., 2013) 

Pela ordem, segundo a importância como fator de impacto estão listados, em 

segundo lugar a violência sexual; seguida pelas despesas com a saúde e a questão 

do uso e abuso de drogas lícitas ou ilícitas estão em quarto lugar. A violência 

política/estrutural é apontada como a quinta colocada e o bullying aparece na sexta 

posição (DANTAS et al, 2010).    
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Dentre esses fatores e outros que causam impacto na saúde pública pode-

se mencionar o aumento de gastos que derivam com emergência, assistência e 

reabilitação, que por si só, são muito mais dispendiosos que a maior parte dos 

meios tradicionais utilizados nos serviços em saúde (BRASIL,2001).  

SOARES (2006) e BALESTRERI (1998), apontam em suas obras diferentes 

impactos mútuos, cujo entendimento é necessário para a compreensão da 

complexidade que envolve os fenômenos da segurança pública e da saúde pública.  

Parece suficientemente claro que o tratamento exclusivo como “questão de 

polícia”, em seu viés repressivo, não é capaz de produzir as respostas esperadas 

pela sociedade. Uma compreensão ampliada – e nesse sentido intersetorial – se 

faz necessária a partir do novo paradigma adotado na última década para definir e 

conceituar a segurança pública, considerando os marcos expressos nos artigos 5º 

e 6º da Constituição Federal de 1988. 

Corroborando o entendimento de SOARES (2006) e BALESTRERI (1998), a 

eficiência e efetividade das ações em segurança pública estão implicadas na 

promoção da intersetorialidade, como mecanismo e esforço de sinergia necessária 

à eficácia das políticas propostas, visão semelhante destaca-se a seguir nos 

comentários reproduzidos pelos autores GOMES et al (2013), em relação ao papel 

da equipe da ESF frente ao atendimento à mulher vítima de violência: 

Considerando a abrangência e a formação de vínculo entre os 
profissionais e a comunidade, a Estratégia Saúde da Família (ESF) 
possibilita a detecção precoce e acolhimento dessa usuária, antes 
que ocorra um episódio mais grave de agressão. (GOMES et 
al,2013, p.378 apud BORSOI, BRANDÃO, et CAVANCANTI. 2009) 

Para GOMES et al (2013) o resultado da pesquisa realizada com psicólogos 

e assistentes sociais do NASF, alerta para a necessidade de articulação entre as 

políticas públicas, uma vez que a resolutividade no que tange aos cuidados para 

com a mulher vítima de violência fica comprometida, já que os profissionais não 

sabem como e para onde encaminhar a vítima nesse contexto crítico e adverso: 

Assim, as equipes de Saúde da Família têm como desafio o 
enfrentamento da violência de gênero e a construção de saberes e 
tecnologias preventivas, não se atendo somente às investigações 
após o surgimento de indicativos, como lesões físicas, por exemplo 
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(GOMES et al,2013, p.378 apud BORSOI, BRANDÃO, et 
CAVANCANTI. 2009) 

De acordo com GOMES et al, (2013), a capacidade que a atenção primária 

elabora e possui para desenvolver maneiras de intervenção provém do princípio da 

integralidade. Pode-se exemplificar os casos de violência identificados pela equipe 

da ESF no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. 

Os autores destacam que a percepção dos casos de violência doméstica tem 

suas dificuldades pois requer ações de promoção da não violência, bem como a 

prevenção e o tratamento dos casos observados. Os casos requerem atendimento 

de maneira interdisciplinar e intersetorial (GOMES et al,2013). 

Diante disso, percebe-se que a Atenção Básica ao materializar-se por meio 

da ESF demanda a existência de saberes articulados que favoreçam o processo 

de intersetorialidade, cuja existência esteja centrada na busca pela  integração das 

políticas públicas, razão de se conceber em 2010 uma alternativa a estratégia UPP 

Social, que será apresentada e debatida no próximo capítulo e avaliado no capítulo 

final dessa dissertação. 
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 CAPÍTULO 3 - A UPP SOCIAL  

 

Na compreensão de JUNQUEIRA (1999), a ideia de integração, de território, 

de equidade, de direitos sociais, descreve o conceito de intersetorialidade, ainda 

que para esse autor diante de uma nova visão de mundo, novas concepções; nova 

linguagem são necessárias para compreender a intersetorialidade. O autor percebe 

e assinala a importância das redes sociais como facilitadora das ações 

intersetoriais e afirma que: 

As redes sociais se expressam como um conjunto de pessoas e 
organizações que se relacionam para responder demandas e 
necessidades da população de maneira integrada, mas respeitando 
o saber e a autonomia de cada membro. Com isso, as redes 
constituem um meio de tornar mais eficaz a gestão das políticas 
sociais, otimizando a utilização dos recursos disponíveis. Ao 
preservarem a identidade de cada membro e sua competência na 
gestão dos recursos, fazem com que essas organizações se 
integrem, tanto na concepção das ações intersetoriais quanto na 
sua execução, para garantir à população seus direitos sociais. 
(JUNQUEIRA,1999, p. 2). 

A UPP Social foi criada pelo Decreto nº 42.727 de 30 de novembro de 2010.  

Porém, antes de reiniciarmos a discussão do tema central deste tópico que é a 

construção política da UPP Social, é importante situar o debate no contexto sócio-

político daquele período no município do Rio de Janeiro, valendo-se em alguns 

elementos do debate público oportunizado pela mídia, bem como das opiniões de 

especialistas descritas na literatura especializada. 

Pretende-se destacar por meio da descrição de informações levantadas em 

literatura especializada as intenções da UPP Social em relação a proposta de 

integração das políticas públicas sociais e de segurança pública nas comunidades 

“pacificadas”, bem como parcerias com o setor privado. 

Cabe destacar a opinião de Prestes (2016): 

A importância dessa medida para o trabalho é a de, através da 
caracterização da política social de segurança das UPPs e 
programa UPP Social / Rio Mais Social, percebê-los, como 
instrumentos de controle social da parte do Estado, financiado a 
partir dos interesses particulares de seus respectivos financiadores 
(PRESTES, 2016, p.52). 
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A UPP Social é concebida como um aparato destinado a aclimatação e 

integração das políticas públicas nas favelas pacificadas, tendo como legado o 

reconhecimento das características sociais construídas ao longo do processo 

histórico que compõe a realidade desses territórios cariocas. 

Destinada a ser uma estratégia de suporte à administração pública, coube-

lhe   fortalecer as ações intersetoriais objetivando a inserção e incremento das 

ações públicas nos territórios contemplados pela política de segurança pública 

estadual denominada UPP (ANTUNES e PRESTES,2013). 

Apercebe-se que a estratégia UPP Social nasce na efervescência das 

tentativas da polícia estadual de retomada dos territórios das áreas ocupadas por 

criminosos armados. (RIO DE JANEIRO, 2010). 

        Na percepção dos autores ANTUNES e PRESTES: 

A implementação do programa UPP Social está pautado no 
entendimento de que o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de 
Janeiro compreendem que a vulnerabilidade das populações das 
favelas não depende apenas da segurança pública, sendo o 
programa um instrumento de gestão para promoção de cidadania e 
desenvolvimento social através da integração de políticas públicas 
(ANTUNES e PRESTES, 2013, p.2). 

Assim, em 19 de agosto de 2010 o secretário estadual da Secretaria de 

Segurança Pública José Mariano Benincá Beltrame e o secretário estadual da 

Assistência Social e Direitos Humanos, Ricardo Henriques lançam o novo modelo 

de gestão para a integração das políticas públicas a ser implementado nas favelas 

cariocas em processo de “pacificação”. 

Este novo paradigma de gestão voltado para as áreas ocupadas pelas UPPs, 

baseia-se na coordenação de programas sociais, culturais e ambientais 

promovendo a colaboração entre estado, prefeitura, empresas e ONGs (RAMOS e 

HENRIQUES, 2012). 

A formulação de política pública e sua análise é uma das mais instigantes 

atividades a que um pesquisador da política pública pode se debruçar ao observar 

a construção de uma política pública desde a concepção. É tarefa que exige do 

pesquisador um olhar amplo e multidimensional para poder compreender os 
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diferentes atores e processos em movimento, que sofre contingências particulares 

quando essa análise se dá sobre uma política já implementada e descontinuada. 

Esse foi o caso, desse estudo sobre a UPP Social que se inicia em 2010 pelo 

Governo do Estado do Rio de Janeiro e tem seu período de implementação inicial 

e o desenvolvimento de suas primeiras atividades até 2011. 

Numa análise de política, não há como desconsiderar a descrição de alguns 

acontecimentos importantes no estado no período entre 2010 e 2014 que se 

constituem como o contexto específico no qual as políticas foram postas em prática 

e sofreram as interferências benéficas ou não, desse mesmo contexto. 

Fazendo um reporte a algumas questões contidas em capítulo anterior, é 

necessário ressaltar-se que a cidade estava se preparando para sediar dois 

grandes eventos internacionais: a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos 

de Verão, em 2016. 

Percebe-se que os olhares do país e do mundo voltaram- se para a cidade 

do Rio de janeiro, ampliando as expectativas de que se tornar-se para a 

comunidade internacional, um lugar seguro, sendo necessário, portanto que a 

violência e a criminalidade estivessem contidas pelas autoridades locais, dentro 

parâmetros aceitáveis. 

Concomitante às estas expectativas, o país havia concluído mais um 

processo democrático por meio das eleições para a presidência da república em 

2010, em normalidade institucional e com continuidade de poder. Igualmente os 

estados haviam consolidado as eleições para governadores. 

Neste cenário o Estado do Rio de Janeiro reelege o governador Sérgio 

Cabral para mais um mandato entre 2011 e 2014. O comportamento do governador 

e do prefeito observados por meio de entrevistas concedidas aos veículos de 

comunicação consistia, dentre outras intenções, trazer efetividade e organicidade 

entre as ações sociais e as ações no campo da segurança pública para os territórios 

onde estão localizadas as favelas da cidade do Rio de Janeiro. 

Em pesquisa realizada por PRESTES (2016), percebe-se que o programa ao 

ser denominado desde sua concepção como UPP Social criava uma associação à 

política das Unidades de Polícia Pacificadora - UPPs favorecendo à uma 
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compreensão de ser o Programa como uma Unidade de Polícia Pacificadora Social 

– UPP Social. 

Embora a sigla UPP Social remetesse à noção de questão social nas áreas 

a serem pacificadas, a equipe de consultores contratados questionava à 

coordenação do Programa a utilidade e funcionalidade de tal similaridade com a 

abreviação UPP, que se referia à atividade policial cujo foco e objeto são diversos 

daqueles das políticas sociais, apesar de atuarem sobre o mesmo território. 

Para a coordenação do Programa, a marca UPP Social associa esta 

estratégia aos territórios contemplados pela “ pacificação” por meio das ações das 

UPPs, e apesar da mudança de gestão estadual para a gestão municipal as duas 

estratégias deveriam continuar direcionadas para as áreas empobrecidas 

(PRESTES,2016). 

RAMOS e HENRIQUES (2012) descrevem em seu artigo a finalidade da 

estratégia UPP Social, ressaltando a situação antagônica entre a “ausência” do 

Estado e a “presença” por meio de ações desencontradas, formuladas para 

estabilizar a fraqueza das ações governamentais no campo social. Vejamos a 

seguir: 

Optou-se por um programa cujo objetivo principal fosse a 
consolidação do controle territorial e a pacificação nas áreas das 
Unidades de Polícia Pacificadora; e não um programa geral de 
combate à pobreza e às desigualdades. Também pelas mesmas 
razões, o programa foi desenhado de forma a atuar de modo 
integrado com os objetivos da ação policial. Assim, a UPP Social 
tem como centro o processo de pacificação (RAMOS e 
HENRIQUES, 2012, p.3). 

Os autores descrevem que a trajetória da estratégia UPP Social desde a sua 

criação demandava poucos recursos o que poderia resultar em mudanças setoriais: 

Em janeiro de 2011, o programa foi transferido para o Município, 
por meio de um acordo entre os governos do Estado e da Cidade 
do Rio de Janeiro e foi instituída a UPP Social Carioca. 
Efetivamente, a maior parte dos serviços públicos ofertados nas 
favelas é de responsabilidade do Município (atenção básica à 
saúde, ensino fundamental, assistência social, limpeza e 
conservação, habitação e urbanismo etc.). As principais áreas 
coordenadas pelo Governo do Estado são a própria segurança 
pública, o ensino médio, o serviço de água e outros. Energia, 
comunicação e gás de cozinha são providos pelo setor privado.   O 
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desafio do programa a partir do Município segue o mesmo, e não é 
trivial: produzir na cidade do Rio de Janeiro, nas favelas 
pacificadas, um modelo de gestão de programas sociais com 
função integradora, sem ascendência hierárquica sobre os atores 
envolvidos, participativa e com capacidade de reorientar seus 
rumos a partir do aprendizado sistemático produzido pelas equipes 
em campo (RAMOS e HENRIQUES, 2012, p.11) 

Assim, a UPP Social passa a ser denominada UPP Social Carioca a partir da 

formalização em Decreto nº 33347 de 3 de janeiro de 2011.   

O processo de consolidação da política da UPP Social onze meses após sua 

concepção em agosto de 2010, sugere uma convergência de forças políticas entre 

o estado e o município como podemos identificar na matéria do Jornal O GLOBO 

em 21 de julho de 2011:  

O grosso dos gastos da UPP Social - mais de R$ 850 milhões - é 
destinado à habitação e à urbanização. Segundo o prefeito, para 
esses dois grupos de intervenções, todos os contratos previstos 
estão em andamento, exceto no Batam, com trabalhos já 
finalizados, e na Mangueira, onde as obras ainda serão iniciadas. 
Para reforma e construção de equipamentos públicos, há R$ 157,5 
milhões. A Comlurb e outros serviços urbanos ficam com R$ 31,1 
milhões. Na conta, a prefeitura inclui R$ 57,8 milhões para 
pagamento da complementação da remuneração de policiais que 
trabalham em UPPs (R$ 530, em média, por PM) (Selma Schmidt, 
Jornal O Globo,21 de julho de2011). 

Voltando ao estudo publicado pelos então gestores da UPP Social entre 2010 

e 2011, identifica-se na narrativa dos mesmos a percepção de que as políticas 

públicas sociais precisam ser implementadas simultaneamente às políticas 

públicas de segurança em conjunto com as ações policiais nas áreas 

tradicionalmente sublinhadas pelo crescido número de violência (RAMOS e 

HENRIQUES,2012). 

O trabalho reafirma algo que já há algum tempo é consenso nas discussões 

de diferentes atores sociais sobre essas temáticas, envolvendo as opiniões tanto 

de representantes da classe média, dos gestores da segurança pública, das 

lideranças comunitárias e de defensores dos direitos humanos (RAMOS e 

HENRIQUES,2012). 

Os autores expressam que em diferentes momentos do contexto histórico do 

país foi possível identificar ações sociais destinadas a prevenção de violência que 
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em conjunto com a resolução do problema da baixa efetividade da ação policial, 

possibilitariam surgir propostas para um novo pensamento sobre a atividade policial 

e o conceito de violência. 

Alguns dos programas resultantes dessas propostas de redução de violência 

mais conhecidos no Brasil, bem como propostas desenvolvidas no exterior, são 

citados pelos autores: 

 No Brasil, entre os mais conhecidos estão o Programa de Redução 
de Homicídios de Diadema, o Programa Fica Vivo da região 
metropolitana de Belo Horizonte e o Pacto Pela Vida de 
Pernambuco. Nos EUA, além da experiência de Nova York, o 
projeto Ceasefire, do Boston Gun Project’s inspirou iniciativas em 
diversas cidades. Na década de 2000, programas municipais 
desenvolvidos separadamente em Bogotá e Medellin se tornaram 
referências conhecidas no Brasil. Algumas características da 
violência no Rio de Janeiro, únicas no cenário nacional e raras no 
contexto internacional, pela presença de grupos criminosos 
armados controlando amplos territórios urbanos por mais de duas 
décadas, justificaram a definição de objetivos bastante específicos 
para a intervenção policial que se desenvolveu a partir de dezembro 
de 2007, com a criação das Unidades de Polícia Pacificadora, as 
UPPs (RAMOS e HENRIQUES,2012,p.1). 

A UPP Social foi concebida para propiciar fundamentos teóricos e filosóficos 

ao modelo de “pacificação” das favelas e favorecer as ações de cidadania e o 

incremento de fatores sociais e econômicos nessas áreas.  Por fim, incentivar e 

apoiar aproximação e integração desses territórios ao conjunto da cidade. 

Desta forma, a UPP Social foi concebida como uma estratégia com um 

período de vida “predeterminado”, ou seja, para ser descontinuada tão logo o 

modelo de política de segurança fosse consolidada por meio da “pacificação” das 

favelas e o cenário de exclusão, que caracteriza o “território vivo” propício a 

exclusão, tivesse sido ultrapassado. 

Em outras palavras, o “alvo” final que se pretende atingir é que uma 
favela estará pronta para funcionar como qualquer outro bairro da 
cidade - mesmo que um bairro mais pobre que seu entorno - 
quando a redução do efetivo policial não resultar na volta de 
gangues armadas que vão controlar a vida da coletividade (RAMOS 
e HENRIQUES,2012, p.3). 
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RAMOS e HENRIQUES (2012, p.3), apresentam e comentam os resultados 

da pesquisa realizada em doze favelas que receberam UPPs até outubro de 20102. 

Naquela pesquisa destaca que as informações de cunho etnográfico, agrupou 

dados importantes acerca das particularidades mais relevantes de cada favela e de 

suas diferentes idiossincrasias como podemos observar em seguida: 

A): Mudanças em relação a serviços anteriormente regulados pelo 
tráfico/milícia (gás, net, luz, água, moto, kombi etc.); 

 B) Problemas surgidos após a retirada das armas: regulação de 
som, festas, aluguel, compra e venda imóveis, desavenças com 
vizinhança, além de serviços “assistenciais” e de caridade 
anteriormente fornecidos pelos grupos armados, como pagamento 
de enterros, cesta básica etc.; 

C) Situação dos órgãos associativos (associações de moradores, 
comitês e redes de líderes locais); 

D) Impressões sobre o relacionamento dos policiais com os 
moradores; 

E) Impressões das lideranças comunitárias em relação à instalação 
da UPP; 

F) Impressões dos gestores e servidores públicos; 

G)  Identificação dos principais problemas, perspectivas e ideias de 
ações a serem desenvolvidas pós instalação das UPPs nas 
comunidades.( RODRIGUES et al, 2010 apud RAMOS E 
HENRIQUES, 2012, p.4). 

RAMOS e HENRIQUES (2012) ressaltam a importância da pesquisa ao 

descrever que as diferentes favelas apresentam características próprias mas 

também   algumas similaridades, por exemplo, a compreensão gigantesca acerca 

dos prejuízos por causa da ditadura do crime organizado. 

Durante esse período a liderança que emerge nas favelas construiu uma 

vinculação com o poder público ora de cobranças pelas ações sociais do tipo 

                                                             
2 As pesquisas foram desenvolvidas entre agosto e setembro de 2010 nas seguintes favelas: Santa Marta, Batan, CDD, 

Babilônia / Chapéu Mangueira, Pavão / Cantagalo, Tabajaras / Cabritos, Providência, Borel, Formiga e Andaraí. Entre 
novembro e dezembro, as comunidades Macacos e Turano também foram pesquisadas. Os resultados preliminares dessa 
pesquisa foram divulgados para os gestores da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Os pesquisadores 
foram: André Rodrigues, Antonia Gama, Guilherme Vargas, Isis Martins, Marianna Olinger, Monique Carvalho, Paulo 
Durán, Tatiana Accioly, Thiago Gomide Nasser e Thiago Melicio 
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varejista, ora de indignação e de ressentimento pela forma “invisivel “ da 

comunidade das favelas perante as autoridades. 

De acordo com os autores, a ausência do poder   do poder público é notória 

e identificada na desorganização apontada pelos moradores e servidores que 

atuam no território. As políticas assistenciais são desarticuladas; caracterizadas 

pela descontinuidade e pela fragmentação: 

Portanto, se a ideia de que “faltam” projetos sociais nas favelas não 
é precisa – pois eles são muitos e quase sempre convivem de 
maneira caótica – por outro lado, é real a constatação sobre a 
descontinuidade, a fragmentação e a baixa qualidade das políticas 
e serviços públicos à disposição daquelas populações. Quando se 
coloca o território em foco, e não apenas as populações (crianças, 
idosos etc.), o panorama de descoordenação se apresenta ainda 
mais agravado. Verifica-se sobreposição de ações, em que os 
gestores de umas desconhecem o que as outras fazem, ignoram o 
público alvo atendido das outras ações simultâneas e não se 
coordenam de modo a produzir uma cobertura adequada a todo o 
território: há áreas ou setores ou famílias a quem se oferta 
programas similares e áreas totalmente descobertas por qualquer 
programa. Por exemplo, diagnósticos preliminares revelaram que é 
comum que sobrem vagas em uma creche e faltem em outras 
dentro da mesma comunidade[...]. (RAMOS E HENRIQUES, 2012, 
p.8). 

Interessante observar no trecho acima o comentário acerca da “sobreposição 

de ações” nas favelas.  Esta percepção descrita no referido trecho nos remete ao 

pensamento de Souza e Santos (2005), cujos autores consideram que a oferta de 

serviços públicos justaposicionados não caracteriza uma gestão intersetorial:  

O território usado é uma categoria integradora por excelência e que, 
especialmente no planejamento, vem definitivamente terminar com 
as falsas premissas da possibilidade da gestão intersetorial à partir 
da justaposição do setorial na elaboração dos planos. (SOUZA e 
SANTOS,2005, p.253). 

 

No que tange a possibilidade da gestão intersetorial por meio de políticas 

públicas destinadas às famílias, como por exemplo a ESF, cabe destacar as 

reflexões de COSTA et al,2009, p.10 apud SILVA e RODRIGUES,2009: 

[...] embora a ESF seja um espaço privilegiado para o 
desenvolvimento de ações intersetoriais para a promoção da 
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saúde, essas práticas ainda são pouco evidentes. Enquanto 
proposta inovadora em processo de construção, a 
intersetorialidade já alcançou alguns avanços, mas muitos desafios 
ainda estão sendo enfrentados para operacionalizar essa 
estratégia que contraria interesses hegemônicos. (COSTA et 
al,2009, p.10 apud SILVA e RODRIGUES,2009, p.13).  

Voltando às reflexões de RAMOS e HENRIQUES (2012) destaca-se que os 

problemas identificados pelos pesquisadores nas áreas pacificadas até então não 

se resolvem de uma maneira hegemônica e célere.  

Para os autores a minimização dos efeitos dos problemas, ou melhor, das 

questões sociais nos territórios das favelas, requer um reordenamento local a partir 

de uma recombinação de ações integradas. 

Diante de um olhar entusiasta para o resultado da pesquisa os gestores da 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do governo do estado lançam 

mão das informações apreendidas pelos pesquisadores e percebem a 

inevitabilidade de se formular uma estratégia que atenda a realidade dos territórios 

pacificados, criando-se assim a UPP Social.  

Relevante destacar a percepção que os gestores da SEASDH nutriram para 

engendrar a estratégia UPP Social considerando, evidentemente, “ a perspectiva 

de consolidação da pacificação” (RAMOS e HENRIQUE, 20102,p.5), como pode 

ser visto a seguir e identificadas as ações na Figura 1: 

Uma UPP Social em cada comunidade criando fóruns locais que se 
tornassem espaços de diálogo permanente e a partir dos quais 
fossem discutidas regras de transição e acordadas experiências 
coletivas sobre como lidar com a nova realidade, muitas vezes 
batizadas de “vamos combinar”.   Dentro da perspectiva de 
consolidação da pacificação, o programa UPP Social planejou 
ações e iniciativas que podem ser estruturadas a partir de quatro 
grandes eixos temáticos. Elas se associam a seis grandes eixos 
relacionados mais diretamente ao desenvolvimento social das 
comunidades onde a UPP Social se implanta (RAMOS E 
HENRIQUES, 2012, p.5) 

 

Figura 1 – Diretrizes de Ação da UPP Social 
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Fonte: RAMOS e HENRIQUES, 2012 

 

A partir das diretrizes das atividades da UPP Social , Ramos e Henriques 

(2012) descrevem no trecho a seguir o desdobramento dos eixos temáticos  

observados acima na Figura 1:  

Cidadania e Convivência: trata-se da criação de canais de escuta 
e interlocução social (fóruns, ouvidorias) e apoio a organizações e 
ações cidadãs desenvolvidas em cada comunidade. 

Legalidade Democrática: refere-se a oferta de orientação e 
serviços jurídicos; serviços de mediação negociada de conflitos 
individuais e coletivos; adoção de políticas para a regularização e 
formalização das diversas dimensões do cotidiano das áreas 
beneficiadas caracterizadas pela informalidade (normas 
urbanísticas e ambientais, propriedade fundiária, empreendimentos 
e serviços privados, provimento de energia elétrica, água, gás, TV 
a cabo e internet, transportes públicos locais etc.); pactuação e 
fiscalização de regras de convivência e uso de espaços públicos. 

Superação da Violência Juvenil: voltado para o estímulo e apoio 

a grupos juvenis de esporte, cultura, lazer e cidadania; oferta de 
oportunidades educacionais, de inserção produtiva e de suporte 
psicossocial a adolescentes e jovens em situação de risco; apoio à 
reinserção social de adolescentes e jovens egressos dos grupos 
criminais ou dos sistemas penitenciário e socioeducativo; 
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Integração Territorial e Simbólica: esta última esfera das ações 

de consolidação da pacificação diz respeito à criação ou 
valorização de espaços públicos de convivência e lazer. (RAMOS 
e HENRIQUES, 2012, p.6). 

Prosseguindo no destaque que os mesmos conferem às iniciativas do 

programa UPP Social, conforme identificados na Figura 1, e no parágrafo anterior, 

é mister ressaltar neste trabalho a compreensão acerca das ações ao 

desenvolvimento social. 

Na opinião de RAMOS e HENRIQUES (2012) as ações alusivas ao 

desenvolvimento social abarcam as ações associadas a educação, saúde, 

infraestrutura, cultura e emprego, sendo tais ações imprescindíveis em territórios 

marcados por conta das atividades de grupos criminosos em confrontos entre si ou 

com a polícia.  

Percebe-se na descrição dos autores que a redução da pobreza; o 

desenvolvimento humano; a inclusão produtiva e a dinamização econômica; a 

qualidade de vida; a diversidade e direitos, e a infraestrutura se configuram como 

Desenvolvimento Social nas favelas. 

Os autores consumam que as ações para o desenvolvimento social nas 

favelas pacificadas se misturam com as ações contidas nos eixos específicos 

mencionados na Figura 1 avigorando então, a proposta de pacificação.  

No delineamento originário da estratégia UPP Social percebe-se a 

sustentação a partir de uma “gestão em que as ações governamentais são 

coordenadas em Câmaras de Gestão Estadual e Municipal” (RAMOS e Henriques, 

2012.p.10). 

As Câmaras de Gestão Estadual e Municipal são compostas pelos gestores 

das organizações comprometidas, tendo essas organizações a incumbência de 

monitorar   o desenvolvimento dos planos de ação resultantes das diretrizes 

aprovadas pelas respectivas Câmaras. 

A base da UPP Social em cada comunidade é chamada de Unidade de 

Gestão Local. Nessa base concentram-se equipes com diferentes funções, 

conforme descrevem os autores: 
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 A Unidade de Gestão Local é uma base de ação do programa em 
cada comunidade, formada por equipes técnicas qualificadas e 
responsáveis pela escuta e identificação de demandas locais, 
suporte para a execução das ações articuladas pelo programa, 
apoio à resolução de problemas coletivos na comunidade e 
mobilização e suporte às atividades de fóruns comunitários locais, 
sempre em colaboração estreita com as Unidades de Polícia 
Pacificadora - UPPs. (RAMOS E HENRIQUES, 2012, p.10). 

Em pesquisa realizada por Maria Izabel Mac Dowell Couto (2016), a mesma 

destaca parte de sua experiência como gestora local na UPP Social no período 

entre 2011-2013. Nessa narrativa a pesquisadora aborda o processo de construção 

de uma das ações da Gestão Local. Vejamos: 

Este era o momento, portanto, de alavancar dentro da prefeitura as 
mudanças que pretendíamos enquanto programa. As equipes de 
campo já haviam começado o trabalho de conhecimento dos 
"territórios" e de criação de interlocução com os moradores destas 
áreas. Faltava, então, utilizar as ricas informações acumuladas 
para convencer a Prefeitura a mudar seus padrões de atuação, 
incorporando uma metodologia mais participativa e adaptada às 
múltiplas realidades em favelas, ou seja, incorporando a "escuta 
forte". Em outras palavras, era preciso convencer os demais órgãos 
da Prefeitura a internalizar a proposta de ‘integração’ que vinha 
sendo desenvolvida no interior da UPP Social. E esta aproximava-
se cada vez mais de uma perspectiva de valorização das diferentes 
formas de apropriação dos espaços da cidade. Ou seja, a proposta 
de ‘integração’ disputada no interior da UPP Social caminhava no 
sentido de repensar a interação entre órgãos públicos e 
favelados[...] (COUTO,2016, p.221) 

Uma exemplificação de chamada para a realização de ações intersetoriais 

envolvendo a participação social e os diferentes setores públicos responsáveis pela 

prevenção de agravos à saúde pode ser destacada conforme vemos a seguir: 

O exemplo de atividade de ‘gestão’ mais emblemático da UPP 
Social foi o ‘Vamos Combinar uma Comunidade Mais Limpa!’ Esta 
ação surgiu no Borel em 2011. Consistiria na aquisição de 
equipamentos específicos de coleta de lixo para as áreas de UPP 
e na reorganização da logística de coleta nesses ‘territórios’. Para 
tanto, seriam feitas vistorias nas favelas em questão para se 
identificar os locais onde os moradores descartam seus resíduos 
domiciliares – em geral, montinhos de lixo em calçadas ou o 
despejo em encostas. A partir desta vistoria, seria montado um 
plano de coleta de lixo que visaria organizar locais de acúmulo 
desordenado de resíduos e oferecer alternativas ao seu descarte 
nas encostas. Esse plano seria apresentado aos moradores, que 
poderiam, neste momento, criticá-lo e propor alterações, levando 
em consideração, principalmente, as suas rotinas diárias. Depois 
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de criado um acordo quanto à nova logística local, que respeitasse 
tanto os hábitos dos moradores quanto as limitações da 
COMLURB, dar-se-ia início às obras para a construção das baias 
de contêineres e caçambas (os pontos regularizados de descarte) 
e seriam disponibilizados os novos equipamentos (COUTO, 2016, 
p.223) 

Na opinião das autoras Antunes e Prestes (2013, p.5) “a UPP Social teve 

como objetivo final integrar a favela à cidade através do “Acesso a bens e serviços 

públicos com cobertura e qualidade compatíveis com os oferecidos na cidade como 

um todo”. 

Apesar da mudança de gestão após seu remanejamento para a instância 

municipal em 2011 o programa UPP Social prosseguia dentro das diretrizes 

desenhadas desde a sua gênese, ou seja, “uma estratégia para a gestão de 

programas sociais com função integradora” (RAMOS e HENRIQUES,2012,p.10) 

Entretanto, até a data em que esta pesquisa foi delimitada, observa-se que 

a realidade não é mais aquela instaurada em 2010. 

Buscando compreender as possíveis causas que propiciaram a redução “do 

grau de legitimidade do referido programa na prefeitura e nas favelas pacificadas”, 

este trabalho buscou apoiar-se em referência que abordam as possíveis causas para 

o processo de transição da gestão estadual para a gestão municipal da UPP Social em 

2011. 

Algumas medidas gerenciais foram tomadas pelo gestor Ricardo Henriques 

com a contratação da ONU-Habitat após a UPP Social ser direcionada para a 

gestão no IPP. Dentre essas medidas está a escolha das equipes de campo no 

município para atuação nas áreas contempladas a partir da proposta de pacificação 

do governo estadual, as chamadas UPPs.   

Contemporânea a essas medidas gerenciais, as equipes da UPP Social 

Carioca entram em atividade nos territórios em conjunto com outras equipes, como 

veremos na descrição de Misse (2013), a seguir: 

Após a contratação da ONU-Habitat e a seleção das equipes de 
campo no município, seria feita a entrada da UPP Social Carioca 
nos territórios e, em uma jogada política, buscando um tom 
conciliatório, o Secretário de Estado Rodrigo Neves resolveu 
nominar o programa do estado de Territórios da Paz, em alusão às 



77 
 

políticas propostas pelo PRONASCI, desenvolvidas pelo Partido 
dos Trabalhadores no âmbito do governo federal. Essa nova 
denominação se encaixa perfeitamente à proposta da UPP Social, 
pois ambos os projetos teriam como fundamento uma política de 
segurança com cidadania, ou seja, um reforço da segurança 
pública nas favelas através de políticas sociais. (MISSE,2013, 
p.13). 

O programa Territórios da Paz embora desenhado pelo PRONASCI não 

apresentava propositura, assim o ingresso das equipes da UPP Social Carioca 

gerava um embaralhamento no entendimento dos moradores que identificavam as 

equipes contratadas como tendo uma só gênese o que reforçava junto aos 

moradores, na opinião do autor, a chancela idealizada por seu criador Ricardo 

Henriques. (MISSE,2013). 

Misse (2013) destaca algumas das ações da UPP Social Carioca no período 

entre junho e dezembro de 2011. Segundo o autor havia transparência nas 

propostas e as matrizes do trabalho do programa eram as mesmas elaboradas 

quando de sua criação pela Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos 

Humanos –SEASDH, ou seja, promover a articulação entre os setores 

responsáveis pelos serviços públicos e privados objetivando a integração da favela 

à cidade: 

[...] a UPP Social, no município, começara a sua entrada de campo, 
realizando seu lançamento através dos Fóruns da UPP Social, 
muitos dos quais pudemos participar. Os Fóruns da UPP Social 
tinham como proposta pôr agentes públicos e lideranças locais lado 
a lado ouvindo as principais questões e demandas de moradores 
(...) os gestores sociais iniciavam um mapeamento de campo, das 
principais lideranças e do local para ocorrer o Fórum de abertura 
(MISSE, 2013, p.13). 

O autor descreve que durante a sessão do Fórum da UPP Social os 

moradores se inscreviam para expor à equipe de gestão local as suas demandas. 

Questões tais como, falta de água, coleta de lixo, energia elétrica, transporte e 

dificuldades de relacionamento com a UPP eram expostas para posteriormente 

serem rediscutidas nos próximos Fóruns com perspectivas de que o poder público 

se fizesse presente para resolução dos problemas identificados pela comunidade. 

Vejamos a Figura 2 a seguir: 
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                        Figura 2 -  Modelo de atuação da UPP Social 

 

Fonte: Rioonwatch,2015. 

Como participante desse processo o autor identificou a dificuldade que o 

Instituto Pereira Passos –IPP demonstrou para realizar a articulação intersetorial 

que se destinava a melhorar a prestação dos serviços e que por fim obstaculizou a 

proposta inicial da UPP Social. 

Segundo o autor não havia retorno às reivindicações encaminhadas. 

Desapontados os moradores aos poucos iam se ausentando dos Fóruns que por 

sua vez foi se tornando vazio. A partir de 2012 os moradores passaram a externar 

em suas falas um descontentamento com a gestão do Fórum da UPP Social.         

A UPP Social sem a mobilização social por meio dos Fóruns viu-se na 

necessidade de passar a investigar as demandas da comunidade através do que o 

autor denomina de uma “escuta qualificada” a partir das falas apenas dos principais 

atores locais (MISSE,2013). 

O autor passa a descrever a seguir o processo de entrada do Programa 

Territórios da Paz e as ações de integração propostas pela UPP Social, como 

podem ser vistas a seguir: 

Quando em janeiro de 2012 o Programa Territórios da Paz iniciou 
a entrada de campo (...), chegando a 17 equipes ao todo, a baixa 
governabilidade de articulação das demandas da UPP Social 
gerava um grau ainda menor de articulação institucional. 
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Apresentava-se, portanto, o maior entrave para os programas de 
gestão social, ou seja, por não possuírem orçamento próprio, 
deveriam trazer o serviço que pertencia a outra secretaria e que, 
por conta das “ilhas” de burocracia, falta de verbas e divergências 
políticas, não alcançavam o público-alvo do programa da forma 
demandada. A distribuição espacial das equipes de ambos os 
programas foi também diferenciada, pois no caso da UPP Social, 
havia uma equipe de gestão para, em média, cada 3 áreas de UPP, 
enquanto no Territórios da Paz, não se alcançou todas as UPPs e 
foi priorizado um trabalho mais próximo ao movimento social de 
base comunitária, ajudando na sua organização e possibilitando a 
formação de novas redes de associativismo (MISSE, 2013, p.14) 

Assim sendo, nas áreas selecionadas para as ações da equipe de gestão 

social local do programa Território da Paz seriam alvo de uma aproximação entre 

as equipes e os moradores, uma vez que o programa estava inserido numa esfera 

estadual, a saber, na Secretaria de Direitos Humanos. 

Ainda de acordo com MISSE (2013) uma segunda proposta do programa 

Território da Paz era propiciar a permanência da equipe nas áreas selecionadas 

como garantia de contiguidade das ações que resultaria em uma relação de 

credulidade e cooperação envolvendo a comunidade.  

Já em relação a UPP Social, como o alvo era favorecer a integração dos 

serviços dispensados pelos setores públicos e privados por meio de incentivo a 

construção da intersetorialidade, a dinâmica do remanejamento das equipes era 

incessante, resultando na insatisfação de alguns moradores, sendo uma das 

expressões o fato de não conseguirem identificar quem era o gestor social do 

Instituto Pereira Passos –IPP (MISSE,2013). 

Segundo o autor uma outra dificuldade para a consolidação dos programas 

foi a inexistência de uma base tanto para as equipes do programa Território da Paz 

quanto para o programa UPP Social. 

Diante disso, buscando a efetividade dos programas, “ficou acordado por 

ambas as equipes que a UPP Social ficaria responsável pela demanda levantada 

que fosse relativa ao município e que as equipes dos Territórios da Paz teriam como 

foco as demandas do estado (MISSE, 2013, p.15). 

MISSE (2013) expressa no trecho a seguir algumas percepções de 

moradores diante de uma possibilidade em que o estado e município poderiam 

estar “fazendo mais do mesmo“: 
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Com duas equipes de gestão social em campo (UPP Social e 
Territórios da Paz) e poucas das demandas sendo atendidas, não 
foram poucos os relatos de que “há gente demais fazendo o meio 
de campo. Quero ver é chutar pro gol”. (MISSE,2013,.p.14). 

Fazendo um aporte às reflexões de ANTUNES e PRESTES (2013), percebe-

se que os esforços para a integração demandam além da socialização do 

conhecimento igualmente um plano de ação associado a um financiamento.       

Pressupõe a construção de uma ligação entre os membros o que demanda um 

período mais longo para sua realização. Os membros precisam se considerar parte 

do processo de integração.  

As autoras afirmam que sem a maturação das relações dos membros 

envolvidos somado à constatação da ineficiência dos setores responsáveis pela 

implementação dos serviços públicos e a ausência de comunicação entre os 

setores na escala gerencial, constituem-se nos fatores que não favoreceram   à 

consolidação do programa. 

Segundo ANTUNES e PRESTES (2013), uma ação por parte do munícipio 

após a transferência em 2012 para o Instituto Pereira Passos- IPP redireciona a 

proposta inicial da UPP Social como pode ser visto a seguir: 

O principal elaborador do programa e presidente do IPP foi 
destituído do cargo, modificando a orientação geral de gestão do 
órgão municipal, provocando uma sensação de “inércia e 
desorientação da UPP Social no campo”. O peso político da UPP 
social se expressa em seu arranjo institucional e caracteriza o 
programa como temporário e de baixo impacto social em 
comparação com suas potencialidades e instrumentos de gestão 
de informação e de integração de políticas públicas. A falta de 
adesão da Prefeitura condena a genialidade de sua engenharia 
pela falta de sincronia e sinergia do poder executivo municipal em 
relação ao programa UPP Social e entre seus setores de gestão. O 
programa se encontra em execução, mas sem a garantia do 
resultado de integração que se propõe pela falta de relação 
necessária com o mesmo órgão público que o deliberou, a 
Prefeitura (ANTUNES e PRESTES, 2013, p24). 

ANTUNES e PRESTES (2013) indo mais adiante em suas reflexões acerca 

da compreensão do papel da UPP Social e dos possíveis fatores que cooperaram 

para a crise e possível desmantelamento destacam o seguinte: 
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O programa UPP Social, ao mesmo tempo em que surge como 
proposta para as críticas às ações prioritariamente interventoras do 
governo estadual e municipal do Rio de Janeiro toma como meta a 
promoção intensiva do desenvolvimento social das favelas 
pacificadas por meio da integração de serviços e políticas públicas. 
Contudo, o programa não garante a sua legitimidade política e seu 
propósito conforme não é reconhecido na prática cotidiana pela 
Prefeitura e demais secretarias executivas no que se refere às 
respostas mais imediatas. O Poder Executivo municipal e estadual 
não ofereceu resposta às demandas e necessidades requeridas 
pela UPP Social durante o período analisado. Em face de gestão 
administrativa gerencial contemporânea e avaliação de resultados 
em políticas públicas, a UPP Social expôs graves equívocos na sua 
estratégia para coordenação, cooperação e colaboração em 
políticas públicas, destacadamente porque possui a produção de 
dados constantemente atualizados e a total disponibilidade da 
exposição dos mesmos para os setores administrativos (ANTUNES 
e PRESTES, 2013, p.15) 

De acordo com os autores, foi identificado junto a equipe de Gestão 

Institucional que a UPP Social não era incluída no planejamento das secretarias 

municipais, como podemos ver no trecho a seguir: 

Observou-se que sob responsabilidade das secretarias municipais 
participantes do programa a elaboração do orçamento e 
planejamento relativo a quantidade e salário dos consultores, custo 
padrão para realização dos Fóruns UPP Social, dentre outras, [...] 
numa primeira avaliação não foram completamente orçados ou 
planejados. De tal forma que os recursos para as intervenções e 
para a maioria das articulações locais justificada pela relação de 
apoio com as secretarias municipais, de resolução das demandas 
identificadas pelos Gestores e Assistente Locais encontraram 
dificuldades para serem solucionadas. O termo cidade está em 
evidência, pois o conceito defendido pelo programa é limitado à 
ampliação e regularização de serviços públicos e privados em 
regiões urbanas consideradas favelas  [...] A despeito da 
construção de um poderoso banco de informações facultado pela 
iniciativa do programa UPP Social, os orçamentos-padrão para os 
Acordos de Gestão “Vamos Combinar Uma Comunidade Mais 
Limpa” e o “Vamos Iluminar”, embora incentivados pelos 
coordenadores do programa UPP Social, não foram elaborados. A 
parceria com a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços 
Públicos não ocorreu, confirmando-se nessa fase ainda as 
inúmeras dificuldades encontradas na relação entre a UPP Social 
e demais instâncias da Prefeitura. (ANTUNES e PRESTES, 2013, 
p.17). 

Percebe-se no trecho acima que esta separação entre a estratégia e as 

secretarias municipais fragiliza a proposta da UPP Social junto as favelas, uma vez 

que sem apoio não se sustenta para promover a integração das políticas públicas.   
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Com toda esta fragilidade o programa se encontra sem condições de garantir a 

integração das políticas públicas nos territórios alvos da política de ”pacificação” 

(ANTUNES e PRESTES,2013). 

Em uma matéria publicada no Jornal O DIA em 9 de agosto de 2014, cuja    

chamada vem intitulada de “ Paes rebatiza a UPP Social para superar estigma”, 

constata-se na fala do prefeito Eduardo Paes a notoriedade da proposta de 

desvinculação da imagem das políticas públicas implementadas pelo município à 

imagem da política de segurança implementada pelo estado através das UPPs 

(matéria de Angélica Fernandes no Jornal O DIA em 9 de agosto de 2014)  

      Assim sendo, observa-se na matéria do jornal O DIA (2014): 

A Prefeitura do Rio decidiu rebatizar o nome de seu programa 
realizado em comunidades pacificadas. Sai o UPP Social e entra o 
Rio Mais Social. A retirada da sigla de um dos principais projetos 
do município é uma tentativa de desvincular ações de políticas 
públicas das relacionadas à segurança nas favelas ocupadas pelas 
forças policiais. Além da troca do nome, o programa ganhou um 
reforço de caixa: ontem, o prefeito Eduardo Paes anunciou mais R$ 
888 milhões em investimentos sociais nas áreas com UPP (O DIA 
em 9 de agosto de 2014). 

Embora a estratégia UPP Social rebatizada em 2014 pelo prefeito Eduardo 

Paes de RIO MAIS SOCIAL, estivesse associada a uma proposta de integração 

das favelas à cidade por meio da garantia de acesso aos serviços públicos, o 

Programa passa por uma inversão da proposta inicial, conforme descreve Prestes 

(2016): 

A principal diferença no processo organizacional de atuação dos 
setores de gestão é a não mais identificação de demandas sociais 
nas favelas recebedoras da política de segurança das UPPs. O 
fluxo de informação se inverteu, sendo a secretaria municipal quem 
indica onde e quando as equipes de gestão territorial da UPP Social 
devem atuar em determinadas favelas (PRESTES, 2016, p.56). 

A informação é de que o programa está presente em todas as favelas que 

foram contempladas com as UPPs, contudo a prática invertida da nova gestão pelo 

Instituto Pereira Passos - IPP é percebida e ressaltada na pesquisa de Prestes 

(2016):  
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A participação dos moradores é reduzida ao acesso, pelos 
consultores, de informações descritivas, relacionadas às questões 
direcionadas pelo formulário de pesquisa dos diagnósticos. As 
principais articulações, que o programa Rio Mais Social 
desenvolve, estão vinculadas aos serviços da “informação – com 
levantamentos que geram um retrato e um panorama de cada 
território; o básico – de prestação de serviços públicos; e o do 
desenvolvimento econômico – com formação, consultoria e auxílio 
em legalização para empreendedores locais visando à geração de 
renda e emprego nas comunidades (ANTUNES e PRESTES, 2013, 
p 15) 

Na opinião de INOJOSA (2001), o poder público é como uma “pirâmide 

fatiada” que presta pouca atenção as aspirações da população vulnerável. Ao 

disponibilizar os serviços setoriais, na verdade as autoridades governamentais são 

providas de uma visão obtusa em relação ao conceito de universalização, portanto 

ao conceder à população os serviços públicos o fazem de forma isolada 

(INOJOSA,2001). 

Ainda de acordo com INOJOSA (2001) o aparato governamental não 

pergunta: “Que diferença isso fará”? Conforme pode visto no trecho a seguir: 

Faz-se a avaliação dos produtos oferecidos: quantas consultas 
foram realizadas, quantas cestas básicas estão sendo distribuídas, 
quais as obras terminadas. Mas, de fato, que diferença isso fez para 
o grupo que vive em tal região, com tal perfil, para segmento tal ou 
qual, que tem determinadas características? Isso é uma coisa que 
não se sabe nem se pergunta (INOJOSA, 2001, p.104). 

Em uma análise de FLEURY e OST (2013), quanto aos serviços públicos 

desenvolvidos pela Prefeitura nos territórios “pacificados”, destaca-se a nova forma 

de distribuição de energia elétrica e água, e as tarifas diferenciadas para os 

moradores de baixa renda. Mas com o passar dos meses as tarifas tiveram ajustes, 

tornando-se uma fonte de reclamação por parte dos moradores  

Destacam ainda que foi apreendido durante as entrevistas realizadas, 

reclamações acerca do aumento das tarifas uma vez que a cobrança era entendida 

como improcedente pelo fato de não terem saneamento básico. As valas estavam” 

a céu aberto” e o lixo não era recolhido sistematicamente. 

Interessante perceber que anterior a regularização desses serviços era 

notório à circular pelas vielas da favela Santa Marta os chamados “gatos”, muito 

comum entre os moradores para acesso à energia elétrica e a TV a cabo. 
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A proposta cidadã de direitos e deveres fomentada pela prefeitura e estado 

há que considerar, na opinião das autoras, as desigualdades sociais vivas na 

comunidade, como vemos na reprodução do trecho a seguir: 

A condição de cidadania não pode desconhecer as enormes 
desigualdades existentes entre a população da favela e os 
moradores do bairro no seu entorno. Igualar seus deveres de 
consumidores é visto como uma “cidadania de exceção”, já que não 
desfrutam no morro dos bens públicos que são oferecidos pelo 
Estado à população do asfalto. O medo da exclusão, sentimento 
fortemente presente na favela Santa Marta atualmente, tem a ver, 
em grande parte, com as demandas de proteção contra os avanços 
desregulados do mercado. A sensação de que a comunidade está 
sendo explorada economicamente e que está à mercê da 
insegurança e da especulação, sem que seus moradores tenham 
uma proteção estatal eficaz, gera grande insegurança (FLEURY e 
OST, 2013, p.14). 

De acordo com PRESTES (2016) a realidade das favelas pacificadas inclui 

em 2014 o turismo por meio das ações de articulação desenvolvida pela ex UPP 

Social agora “rebatizada” de RIO MAIS SOCIAL 

PRESTES (2016) destaca que a partir de então, a Secretaria Municipal de 

Cultura passa a absorver o papel de articulação buscando parceria com as 

organizações do setor privado para a implementação de projetos culturais e 

serviços que propiciem a regularização de microempreendedorismo. 

 Ainda de acordo com PRESTES (2016): 

A desconstrução simbólica entre o “asfalto” e a “favela” pela política 
de segurança das UPPs e pelo programa Rio Mais Social se 
materializa na facilitação do acesso de empresas privadas 
(operadoras de televisão, internet e telefonia), regularização da 
distribuição de energia elétrica (privatizada pela empresa Ligth) e 
formalização do comércio local nessas favelas. Ações que 
trouxeram consequências como a valorização imobiliária, maior 
grau de desigualdade social entre os moradores locais e a exclusão 
dos que não conseguem sustentar o status imposto por essa 
configuração específica de “integração” proporcionada pela política 
de segurança pública das UPPs e pelo programa Rio Mais Social 
(PRESTES, 2016, p.70). 

PRESTES (2016) avalia que a crise e o desmantelamento que se instalou 

após o desvio do foco inicial da UPP Social, concebida enquanto estratégia para 

promover a integração das políticas públicas nas áreas pacificadas pode ter como 
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cerne “a representatividade paradigmática da materialização organizacional 

neoliberal de políticas públicas”. (Idem, p.7)            

A partir dos assuntos discorridos em parágrafos anteriores, o próximo 

capítulo fará um breve balanço da UPP Social, de modo a analisar o papel do 

programa entre 2010-2016 nas áreas “pacificadas” e buscando identificar 

potenciais evidências de sinergia entre os serviços públicos e privados para a 

promoção da cidadania dos moradores das favelas cariocas que possam ser 

compreendido como manifestação de ações intersetoriais. 
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CAPÍTULO 4 - UPP SOCIAL: UM BALANÇO POSSÍVEL. 

 

Fazendo aporte à algumas das contribuições da obra do geógrafo Milton 

Santos em relação ao conceito de espaço e território que influencia a geografia da 

saúde, percebe-se a intensidade da necessidade de pertencimento à cidade que 

aflora na proposta da UPP Social. 

A categoria território a partir da concepção do autor, direta ou indiretamente, 

pode ter cooperado a partir do conceito de território com o planejamento para a 

implantação das Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs (modelo de gestão em 

segurança pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro), que culminou na 

criação da UPP Social, conforme pudemos observar nos tópicos anteriores.  

Assim, lançando mão das reflexões do geógrafo Milton Santos o território 

pode ser compreendido como uma categoria de análise social. O território se 

apresenta como o recorte ou fração do espaço qualificado por seu sujeito: “A 

categoria analítica é o território usado pelos homens, tal qual ele é, isto é, o espaço 

vivido pelo homem [...]” (SANTOS, 2003b, p. 311 apud FARIA e BORTOLOZZI, 

2009). 

Convém lembrar que a categoria “território” é chave na concepção e 

funcionamento das políticas públicas, de alguma forma, em exame nesta pesquisa. 

 Segundo a PNAB, o território adstrito tende a:  

Permitir o planejamento, a programação descentralizada e o 
desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na 
situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde das 
coletividades que constituem aquele território, sempre em 
consonância com o princípio da equidade (BRASIL,p.20). 

Santos (1998) admoesta quanto a necessidade de se considerar no processo 

dos diagnósticos em saúde nas cidades a essência do termo territorialidade como 

sendo a expressão de pertencer àquilo que nos pertence.  

Ao construir esta categoria de análise social Milton Santos recomenda que o 

território usado seja contemplado como uma intercessão entre o cosmos e a 

sociedade, tanto interna quanto externamente. Para o autor o território é dinâmico, 
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resultado das distintas concretizações a que está subordinado o processo histórico 

(SANTOS et al,1994).  

A partir das contribuições acima a categoria” território” pode ser concebida 

como sendo o espaço onde se desenvolvem as relações sociais, o cenário, a 

paisagem e as relações de poder.  

Diante do contexto atual em que a sociedade brasileira se encontra, em 

especial a sociedade carioca, cujas favelas estão inseridas, é muito natural 

vislumbrar o território das chamadas favelas através do olhar de Milton Santos, para 

quem o território não é apenas um espaço geográfico mas também um “território 

vivo”.  

A UPP Social concebida com o objetivo de promover a articulação 

intersetorial nos territórios “pacificados” é vista como uma estratégia para a 

integração das políticas públicas. 

Percebe-se que após três anos de implementação que poucos moradores 

sabiam dizer o que era a UPP Social e qual o seu papel nas comunidades 

“pacificadas”, sugerindo uma inserção muito baixa na vida e cotidiano daquelas 

localidades.  

Uma das respostas obtidas pelos autores Enchill, et al (2015) durante a  

pesquisa realizada demonstra o entendimento de um morador da Comunidade do 

Morro da Babilônia, localizada na zona sul da Cidade do Rio de Janeiro:  

‘’Não vou mentir, não tenho a menor ideia do que seja” (Tiago, 24 
anos, morador na comunidade há 11 anos.). 

No depoimento de outro morador, Matheus de Souza, 21 anos, que mora e 

trabalha na comunidade do Cerro-Corá ao ser entrevistado expressou:   

‘’Para dizer a verdade, não sei o que é a UPP Social ou o que é que 
eles fazem. Não são a polícia, né? [...]. Não acho que eles estejam 
interessados na opinião dos moradores da favela. Perguntam 
porque têm que perguntar, assim podem dizer que perguntaram“ 

Já o papel da UPP e a sua missão em relação a UPP Social os autores 

identificaram durante as entrevistas o seguinte: 
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Se normalmente é claro quem são os policiais da UPP e qual é sua 
missão, o mesmo não pode se aplicar para a UPP Social. Alguns 
moradores achavam que se refere aos esforços dos policiais da 
UPP para se aproximar da população e estabelecer relações 
amistosas entre a polícia e os civis. Outros achavam que se referia 
aos projetos sociais executados pela própria polícia. (Enchill, et al3, 
s/d). 

A então presidente do IPP, Eduarda La Rocque, ao abordar o tema da UPP 

Social, em sua apresentação no evento promovido pela ONG Move Rio em 2014, 

sobre a percepção de moradores em relação às ações desenvolvidas nas 

comunidades a partir da articulação realizada pela UPP Social Carioca, emitiu o 

seguinte comentário: 

“Na realidade, as prioridades são as do Rio de Janeiro como um 
todo. Estamos pagando impostos para R$ 1,8 bilhões, por isso a 
sociedade como um todo tem que identificar a prioridade. [Nós não] 
temos que satisfazer a demanda da favela” (IDEM, IBDEM) 

Para Enchill et al (2015), o trabalho de coleta de dados e mapeamento 

desenvolvidos pelas equipes da UPP Social pode ser considerado consistente, 

porém, sem vontade política para realizar ações efetivas para que mudanças 

sociais ocorressem, indicando que tais informações tornaram-se inócuas: 

 Se a UPP Social tivesse uma função efetiva de coordenação e 
articulação, exigiria autoridade sobre os numerosos departamentos 
municipais que supostamente deveriam se unir. Além disso, se 
fosse canalizar efetivamente as demandas da comunidade para 
modelar projetos de acordo a elas, essas demandas deveriam ter 
certo peso, oferecendo encontros na comunidade ou outros órgãos 
participativos com poder de negociação real e responsabilidades na 
tomada de decisões (IDEM, IBDEM) 

Segundo os autores existem insuficientes indícios de que as duas condições 

citadas no trecho acima tenham sido observadas, a saber, “o poder de negociação 

real e responsabilidades na tomada de decisões” e concluem emitindo a seguinte 

opinião: 

O projeto da UPP Social foi subordinado fundamentalmente à 
política da UPP: onde não houve “pacificação” e não houve “social”. 
O projeto estava sob a supervisão do IPP, ele mesmo subordinado 

                                                             
3  A Morte da UPP Social: Fracasso da Participação” Disponível no site RioOnWacht  pelo endereço eletrônico 

http://rioonwatch.org.br/?p=14378, Acesso em 13/10/2017 
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à Casa Civil, uma Secretaria bastante limitada em comparação com 
outros mais prestigiosos e poderosos como as Secretarias da 
Fazenda, Habitação, Educação ou Transporte. (IDEM, IBDEM)  

No que se refere ao investimento em saúde há que se considerar os 

seguintes dados: 

No município do Rio de Janeiro, entre os anos de 2008 e 2013, mais 
de 2,5 milhões de pessoas passaram a ter acesso à saúde, com a 
ampliação de 3,5% para 41% da cobertura de Saúde da Família. 
Mais de 800 equipes foram implantadas e menos de 7% delas estão 
incompletas (cneS, 2013), neste mesmo período, foram 
inauguradas 71 novas clínicas da família, ampliando a rede de 
saúde de 100 para 194 unidades. (RIO DE JANEIRO 2014) 

Esta informação faz alusão a um dado interessante: o investimento de R$ 

1,5 bilhão o que corresponde a R$ 500 milhões/ano para viabilizar ações de 

promoção ao desenvolvimento social por meio de políticas públicas:  

O projeto registra avanços expressivos nas áreas de saúde, 
educação, habitação, conservação e cultura, em parceria com a 
ONU Habitat — Programa das Nações Unidas para Assentamentos 
Humanos. Desde 2011, quando a Prefeitura do Rio assumiu o 
projeto, 122 mil moradores de comunidades pacificadas (35 mil 
domicílios) foram beneficiados com o Morar Carioca -programa da 
Secretaria Municipal de Habitação que até 2020 urbanizará todas 
as favelas cariocas - e 11,9 mil pessoas deixaram de viver em área 
de risco. Em três anos, a Prefeitura do Rio investiu cerca de R$ 1,5 
bilhão no projeto, ampliando para 75% dos moradores de áreas 
pacificadas a cobertura do Programa Saúde da Família, sendo 12 
comunidades com 100% de cobertura. Em todo Rio, 40% dos 
cariocas têm acesso ao programa hoje - eram 3,5% em 2008. Na 
área de Educação, 46 dos 198 Espaços de Desenvolvimento 
Infantil estão nas UPPs, o que corresponde a 8,4 mil alunos das 27 
mil novas vagas criadas na cidade desde 2009(RIO DE 
JANEIRO,2014). 

Segundo o IPP, tais investimentos concederam à prefeitura do Rio o prêmio 

UN-Habitat Scroll of Honour, do ONU-Habitat em fevereiro de 2014. Os critérios 

para a premiação observam “a questão da legislação para a posse, criação de 

empregos, acesso aos serviços públicos básicos, redução de risco, entre outros 

pontos” (RIO DE JANEIRO,2014). 

Este prêmio desenvolvido pelo Programa para Assentamentos Humanos da 

ONU criado em 1989, é considerado o mais relevante prêmio mundial por 
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considerar a questão da habitação social e as realizações que contribuem para a 

ampliação da qualidade de vida de populações que moram em situação de risco ou 

em condições precárias (RIO DE JANEIRO, 2014).     

Destaca-se ainda que a UPP Social Carioca favoreceu a realização do 

Projeto ReciclAção em uma das comunidades pacificadas, cujo objetivo é a 

redução dos riscos socioambientais a partir da criação de reciclagem de materiais 

plásticos e de papelão). 

Neste mesmo ambiente virtual da prefeitura identifica-se o depoimento da 

Coordenadora do projeto ReclicAção a produtora cultural Zoraide Gomes. A 

coordenadora expressa que a UPP Social estendeu o diálogo da prefeitura com os 

moradores: 

Mesmo antes da pacificação, sempre houve conexão com a 
prefeitura, mas o diálogo foi ampliado e fortalecido em todas as 
áreas. As atividades culturais ganharam mais força, como o 
Caminho do Grafite, que está em plena construção, e o jardim no 
alto do morro. Sem dúvida, após a chegada da UPP Social, a 
esperança de muita gente foi renovada. (RIO DE JANEIRO,2014). 

Percebe-se no depoimento de um morador da Comunidade do Morro dos 

Prazeres semelhança com o que o pesquisador Daniel Misse (2013, p.12) 

identificou, ou seja, a   prática do associativismo nas favelas pacificadas no estado 

do Rio de Janeiro passou a ser fomentada pelas equipes da UPP Social Carioca: 

A implantação do UPP Social permitiu também que dois amigos 
realizassem um sonho. Há cinco meses, o italiano Alberto Trigila e 
Wellington Magalhães montaram um bar ao lado da quadra que, 
este ano, serviu pela primeira vez de palco para os ensaios do bloco 
de carnaval Cordão do Boitatá, além de ser o ponto de encontro 
dos moradores em caso de chuva forte:                                                  
“Acredito que as pessoas precisam fazer a parte delas. Não basta 
ter uma coleta de lixo regular, com dia e horário marcados, se as 
pessoas não colaborarem. Uma coisa muito bacana que eu vejo é 
que o UPP Social trouxe conscientização às pessoas. Antes não 
havia preocupação com o lixo. Hoje, até aquele papelzinho não é 
mais jogado no chão” -   Wellington Magalhães – morador do Morro 
dos Prazeres 

Identifica-se ainda em outra manifestação de Eduarda La Roque que o 

Programa UPP Social Carioca vem ao encontro da proposta e da missão do 
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instituto, como componente da rede de organizações públicas que podem contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento econômico e social da cidade: 

O lema do IPP indica que "Para mudar a realidade, é preciso 
conhecê-la", o que se encaixa perfeitamente no programa UPP 
Social, que usa a gestão da informação como um importante aliado 
para a eficácia dessas mudanças. Só assim, acreditamos, será 
possível fazer do Rio uma cidade cada vez mais integrada. Cada 
comunidade onde é instalada uma Unidade de Polícia Pacificadora 
recebe, posteriormente, uma equipe de gestores do UPP Social 
para produzir um retrato qualificado e preciso da realidade de cada 
território. É com base nestas informações que os serviços 
oferecidos pelas instituições, para atender as necessidades dos 
moradores, são adaptados. A estratégia de ocupação evita a 
sobreposição e a fragmentação de esforços e recursos financeiros 
e humanos, além de garantir mais transparência ao processo para 
melhorar as condições de vida nessas áreas do Rio (RIO DE 
JANEIRO, 2014.). 

Dentre os territórios contemplados com as UPPs, o programa UPP Social 

Carioca até a data da publicação dessas informações no site do IPP no mês de 

fevereiro de 2014, mantinha 27 territórios cobertos pelas equipes de gestão social, 

o que correspondia a 34 das 37 comunidades “pacificadas”, ou seja 91,9% do total. 

Ainda de acordo com as informações do IPP, o programa UPP Social Carioca 

promoveu neste período ações intersetoriais que propiciaram e fortaleceram as 

parcerias entre diferentes Secretarias governamentais, como por exemplo, o 

projeto Travessia com o apoio da Light e da Secretaria de Estado de Esporte e 

Lazer que promoveu a implantação de Academias Esportivas em comunidades 

pacificadas, como Rocinha, Cidade de Deus, entre outras. 

Outro destaque acerca do trabalho de integração promovido pela UPP Social 

Carioca em parceria com o Instituto TIM, foi o projeto Agentes da Transformação: 

O Instituto TIM que juntou ao Instituto Pereira Passos e à UPP 
Social para a realização de um trabalho chamado de Projeto 
Agentes da TransformAção. Sem qualquer financiamento público, 
a união de esforços permitiu o recrutamento de 110 jovens de 10 
comunidades diferentes para realizar uma pesquisa de campo 
domiciliar, focada justamente na relação do jovem de baixa renda 
com o mercado de trabalho, a educação, a família e o lazer; uma 
espécie de censo da juventude de favela. A pesquisa surgiu após 
ser constatado que não havia dados de qualidade a respeito dessa 
população específica (RIO DE JANEIRO,2014). 



92 
 

No que tange as ações de promoção da saúde, cabe mencionar que até o 

ano 2009 a cobertura da ESF na cidade do Rio de Janeiro compreendia o menor 

índice dentre os demais municípios do estado.  A decisão de expandir a ESF para 

a atenção à população de territórios vulneráveis, revertia também para o 

beneficiamento das condições de vida a partir da identificação e intervenção acerca 

dos determinantes sociais da saúde (RIO DE JANEIRO,2014).  

Como apontado em tópicos anteriores em relação ao processo saúde-

adoecimento há que se considerar que praticar a universalidade para uma 

população exposta a uma maior vulnerabilidade social, com equidade, significa 

também favorecer o acesso às ações e serviços que estejam em consonância com 

os determinantes e condicionantes da saúde (TEIXEIRA e PAIM 2002). 

Observa-se ainda que entre 2009 e 2016, a gestão municipal investiu mais 

de R$2,26 bilhões de recursos às comunidades “pacificadas”. Em relação ao 

período 2009-2014, houve em 2016 a ampliação de políticas públicas para 30 áreas 

com 37 Unidades de Polícia Pacificadoras (RIO DE JANEIRO,2016). 

A coordenação da ampliação dessas políticas públicas deu-se por meio da 

ex-UPP Social Carioca, atualmente denominada, RIO MAIS SOCIAL. Vejamos a 

alocação desses investimentos apenas em 2016 de acordo com a Figura 3, a 

seguir: 

 

 

Figura 3: Investimentos Municipais relacionados pelo Rio Mais Social 
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Fonte: Rio Mais Social 

Observa-se, a partir das informações presentes nos tópicos anteriores dessa 

seção, que a UPP Social sustentou-se na busca de reafirmação o conceito de que 

o resultado final de sua função seria a integração entre favela e cidade. 

Assim, essa integração conforme a proposta inicial poderia ocorrer por meio 

do nivelamento das ações públicas já implementadas em outras áreas da cidade, 

estendendo-se igualmente à população das comunidades “pacificadas”, contudo, 

possíveis equívocos no rumo da UPP Social sugere a existência de “desvios” do 

seu objetivo inicial. 

       Pode-se considerar como um possível fator gerador de “desvio” da 

proposta inicial a seguinte afirmação de PRESTES (2013, p.6):   

A falta de comunicação entre as autoridades técnicas e políticas foi 
o principal problema identificado como fator de dificuldade para 
execução do programa no seu primeiro modelo (PRESTES, 2013, 
p.6). 
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Com a transição da UPP Social do governo estadual para a gestão municipal 

em 2011, percebe-se consideráveis contratempos na conexão entre a UPP Social 

e as secretarias municipais. É fato que o programa estava sob a gestão de uma 

secretaria municipal sem maiores expressões dentro da Prefeitura 

(PRESTES,2013). 

Se por um lado a Prefeitura deliberou que a gestão da UPP Social seria de 

sua competência, por outro lado o discurso não foi afinado entre as diferentes 

instâncias municipais, haja vista que sequer foram pensadas as necessidades 

orçamentárias para a sua sobrevivência (PRESTES,2016). 

Outro fator apontado na pesquisa de Prestes (2016), foram as possíveis 

consequências resultantes de mecanismos sofisticados utilizados pela equipe de 

gestão territorial da ex UPP Social Carioca, já então denominada neste período de 

RIO MAIS SOCIAL), permitindo o levantamento de informações que apontavam 

para a necessidade urgente de integração das políticas públicas, ou seja, a 

realização de ações intersetoriais pelos órgãos responsáveis. 

Este fator é sugerido pela referida autora como sendo uma das causas do 

processo de descontinuidade da estratégia UPP Social, uma vez que colocava à 

mostra indicadores bastante comprometedores para a esfera municipal. 

Cabe ressaltar que no período do levantamento dos indicadores das 

demandas sociais nas áreas “pacificadas” a cidade se encontrava com os 

preparativos para a COPA do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016.  

Retomando a afirmação da então presidente do IPP em 2014, sra. Eduarda 

La Roque, percebe-se em seu discurso um outro fator que sugere mais um “desvio” 

da proposta inicial da UPP Social.  

A presidente do IPP ao expressar que os cidadãos cariocas pagam impostos 

e, portanto, todos os cidadãos têm direito aos serviços públicos, independente da 

área em que vivem nos leva a compreender que de forma intencional, ou não, sua 

gestão à frente do IPP desconsidera a proposta inicial de criação da UPP Social. 

Ao consideramos que a criação da UPP Social, hoje denominada de RIO 

MAIS SOCIAL teve como função inicial expressa no Decreto nº 42.727 de 30 de 

novembro de 2010, a saber, a coordenação e a integração das políticas públicas 
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nas áreas “pacificadas, percebe-se na expressão da presidente do IPP um 

equívoco na percepção da finalidade do programa o que sugere mais um fator que 

possa ter contribuído para o seu processo de crise e descontinuidade. 

De acordo com COUTO (2016), pode ser observado um outro fator 

importante já em 2012, a saber, o enfraquecimento do programa por conta das 

diferenças observadas nos perfis de seus gestores, conforme retratado a seguir: 

Em julho de 2012 Ricardo Henriques deixou a direção do Instituto 
Pereira Passos (e também da UPP Social), e foi substituído pela 
economista Eduarda La Rocque, que no momento ocupava a 
Secretaria Municipal de Fazenda. Tal mudança foi lida por alguns 
técnicos do Programa como um enfraquecimento deste, visto que 
Henriques contava com enorme apoio social, e por isso muitos 
pediram demissão nesse momento. Ao mesmo tempo, representou 
uma guinada no foco do programa; atualmente, a atuação nos 
territórios gira em torno de iniciativas como o "fomento e consultoria 
de negócios" e o fortalecimento da "cultura do empreendedorismo" 
(COUTO, 2016, p.191 apud ROCHA, 2014). 

              Se a proposta inicial da UPP Social em 2010, coaduna com o que 

há de mais contemporâneo acerca do conceito ampliado de saúde, considerando 

os determinantes e condicionantes da saúde expressos na PNAB, que enfatiza a 

prática da intersetorialidade para a resolutividade das demandas em saúde, 

percebe-se que paradoxalmente o novo modelo de programa implementado pelo 

IPP se distancia de sua função original. 

Na opinião de COUTO (2016), alguns equívocos foram percebidos ao longo 

de sua implementação, conforme pode ser examinado a seguir: 

O que deveria mudar não era a construção dos espaços, mas a 
forma do Estado de se relacionar com eles. E para tanto, o projeto 
de "integração" envolvia, necessariamente, a ampliação dos canais 
de "participação" popular nas políticas públicas. Se "integração" era 
o tema obsedante da formulação discursiva-conceitual da UPP 
Social, a "participação" era o tema obsedante das práticas. Sem 
"participação" popular na formulação das políticas, seria impossível 
que elas fossem capazes de ampliar o sentimento de pertencimento 
à cidade (COUTO,2016, p.272). 

É Interessante apresentar uma experiência de trabalho intersetorial realizado 

na cidade de Tunja, (estado de Boyacá, Colômbia), como exemplificação de um 

processo de construção da intersetorialidade em um outro país na América do Sul. 
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Em 2009 a Colômbia adotou uma medida regulamentadora por meio da Lei 

1335/2009, objetivando a proibição dos diferentes meios de incentivo ao consumo 

do tabaco e “rapé” (raspas de tabaco)4  

Dois anos após a promulgação da referida Lei instaurou-se uma ação de 

trabalho intersetorial, sendo considerado como um instrumento para a promoção 

da saúde (PANADER-TORRES et al,2014). 

O trabalho intersetorial foi desenvolvido entre 2011 e 2012. Iniciou-se por 

meio de um apelo para a participação dos atores do âmbito estatal, da sociedade 

civil, mídia, universidades e eventos que favorecessem encontros de discussões 

sobre o tema a fim de ser observada a norma legal de combate às práticas 

incentivadores do consumo do tabaco. 

Como resultado da realização de um workshop na cidade de Tunja, estado 

de Boyaca – Colômbia, criou-se um grupo denominado “Respirar Você”. O trabalho 

intersetorial desse grupo local consistia no planejamento, implementação e 

avaliação das ações de estratégia local que favorecessem a observação do 

cumprimento da Lei 1335/2009 (PANADER-TORRES et al,2014). 

Os mecanismos utilizados pelo grupo Respirar Você consistiam na 

articulação para a implementação de uma estratégia que buscasse a integração 

por meio de um componente político e um componente da comunidade. 

De acordo com PANADER-TORRES et al (2014), o componente político 

consistia na participação dos membros que representavam a esfera política. Estes 

eram responsáveis pela capacitação local através de oficinas de discussão com os 

membros do grupo Respirar Você e membros da assessoria Jurídica do Estado. 

                                                             
4 O tabaco é um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, correspondendo elevado número de 
mortes prematuras anuais e encarece e compromete a gestão dos sistemas de saúde, Viegas (2008), em artigo 
de revisão sobre usos dos diferentes produtos de tabaco, sejam aqueles emissores e não emissores de fumaça, 
aponta que há em comum nesse produtos a liberação de nicotina para ao sistema nervoso central, com risco 
potencial confirmado para dependência, por ser uma substância altamente aditiva, e que associada à 
inexistência de forma segura de consumo, produz como resultado a aumentada incidência de adoecimento e 
morte prematura por enfermidades relacionadas a seu uso regular. Para o autor, os estudos indicam que 
usuários de tabaco (com ou sem produção de fumaça), apresentam maior risco para sofrerem de doença 
coronariana, acidente vascular encefálico e câncer de pulmão, pâncreas, bexiga, colo-retal, assim como, 
disfunção erétil, problemas periodontais, perda óssea e de dentes, além de maior índice de mortalidade geral 
por enfermidade não-cardiovascular do que a população não fumante. Por fim, o autor afirma que 
"provavelmente o uso de tabaco sem a produção de fumaça seja menos letal que o uso de cigarros, mas não 
há dúvidas de que todas as formas de utilização de tabaco apresentam significativo aumento do risco de 
adoecimento e morte prematura entre seus usuários."  
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Já o componente comunitário constituiu-se por meio de ações de divulgação 

da lei 1335/2009 utilizando-se dos meios de comunicação, da mobilização social e 

do controle das formas de incentivo ao consumo do tabaco. 

O Grupo Respirar Você incentivou a construção da intersetorialidade a partir 

do envolvimento dos diferentes atores sociais no monitoramento do cumprimento 

da norma legal.  

A participação de representantes da esfera pública resultou na assinatura de 

um manifesto público onde se comprometiam a “promover medidas para o controle 

do tabaco e desenvolver ações para monitorar o cumprimento na cidade” 

(PANADER-TORRES et al,2009, p.2). 

Como desdobramento da participação dos atores sociais da esfera pública 

deu-se a criação do Decreto 0201 de 30 de Maio de 2012, estabelecendo que o 

Ministério da Proteção Social e Governo delegaria “a inspeção, monitoramento e 

aplicação da Lei 1335/2009 a nível local “(PANADER-TORRES et al,2009, p.2). 

Como desdobramento da participação do componente comunitário realizou-

se campanhas na TV, Rádio, imprensa e eventos sociais na cidade. Os eventos 

destinavam-se a comemorar o aniversário das normas legais de combate ao 

consumo de tabaco, contando com a participação de estudantes das instituições 

de ensino públicas e privadas. 

A avaliação das ações sinalizou que houve engajamento por parte da 

sociedade civil e da esfera política às ações intersetoriais promovidas pela 

chamada do grupo Respirar Você, obtendo êxito em seu papel destacando-se o 

que podemos denominar de intersetorialidade como instrumento para a promoção 

da saúde. 

PANADER-TORRES et al (2014), expressam sua conclusão acerca do 

processo de construção da intersetorialidade percebida na estratégia local 

desenvolvida na cidade de Tunja, Colômbia: 

Os desafios para o presente e o futuro desta estratégia incluem o 
contínuo compromisso dos atores envolvidos no grupo Respirar 
Você, permitindo que os impactos na saúde pública no médio e 
longo prazo, incluindo a redução da prevalência do fumo rapé e 
aumento da idade de início dessa prática, envolvendo o 
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reconhecimento da cidade de Tunja como pioneira controle fumo 
rapé na Colômbia. Como limitantes aspectos da experiência aqui 
levantadas são as constantes mudanças de pessoal nas diferentes 
instituições envolvidas, algo que atrasa o progresso dos objetivos e 
metas fixados, tendo dificuldades para conseguir o 
comprometimento das pessoas recém-admitidos novamente. 
(PANADER-TORRES et al,2014, p.3) 

Cabe destacar que a cidade de Tunja está localizada a 130 km de Bogotá. 

Nela estão inseridos os principais centros universitário, comercial e cultural do país. 

A sede de departamentos locais e órgãos federais também se encontram na 

Cidade. As renomadas instituições acadêmicas e científicas estão sediadas em 

Tunja.  Interessante também observar que o Relatório Internacional para a 

Prevenção do Crime afirma ser a cidade de Tunja a mais segura do país!   

Quanto aos aspectos positivos percebe-se que o grupo responsável pela 

gestão das articulações na cidade de Tunja fez uma chamada para a participação 

dos atores do âmbito estatal, da sociedade civil, mídia, universidades e eventos. 

Os atores envolvidos iniciaram as ações intersetoriais que favoreceram as 

discussões sobre o combate ao incentivo do consumo do tabaco. Assim sendo, 

percebe-se uma mobilização social local. 

O grupo “Respirar Você” contou com a participação desses diferentes atores 

que sistematicamente foram desenvolvendo ações intersetoriais com o apoio 

estatal e privado a fim de envidar esforços para que a norma legal fosse observada 

e o objetivo alcançado, apesar dos limites. 

 De igual modo, na cidade do Rio de Janeiro o grupo responsável pela gestão 

da articulação entre os setores para a construção das ações intersetoriais procedeu 

o chamado junto a comunidade local e às demais instâncias públicas, privadas e 

do Terceiro Setor, contudo, percebe-se por meio da descrição da função do 

programa UPP Social que a proposta para a mobilização local não contou com a 

colaboração/participação sistemática de todos os atores convidados. 

Enquanto na cidade de Tunja (Colômbia) a mobilização social local favoreceu 

a tomada de decisão por um engajamento das instâncias públicas federais da rede 

de proteção social, já no Brasil o programa de integração para as áreas 

“pacificadas” – UPP Social, fez uma via inversa, isto é, inicialmente na rede de 

proteção social por meio da esfera estadual foi transferida para a instancia pública 
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municipal sendo a partir de então, gerenciada por um instituto de Urbanismo -  o 

IPP. 

No Brasil o que se pode observar de ações positivas em relação a estratégia 

para a promoção da intersetorialidade por meio da UPP Social é a intenção inicial 

do programa na tentativa de se descaracterizar a ação estatal autoritária ao pensar 

na promoção da cidadania apenas por meio das forças policiais militares: as UPPs. 

A realidade antagônica dos territórios é notória, palco das ações intersetoriais 

nos dois países o que nos leva a crer que, se de um lado o combate ao incentivo 

ao consumo do tabaco e fumo rapé em Tunja se deu por meio de ações 

intersetoriais protagonizadas numa cidade segura e desenvolvida, as ações 

intersetoriais planejadas pela estratégia UPP Social não contou com a mesma 

“sorte”. 

A análise comparada de políticas públicas constiui um campo específico de 

investigação,  não se pretende nessa parte do texto enveredar-se por esse 

caminho, porém isso não impede que algumas considerações possam ser 

realizadas entre a iniciativa colombiana "Respirar Você" e a UPP Social. 

No caso brasileiro identifica-se as decisões institucionais verticalizadas que  

se configuram no eixo central da política implementada, da sua estrutura de poder 

e das formas de coordenação desenvolvidas. Essa característica pode ser 

percebida desde os mecanismos de formulação e implementação, onde o cidadão 

destinatário da política é percebido apenas como agente passivo da relação e não 

um sujeito pleno de direitos com capacidade decisória . Diferente da iniciativa 

colombiana "Respirar você" em que o processo de implementação constituiu 

formalmente um espaço pretensamente de esfera pública para qual convergiam os 

agentes estatais e ou demais atores num processo de diálogo e pactuação, no caso 

brasileiro, a equipe técnica possuía poderes não compartilhados de 

instrumentalização da política com os agentes locais, entendidos apenas como 

beneficiários. 

Outra clara distinção é a natureza institucional das duas políticas: a UPP 

Social foi instituída como resultado de decreto, instrumento secundário e frágil na 

hierarquia legal nacional, pois é ato regulamentador que depende apenas da 

vontade de um agente público com poder de editá-lo, portanto sujeito a todo tipo de 
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instabilidade jurídica que um instrumento de tal modalidade prevê. No caso 

colombiano, o instrumento instituidor foi uma lei. 

Essa dimensão institucional revela ainda mais a distância metodológica dos 

dois modelos de implementação, pois uma lei prescinde da adesão voluntária de 

seus regulados, pois pode amparar-se, em sua execução, no poder de polícia do 

Estado para impor sanções aqueles que a ela resistirem. Apesar disso, optou-se 

por uma modelo participativo, dialógico e pactuado de implementação. 

Outro ponto que também merece discussão é a formação das equipes 

técnicas, apesar de não haver no material analisado sobre o caso colombiano, é 

transparente que as equipes de implementação possuíam forte sinergia com os 

territórios de implementação da política, enquanto que no caso da UPP Social, o 

perfil da equipe técnica era objetivamente mais acadêmico. Inclusive alguns dos 

produtos são relatórios técnicos de pesquisa e não ferramentas gerenciais de 

aplicação. 

Finalmente, pareceu carecer de efetiva articulação intra, inter e 

extragovernamental para iniciativa UPP Social, a começar pelo status do próprio 

órgão responsável pela política, cuja vocação e estrutura está mais relacionada à 

produção de instrumentos para a tomada de decisão por órgãos do executivo do 

que para ser um agente executor de políticas públicas que demandam autonomia 

de iniciativa e status de poder. 

Talvez institucionalmente, uma Secretaria Especial ou a própria Casa Civil 

fossem mais adequados para cumprir a missão de fazer convergir políticas públicas 

de diferentes secretarias, porém se fosse levar em conta a expertise acumulada, 

Secretarias de Saúde ou Assistência Social talvez fossem igualmente indicadas, 

desde que possuíssem orçamento e estrutura para realizar a missão. 
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3.1 Considerações Finais. 

 

A pesquisa que orientou essa dissertação teve como delimitação temporal o 

período entre 2010 e 2016, nela optou-se por selecionar literatura especializada 

que favorecesse a compreensão da formulação, crise e descontinuidade da 

estratégia UPP Social, em busca de indicações e dados que pudessem permitir a 

análise de uma política pública com forte potencial para realização de ações 

intersetoriais nas áreas “pacificadas”. 

Como abordado neste trabalho, a estratégia UPP Social teve sua gênese e 

inspiração no programa de “pacificação” destinado às favelas do estado do Rio de 

Janeiro cuja política intencionava a aproximação entre polícia e comunidade, numa 

mudança de perspectiva das formas de intervenção estatal sobre territórios 

empobrecidos, destituídos de cidadania, mergulhados em violência e criminalidade. 

É indiscutível que tais estratégias foram estruturadas de maneira a  atender  

a agenda consolidada para a realização dos megaeventos Copa do Mundo em 

2014 e Jogos Olímpicos em 2016, como uma resposta inovadora de combate às 

taxas de criminalidade, como exposto anteriormente (RIO DE JANEIRO,2008). 

       Como resultado dos avanços nas pesquisas realizadas nas últimas décadas 

sobre o encadeamento da saúde-adoecimento, sabe-se que a saúde pode ser vista 

como reflexo da maneira como a sociedade produtiva está organizada e como seu 

benefício sociais e econômicos estão distribuídos.  

A UPP Social enquanto estratégia para promover a integração entre as 

políticas públicas dentro das áreas “pacificadas”, parecia ter a vocação para tornar-

se um mecanismo relevante na construção da intersetorialidade para a promoção 

da saúde em territórios da cidade do Rio de Janeiro, que tradicionalmente 

conheceram o Estado, apenas, como um agente de violência legalizada. 

Tais características podem nos conduzir à seguinte reflexão: as díspares 

proposições de “retomada” de território pela UPP e de integração dos territórios das 

favelas à cidade pela UPP Social favoreceram a construção de diferentes maneiras 

de aprofundar e enfrentar o “território”?  
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Como explicitado anteriormente a UPP não conseguiu implementar o 

policiamento comunitário nos territórios pacificados, a UPP Social também não foi 

bem-sucedida na missão de promover a integração entre as políticas para a 

“pacificação”.  

Assim, parece-me que a UPP Social destinou-se minimizar as severas 

críticas ao processo militarizado de “pacificação” nos territórios favelizados. 

Reportando-me ao capítulo 2 deste trabalho cabe reproduzir a compreensão 

de Soares (2007) em sua análise quanto a ausência de mecanismos necessários 

à implantação de uma política de segurança de Estado : 

[...]Infelizmente, a riqueza da pauta não se fez acompanhar dos 
meios necessários e suficientes para sua execução – entendendo-
se, nesse caso, os meios em sentido amplo: faltaram verbas, 
orientação política adequada, liderança e compromisso efetivos, e 
um plano sistêmico, consistente, que garantisse uma distribuição 
de recursos correspondente às prioridades identificadas no 
diagnóstico (SOARES,2007, p.1). 

Parece-me que a realidade temporal desta pesquisa remete à compreensão 

de que a fragmentação das ações em segurança pública vem acompanhada da 

lógica de um estado anterior, involutivo, que concebe a garantia dos direitos 

humanos apenas e simplesmente com forças militares das quais podemos citar a 

presença das Forças Armadas nas favelas da cidade do Rio de Janeiro. 

A mobilização e a criação de mecanismos que favoreçam a implementação 

do conceito ampliado de saúde, certamente requer observação quanto a criação de 

vínculo, resolutividade e um ambiente propício que envolve a participação das 

diferentes instâncias públicas, a participação do setor privado e do terceiro setor o 

que pressupõe a necessidade de se construir redes com vistas a intersetorialidade.                                                                                                                                                                                            

O contexto político nacional, do período do estudo, parecia igualmente 

favorável ao desenvolvimento de estratégias que convergissem para a 

consolidação de experiências e iniciativas pautadas na intersetorialidade no 

desenvolvimento das atividades da Atenção Básica, como se observa no 

documento oficial do Ministério da Saúde, de setembro de 2005, que institui a 

Agenda de Compromisso pela Saúde que em sua concepção agrega três eixos, um 
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dos quais com forte sinergia para as temáticas da saúde e segurança, o Pacto em 

Defesa da Vida: 

O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em 
Defesa da Vida e o Pacto de Gestão. Destaca-se aqui o Pacto pela 
Vida que constitui um conjunto de compromissos sanitários que 
deverão se tornar prioridades inequívocas dos três entes 
federativos, com definição das responsabilidades de cada um 
(BRASIL, 2010) 

A Atenção Básica é a porta de entrada dos usuários para o SUS e tendo 

como orientação “os princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade e da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social”. 

(BRASIL, 2006, p.12), assim ações que favoreçam a intersetorialidade ampliam os 

seus resultados favoráveis. 

A intersetorialidade é pensada como um elemento primordial da ESF uma 

vez que a ESF é destinada à reorganização do modelo de atenção básica podendo 

ser compreendida como uma hodierna configuração de governo visando a 

ultrapassagem da pulverização das ações em saúde. 

No presente trabalho, descrevemos em tópicos anteriores, que um dos 

instrumentos primordiais da UPP Social a fim de promover a articulação para a 

integração das políticas públicas consistia na realização dos Fóruns Sociais, porém, 

houve um esvaziamento desse mecanismo, já que os moradores passaram a 

posicionar um descontentamento com a gestão do Fórum da UPP Social  por 

constatarem a dificuldade que o Instituto Pereira Passos –IPP, demonstrou para 

realizar a articulação intersetorial.   

Tal possibilidade de integração das políticas públicas pela UPP Social viu-se 

ameaçada nas áreas “pacificadas” quando a estratégia teve de lançar mão do 

processo denominado de “escuta qualificada” em substituição aos debates 

promovidos nas realizações dos encontros nos Fóruns Sociais. A restrição 

participativa não resultou na qualificação das intervenções, apenas ampliou o 

distanciamento entre agentes públicos e beneficiários potenciais das ações 

propostas. 
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Como “escuta qualificada” consistia em ouvir apenas as lideranças formais e 

não a comunidade como um todo, isso fornecia um ambiente mais controlado por 

parte dos agentes governamentais, porém comprometia a constituição de 

compromissos partilhados por agentes públicos e sociedade local, o que constituiu-

se no que parece ser um grave erro de formulação e implementação desse 

programa. 

Diante disso, este estudo considera que a gestão da UPP Social ao ter sido 

submetida ao Instituto de Pesquisa IPP, cuja missão é o gerenciamento de 

informações sobre a cidade, visando o planejamento de políticas públicas, ou seja, 

um órgão de assessoramento e sem poder decisório e que portanto não possuía 

as capacidades necessárias e  nem o poder político  para fazer valer pactuações 

entre secretarias municipais, essenciais em muitos casos, para dar consistência a 

programas que sejam intersetoriais. 

É muito provável que esse arranjo institucional tenha sido um dos motivos 

para a descontinuidade dessa política, além disso, a expertise no campo da gestão 

pública é resultado da sedimentação de experiências numa determinada política ou 

campo de atuação, ainda que o gestor principal tenha inegáveis qualificações, o 

conhecimento consolidado em um órgão é, quase sempre, essencial para alcance 

dos resultados. 

Assim é esperado que se a UPP Social tivesse sido gerenciada pela instância 

municipal responsável pela implementação de ações preventivas e de promoção 

da saúde, no caso a Secretaria Municipal de Saúde ou ainda pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos que possui conhecimento 

consolidado na atuação junto às populações vulneráveis da cidade, o eixo central 

da UPP Social, ou seja, Desenvolvimento Social, poderia ter tido mais chances de 

ser sido melhor alcançado. 

Conclui-se que o programa UPP Social tem particularidades que poderiam 

potencializar a gestão pública a partir do processo de construção da 

intersetorialidade, entretanto, a mesma gestão pública que oportuniza as ações 

intersetoriais entre atores das instâncias envolvidas acaba por inibi-las (COUTO 

2016). 
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A formulação, crise e descontinuidade do programa UPP Social ou RIO MAIS 

SOCIAL, concebida com o objetivo de promover a articulação entre as políticas 

públicas nos territórios “pacificados” demonstra a debilidade das instituições 

públicas para tratar de maneira equânime seus cidadãos enquanto sujeitos de 

direitos. 

Resulta desse esforço uma experiência interessante, porém cujos resultados 

ficaram abaixo do esperado, pois na prática a mudança de orientação na direção 

da consolidação de uma política estruturada para a atuação nas interfaces do 

desenvolvimento social não se realizou, em especial naquelas que interessam a 

esse estudo, a saúde e a segurança pública. 

No momento em que a proclamada necessidade de austeridade fiscal é 

utilizada como salvo-conduto para a falta de compromisso e de respeito com as 

populações vulneráveis, algo que impacta diretamente o financiamento das 

políticas sociais, é necessário que se compreenda que a baixa efetividade para as 

ações intersetoriais entre saúde e segurança, no período do estudo, tem outras 

causas, em especial os arranjos institucionais e a filosofia de gestão que 

distanciava discurso de práticas. 

As relações entre saúde e segurança pública não podem estar restritas ao 

que nos informa os noticiários sobre as vítimas e as baixas resultantes de políticas 

de segurança e de saúde pública que não raramente preferem as metáforas da 

estética da guerra no lugar da aproximação, do vínculo, que corresponde ao 

ambiente da atenção e do cuidado que leva à uma qualidade de vida. 

Se de um lado temos as forças policiais compreendida por Balestreri (1999), 

como “ promotoras dos direitos humanos”, de outro lado temos a percepção 

equivocada por parte do Estado, que de forma retrógrada busca legitimar sua 

autoridade desviando a atenção das reais circunstâncias que envolvem os 

territórios das favelas, seja no campo da segurança pública ou no campo das 

políticas públicas sociais. 
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