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Resumo:  

Este artigo analisa alguns dos sentidos do processo de participação social promovido pelo 

Programa Territórios da Paz. Para isso, tomamos como base de reflexão o trabalho 

realizado em torno da agenda temática de memórias, desenvolvida por dez equipes em 

conjunto com os moradores dos territórios onde atuavam. A presente reflexão foi feita tendo 

por base nossas próprias experiências em campo como gestores do programa Territórios da 

Paz, assim como o debate com a literatura. Inicialmente, apresentamos o contexto de 

formação do Programa. Em seguida, fazemos uma breve discussão bibliográfica sobre o 

tema. Na terceira parte, expusemos breves notas sobre os locais nos quais desenvolvemos 

nosso trabalho de campo e em que consistiu o trabalho em torno da agenda de memórias. 

Por fim, desenvolvemos uma reflexão analítica sobre os significados da participação social a 

partir dos casos estudados. 
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Abstract:  

This article aims to examine some of the meanings of the social engagement process 

promoted by the Territories of Peace Program (Programa Territórios da Paz). The basis for 

our reflection is the thematic agenda of memories, which was developed by ten work teams 

along with residents of the territories where the teams act or acted. The reflection is based 

on our own field experience as managers of the program and on the literature. First, we 

present the context of the training program. Then, we briefly discuss the literature on the 

subject. In the third part, we highlighted brief notes about the places where we develop our 

fieldwork and wherein consisted our work around the thematic agenda of memories. Finally, 

we develop an analytical reflection on the meanings of social engagement in this case. 

Keywords: " peacekeeping operations"; social engagement; public policies; favela. 
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Introdução 

 

A proposta de desenvolver ações a fim de promover o resgate e a preservação de 

memórias locais surgiu em diferentes ocasiões do trabalho de gestão social em favelas 

“pacificadas”, desenvolvido pelo governo estadual do Rio de Janeiro. A partir de nossas 

experiências como gestores de dois “complexos” de favelas que receberam Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs) nos últimos anos, participamos da construção de um projeto 

intercomunitário de memórias, além de observarmos a atuação de diferentes grupos de 

moradores de outras favelas nesse processo participativo. Buscamos, neste trabalho, 

descrever o desenvolvimento do projeto de memórias, destacando o formato da participação 

social possibilitada por ele e seu enquadramento no conjunto de ações que têm se 

desenrolado nas favelas cariocas como parte e consequência do programa das UPPs. 

Inicialmente, entretanto, parece fundamental apresentar o contexto de iniciativas 

governamentais que possibilitou o surgimento do projeto de memórias nessas favelas.  

 

 

1. O programa Territórios da Paz: breve histórico 

 

O programa Territórios da Paz surgiu em 2011 como um desdobramento da proposta 

chamada de “UPP Social”, criada em agosto de 2010 na Secretaria de Estado de 

Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). O programa UPP Social deveria atuar de 

forma conjunta ao projeto da Secretaria de Segurança que implementava UPPs em diversas 

favelas da cidade. A perspectiva adotada era a de que o Estado precisava se fazer presente 

nessas áreas não apenas através da polícia, mas também de outras políticas e órgãos 

públicos. Dessa forma, caberia à UPP Social promover a ampliação do acesso dos 

moradores aos diversos serviços e benefícios sociais já disponíveis nas demais regiões da 

cidade. Para cumprir seus objetivos, o programa contaria com equipes em todas as favelas 

“pacificadas”, as quais, compostas por gestores e assistentes com formação em ciências 

humanas, deveriam identificar as principais necessidades dos territórios4 e articulá-las com 

os órgãos responsáveis por supri-las. Através de um mapeamento das principais lideranças, 

assim como instituições públicas, privadas e comunitárias atuantes na região e da 

                                                           
4 O termo “território” é utilizado aqui como a área de abrangência da atuação de uma equipe do Programa 
Territórios da Paz que, na maioria das vezes, engloba a área de atuação de uma Unidade de Polícia Pacificadora 
(UPP). Há casos de equipes que atuavam em espaços com mais de uma UPP. 
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realização de fóruns e reuniões com moradores, seria possível conhecer e contextualizar as 

demandas locais, encaminhando-as para que as instituições pertinentes pudessem entrar ou 

potencializar suas ações nas favelas. Segundo seus criadores: 

 

(...) a UPP Social estabeleceu um modelo de atuação que tem por objetivo 

integrar e coordenar ações, identificando demandas e as conectando a 

ofertas de serviços e bens públicos, fornecidos pelo setor estatal, setor 

privado e pela sociedade civil (...). Neste modelo, a demanda é o resultado 

de um esforço que combina pesquisas e diagnósticos baseados em dados 

já existentes e levantamentos desenvolvidos por técnicos no território, com 

uma escuta sistemática dos líderes locais (associações de moradores e 

comitês locais), dos gestores públicos que atuam no território (professoras, 

pessoal de saúde, agentes de cultura, esporte etc.) e dos atores externos 

que ofertam serviços e projetos (ONGs, grupos religiosos etc.). (…) Nesse 

modelo, o que se intitula oferta é o produto do mapeamento de programas 

governamentais federais, estaduais e municipais existentes e do 

levantamento de projetos, ações e boas práticas do setor privado e da 

sociedade civil. (HENRIQUES; RAMOS, 2011, p. 9) 

 

O programa esperava que com a ampliação da oferta de serviços nas favelas e o 

atendimento de suas necessidades básicas, assim como a garantia de segurança a partir 

das UPPs, a discrepância entre o suposto contexto de ausência do Estado nessas 

comunidades e o que acontece no restante da cidade deixaria de existir.5 Dessa forma, as 

favelas não viveriam mais em uma “situação de exceção” causada pela ausência do 

cumprimento efetivo das funções do Estado, o que as tornava vulneráveis ao domínio por 

grupos criminosos. Passariam finalmente a constituir bairros como muitos outros de classes 

populares e médias, integrados ao conjunto da cidade. Novamente, nas palavras de Ricardo 

Henriques e Sílvia Ramos: 

 

[...] a UPP Social foi desenhada para dar sustentabilidade à pacificação, 

promover a cidadania e o desenvolvimento socioeconômico nessas áreas e 

finalmente contribuir para efetivar a integração dessas áreas ao conjunto da 

cidade. Desta forma, a UPP Social foi concebida para se encerrar uma vez 

que a pacificação esteja consolidada e a situação de exceção que 

                                                           
5 Sobre este debate, ver Araújo Silva (2015). 
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caracteriza o território tenha sido superada. 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. (2011, p. 3) 

 

 Desde o primeiro ano do primeiro mandato do governador Sérgio Cabral, em 2007, a 

pasta da SEASDH foi ocupada por indicação do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme 

aliança política entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e PT no 

estado. Na ocasião do lançamento do Programa UPP Social, em 2010, Ricardo Henriques, 

um dos criadores do Programa, era o secretário. Contudo, apenas alguns meses após o 

lançamento do programa UPP Social, a cadeira de secretário de Assistência Social e 

Direitos Humanos foi transferida a uma nova indicação do PT. Ricardo Henriques foi 

convidado então a assumir a presidência do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira 

Passos (IPP) e levou consigo parte da equipe elaboradora e executora da UPP Social. Em 

04 de janeiro de 2011 eles lançaram no âmbito da prefeitura do Rio de Janeiro o programa 

UPP Social Carioca.  

A perspectiva de oferecer um programa de gestão em territórios com UPP teve 

continuidade também no governo estadual. A partir dos princípios de criação da UPP Social 

e da experiência de dois gestores que já estavam atuando no campo, constituiu-se na 

SEASDH o Programa Territórios da Paz. Em abril de 2011, novos gestores foram chamados 

para atuar nas comunidades “pacificadas” e o Territórios da Paz passou a contar com cinco 

equipes. No mesmo ano, um novo assessor foi contratado com a missão de articular as 

demandas levantadas pelos gestores e assumiu também a coordenação geral do programa. 

Em novembro, mais gestores foram convocados e se formaram onze novas equipes, as 

quais passaram a atender os demais territórios “pacificados” até então, com exceção da 

Mangueira e inclusão da Rocinha, ainda em processo de pacificação na ocasião. 

Naquele momento, as equipes iniciaram a atuação em campo buscando se integrar à 

rede social local, conhecer lideranças e também as principais características de cada 

comunidade. Como não havia, no princípio, um departamento institucional dedicado ao 

encaminhamento imediato das demandas, os gestores atuavam com a autonomia de 

fazerem eles próprios os contatos com secretarias, empresas, organizações não-

governamentais (ONGs) e em alguns momentos passaram a participar da construção das 

estratégias de oferta dos serviços, através da mobilização de moradores e instituições. A 
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partir da reflexão coletiva em torno das experiências em campo, foram progressivamente 

construídos novos objetivos, posicionamentos e metodologias para o programa Territórios 

da Paz. Nesse processo, ressaltou-se a diferenciação da proposta desenvolvida no 

Programa Territórios da Paz daquela levada pela UPP Social Carioca.6 

 

 

2. Participação social e favelas 

 

Lícia Valladares (2000) situa no início do século XX a “descoberta” das favelas 

enquanto espaços específicos, e de alguma forma distintos, das ordens vigentes nas demais 

áreas da cidade. Nesse processo, noções negativas como pobreza, falta de higiene, 

criminalidade, comprometimento da estética urbana, propagação de doenças, entre outras já 

foram associadas às favelas. Segundo a autora:  

 

As evidências sugerem que jornalistas, engenheiros, médicos e homens 

públicos vinculados à administração da capital — inclusive os chefes de 

polícia — vão gradativamente deixando de lado o cortiço, que passa a ser 

coisa do passado e perde ênfase na própria órbita do sanitarismo. 

Definitivamente, a favela vai passando para o primeiro plano quando se 

intervém, pensa, ou discute a cidade e/ou o país, quando se planeja seu 

presente ou seu futuro. Sobre ela recai agora o discurso médico-higienista 

que antes condenava as habitações anti-higiênicas; para ela se transfere a 

visão de que seus moradores são responsáveis pela sua própria sorte e 

também pelos males da cidade. (VALLADARES, 2000, p. 8) 

 

Assim, desde que começou a figurar enquanto questão nos variados discursos da 

sociedade, a favela já era considerada um problema. De acordo com Machado da Silva 

(2002), até por volta dos anos 1940, as favelas teriam se tornado alvos de políticas que 

objetivavam “resolvê-las”, solucionar o problema que constituíam através de pequenos 

incentivos à construção de moradias populares, desenvolvimento de práticas sanitaristas e, 

principalmente, da autoritária remoção de seus moradores. O autor diz que: “Durante esse 

longo período, a favela e os favelados foram tema de políticas públicas repressivas e 

                                                           
6 Para um debate sobre os programas de gestão social em favelas cariocas, sobretudo o Territórios da Paz, ver 
Misse (2013). Para um debate sobre as interconexões entre relações pessoais e programas de gestão social, ver 
Daemon, Fernandes e Teixeira (2015). 
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disciplinadoras: tomavam-se os espaços em questão e seus moradores como simples 

objetos, com pouca ou nenhuma voz ativa.” (MACHADO DA SILVA, 2002, p 227).  

Somente a partir do pós-guerra, com o processo brasileiro de redemocratização e 

mediante a multiplicação das favelas existentes, os tipos de ações destinadas a essas áreas 

teriam se transformado, passando a valorizar os favelados enquanto atores políticos, 

embora ainda de forma modesta e segregacionista. A essa nova perspectiva o autor chama 

de “controle negociado”, na medida em que ao invés da imposição arbitrária de políticas, 

passa a ser articulada uma certa agência política para a favela enquanto instituição coletiva, 

apesar de essa agência permanecer controlada e limitada pelas conjunturas sociais 

vigentes. De acordo com Machado da Silva: 

 

(…) o fortalecimento das mobilizações [dos favelados] tem sido esvaziado 

por dois movimentos conjugados: de um lado, por meio da diferenciação 

administrativa e funcional na ponta municipal do aparelho de Estado (e, com 

menos frequência, estadual), multiplicando-se as agências e programas 

governamentais, dessa forma fragmentando o interlocutor das demandas 

populares e transformando-as em simples reivindicações por serviços 

públicos (como é o caso, ao fim e ao cabo, do Favela-Bairro, apesar da 

retórica grandiloquente); de outro lado, interferindo, por meio desse 

mecanismo de diferenciação, sobre a formação da autoimagem dos 

favelados, mais como clientela ou público do que como uma categoria social 

com interesses definidos (...). Os objetos das disputas mudam, as formas de 

mobilização adaptam-se às conjunturas, mas o controle institucional assim 

negociado reproduz — com a própria participação dos favelados 

mobilizados — o padrão secular de integração fragmentada e o enorme 

diferencial de poder que o sustenta. (2002, p. 235). 

 

Dessa forma, o advento do “controle negociado” não possibilitaria a emancipação 

política dos favelados, apenas atribuindo (reconhecendo) a eles um lugar (subalterno) na 

relação com o resto da cidade. 

Caracterizado especialmente pela ocupação permanente das favelas atendidas, o 

programa das Unidades de Polícia Pacificadora, segundo o Decreto nº 42.787, teria como 

objetivos: “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 

133



REVISTA pensata | V.5 N.1  MARÇO DE 2016 

 

 

social quanto econômico”. Contaria, em seu efetivo, apenas com policiais recém-formados, 

não acostumados às práticas de truculência excessivas desempenhadas pela Polícia Militar. 

Essa tentativa de modificar o comportamento dos policiais em relação às favelas em que 

trabalhariam é um dos pontos do programa mais elogiados pela opinião pública e um dos 

mais discutidos por intelectuais que se dedicam ao tema. De acordo com Machado da Silva: 

 

[...] há, sem dúvida, uma louvável mudança de procedimento na orientação 

oficial (não tanto na substância da política de segurança), cujo principal 

ponto é a tentativa de incutir nos contingentes que operam as UPPs 

disposições de uma relação civilizada com a população moradora do local. 

Na prática, em parte, ela permanece no plano das intenções. No longo 

prazo, porém, aquela orientação, que tem sido amplamente divulgada, pode 

contribuir para uma mudança na cultura policial, que todos sabemos ser 

autoritária, violenta e um tantinho paranóica quanto à moral nos territórios 

da pobreza – exceto, é claro, a dos pobres tornados policiais. (2010, p. 2). 

 

Quanto aos propósitos do programa de pacificação, tanto seus criadores quanto 

estudiosos do tema insistem em afirmar que não se pretende acabar com o tráfico de droga 

nas favelas atendidas. Tal ação não seria possível através de políticas e policiamentos de 

cunho local. O propósito é que, com a ocupação das comunidades, o comando do tráfico 

local seja desestabilizado através de prisões, apreensões de drogas e armas, e 

principalmente através da “fuga” dos principais traficantes. Após as operações iniciais, 

objetiva-se que com a inauguração das unidades de polícia e a presença constante dos 

oficiais na favela (e o desenvolvimento de relações positivas e estáveis entre eles e os 

moradores), o tráfico local permaneça enfraquecido no que diz respeito a armamentos e 

controle territorial. Esse controle, que ocorreria principalmente através do amedrontamento 

da população, seria sufocado pela presença da polícia, a qual devolveria assim o governo 

do território ao Estado. 

O Programa Territórios da Paz foi instituído em sequência à UPP Social com o objetivo 

inicial de aproximar os moradores das favelas atendidas da oferta de serviços por parte do 

Estado, empresas e outras instituições. Para se obter isso, seria necessário compreender as 

necessidades locais, a partir da percepção daqueles que viviam e atuam em cada favela, 

por meio da elaboração de diagnósticos sobre as principais demandas de cada favela. Uma 

vez feito esse levantamento, promover-se-ia um debate com os órgãos responsáveis por 
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cada demanda para, a partir daí, promover a construção coletiva de estratégias para a 

melhoria das condições de vida no território.  

Progressivamente, com a necessidade de uma sistematização das ações e objetivos 

próprios do novo programa, passaram a ser adotadas perspectivas diferenciadas em relação 

à UPP Social, muito em função da observação reflexiva do trabalho que já estava sendo 

realizado de forma relativamente autônoma pelos primeiros gestores. Ao invés da 

valorização do recolhimento e articulação de demandas, feito principalmente através do 

contato com lideranças comunitárias em reuniões e eventos, passou-se a privilegiar o 

fomento e expansão da discussão das mesmas, de forma que novos discursos pudessem 

ser conhecidos. Assim, tanto a capilaridade das demandas ecoadas pelas lideranças 

poderia ser melhor compreendida, quanto a própria representatividade desses já instituídos 

como porta-vozes do território. De acordo com Daniel Misse, antigo coordenador do 

Programa: “As equipes de gestão social são alocadas nos territórios sem trazer qualquer 

proposta e sem realizar um fórum local. A ideia é observar as reuniões locais e mapear as 

redes existentes para fortalecê-las e, desta maneira, buscar o protagonismo social” (2012, p. 

11). 

Pode-se afirmar que a principal finalidade do programa tenha se tornado a promoção 

de um maior envolvimento dos moradores no processo de construção das políticas públicas 

que viessem a beneficiá-los. Através da discussão das demandas por moradores 

pertencentes a grupos distintos e com interesses variados, poder-se-ia construir propostas 

de ações para atendê-las de forma mais criativas, adequadas e qualificadas. Ao 

identificarem, formularem e discutirem as principais necessidades de suas regiões, assim 

como as melhores formas de atendê-las, novos e mais moradores assumiriam o 

protagonismo no pleito e negociações com o Estado, redefinindo as formas de articulação 

política nas favelas. Resta a questão de até que ponto a reflexão em torno das condições de 

vida nas favelas pode transformar-se em reflexão sobre a condição da favela na sociedade, 

com o reconhecimento e discussão do papel político coletivo experimentado pelos favelados 

e suas limitações.  

De qualquer forma, o que se esperava é que com o aumento e qualificação da 

participação de moradores no processo de formulação de demandas e suas possíveis 

soluções, as ações do Estado nas áreas “pacificadas” se tornassem mais precisas e 

eficazes, na medida em que passassem a ser desenvolvidas com base nas percepções e 

desejos daqueles a quem elas seriam destinadas. Diversas iniciativas e projetos 

exemplificaram essa perspectiva adotada pelo Programa de proporcionar um aumento da 
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participação social nos territórios. Grupos de Trabalho sobre comércio, juventude, esportes 

e lazer, cultura, abastecimento de água, coleta e reciclagem de lixo, entre outros, foram 

realizados em diferentes favelas, sob diferentes formatos, de acordo com as demandas e 

peculiaridades locais. Em comum entre eles estava o esforço de ampliar a participação para 

um conjunto mais heterogêneo possível de moradores e atores locais. 

Com base nesse panorama, a partir de agora, e por vias de recorte analítico, 

analisaremos o caso da agenda em torno da temática de memórias, que foi desenvolvida 

em dez territórios onde atuavam equipes do Programa Territórios da Paz. Buscamos 

demonstrar o processo de participação social implicada nesta ação e esperamos a partir 

desse caso descrever e analisar o tipo de participação social que se desenvolveu no 

Programa, buscando apontar alguns efeitos e limites desse processo. 

É importante destacar que participação social é termo polissêmico e relacional.7 Neste 

artigo, referimo-nos a participação social no sentido mais estreito e de caráter político, com o 

significado de democratização ou participação ampla dos cidadãos nos processos decisórios 

de uma dada sociedade, conforme apontou Stotz. Assim, participação social tem a ver com 

as ações que buscam implicar grupos sociais nas diferentes etapas das políticas públicas de 

caráter social.8 A presente reflexão se fará tendo por base nossas próprias experiências em 

campo como gestores do programa Territórios da Paz, atuantes nas favelas do “Complexo” 

do Andaraí/Grajaú e do “Complexo” do Turano, tendo o trabalho de gestão sido iniciado em 

ambos os territórios em janeiro de 2012.9  Por vias de contextualização, parece importante 

uma breve apresentação dessas favelas: 

 

 

3. Favelas do Andaraí/Grajaú e do Turano: reflexões a partir de um caso 

 

O “Complexo” de favelas do Andaraí/Grajaú, embora popularmente conhecido como 

apenas “Andaraí” será referido aqui sempre com menção aos dois bairros nos quais as 

comunidades se localizam. Essa é uma solicitação de boa parte dos moradores do Grajaú, 

que sentem suas comunidades desvalorizadas pela nomenclatura mais recorrente. Na 

                                                           
7 Sobre o conceito de participação social, ver Stotz.  
8 A questão do poder não está ausente dessa definição. Como apontou Stotz, referindo-se a essa concepção 
definida anteriormente, “(...) o conceito de participação, inclusive em sua acepção social, é solidário da 
problemática do poder, sob diferentes perspectivas políticas, mas sempre envolvendo uma ampliação ou 
restrição das necessidades individuais e coletivas dos que vivem às custas de seu próprio trabalho”. 
9 Raquel Brum Fernandes foi gestora das favelas do Andaraí/Grajaú até julho de 2014 e Marco Antonio Teixeira 
foi gestor das favelas do Turano até agosto de 2013.  
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verdade, das seis comunidades que compõem o “Complexo”, quatro são localizadas no 

bairro do Grajaú. São elas: Juscelino Kubitschek ou Caçapava, João Paulo II ou Sá Viana, 

Nova Divinéia e Vila Rica ou Borda do Mato. No bairro vizinho, ficam o Jamelão e o Morro 

do Andaraí. As estimativas populacionais são variadas e vão de 9.685 pessoas segundo o 

Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 

mais de 20.000 habitantes, de acordo com pesquisa realizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde para implantação de uma unidade médica. A UPP Andaraí foi inaugurada em 28 de 

julho de 2010, consistindo no décimo território ocupado pelo programa da Secretaria de 

Segurança.  

O conjunto de favelas conhecido como “Complexo do Turano” é atualmente formado 

por sete comunidades, estando duas delas, o Morro da Chacrinha e o Morro da Liberdade, 

na Tijuca, enquanto as demais, Matinha, Pantanal, Bispo, Rodo e Sumaré, se localizam no 

bairro Rio Comprido.10 Segundo dados do Censo Demográfico 2010 do IBGE, a população 

total dessas comunidades é de 10.569 pessoas. Contudo, informações obtidas com o 

Centro Municipal de Saúde Turano indicam que até abril de 2013 haviam 13.200 moradores 

mapeados pelo programa Saúde da Família, do Ministério da Saúde, que tem como 

estratégia a atenção básica à saúde. A ocupação do Turano pelo Batalhão de Operações 

Especiais (Bope) começou em agosto de 2010. A UPP foi inaugurada em 30 de outubro do 

mesmo ano. 

Nossa atuação nos territórios consistiu inicialmente em conhecer os problemas e 

potencialidades locais. Para isso, buscávamos conversar com atores presentes na região, 

principalmente com moradores e lideranças comunitárias. Depois de feito o levantamento de 

dados primários e realizada a entrada em campo, assim como após termos nos tornado 

conhecidos por algumas pessoas, foram organizados espaços de discussão temáticos (que 

chamamos normalmente de Grupos de Trabalho), nos quais se aprofundava a discussão 

sobre determinada questão, promovendo a participação de novos moradores. Nesses 

espaços se pensava em possíveis encaminhamentos para a temática tratada. 

Nas favelas do Andaraí/Grajaú, desde as pequenas entrevistas que realizamos como 

estratégia de entrada no território, privilegiando moradores antigos indicados pelas 

                                                           
10 A divisão do “Complexo” em sete comunidades apresentada está em conformidade com a visão dos órgãos 
públicos, como o Instituto Pereira Passos (IPP). Se considerarmos como os moradores reconhecem o território, 
esse número é maior. Além das sete comunidades apresentadas, os moradores reconhecem como parte do 
“Complexo” localidades como a Macua, Chapa e Pedacinho do Céu. Os dados apresentados pela Secretaria de 
Segurança incorporam também as comunidades Paula Ramos, Parque Rebouças, Santa Alexandrina e 
Acomodado como parte da área de atuação da UPP Turano. Todavia, essas áreas não estão fisicamente ligadas 
ao “Complexo do Turano” nem parecem possuir um histórico que una as áreas em torno de elementos comuns. 
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lideranças comunitárias que havíamos conhecido inicialmente, identificamos demandas 

como: o desenvolvimento de projetos de ocupação e qualificação profissional da juventude 

local, a instalação de uma unidade de atendimento em saúde nas favelas, a ampliação da 

rede de abastecimento de água e coleta de esgoto, a expansão da coleta de lixo e o resgate 

e preservação das memórias locais. Com o avanço de nossa integração no campo e o 

conhecimento de novos moradores, pudemos perceber outras questões que não podiam ser 

observadas ou compreendidas superficialmente, como por exemplo: o incentivo à 

organização da rede comercial interna, a aproximação entre os moradores e os órgãos 

públicos que ofertavam serviços no território e a integração entre as seis favelas que 

compõem o “Complexo”, de forma que os moradores pudessem circular livremente entre 

elas. 

No Turano, o levantamento inicial de problemas e potencialidades locais indicava a 

necessidade de tratar as seguintes questões: ausência ou precariedade no abastecimento 

regular de água, remoção de moradores, acúmulo de lixo, obras públicas de infraestrutura 

que não coincidiam com os desejos dos moradores, ações de alfabetização para crianças e 

adultos, mediação de conflitos em torno da disputa por um espaço (sala e banheiro) entre 

uma associação de moradores e igreja católica, apoio aos comerciantes, realização de 

eventos e atividades culturais e de preservação das memórias locais. Esse levantamento 

inicial de dados foi complementado a cada mês, conforme se avançava na inserção em 

campo e se ampliava o diálogo com outros atores. Posteriormente, outros assuntos 

entraram na agenda, como: ampliação do número de vagas nas creches, desenvolvimento 

de projetos de comunicação comunitária, oferta de educação profissionalizante, políticas de 

esporte e lazer, políticas para a juventude, melhoria dos serviços de limpeza urbana etc. 

Fazia parte do nosso trabalho buscar encaminhar as demandas identificadas em 

campo para órgãos que pudessem atendê-las, buscando sempre que possível fazer dos 

moradores e outros atores locais parte do processo de resolução dos problemas ou 

promoção de ações. Neste artigo, analisaremos a forma como foi encaminhada a demanda 

por ações no campo da preservação das memórias locais. Isso porque essa foi uma 

demanda que apareceu, de diferentes formas, em distintos territórios. Além disso, essa foi 

uma ação que perdurou e que por isso poderemos analisá-la buscando compreender a 

maneira como ela foi tratada pelas equipes de gestão em relação com os moradores, 

buscando apontar alguns efeitos e limites dessa ação participativa para ambas as partes. 

O desejo por atividades que buscassem preservar as histórias e memórias locais não 

surgiu apenas no Turano e no Andaraí/Grajaú. Nas primeiras reuniões das equipes de 
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gestão na SEASDH, após a entrada em campo, conversávamos e trocávamos experiências 

sobre nossa inserção nos territórios. Nessas ocasiões, pudemos perceber que muitas 

demandas dos moradores eram comuns, entre elas a por ações de preservação das 

memórias. Nesse momento, o pleito por essas ações estava presente também nos 

seguintes locais: “Complexos” do São Carlos e Santa Teresa, Ladeira dos Tabajaras e 

Morro dos Cabritos, Morros da Babilônia e Chapéu Mangueira, Santa Marta e Rocinha. 

Uma vez identificada a agenda, as equipes se reuniram e optaram por trabalhar essa 

demanda de forma conjunta, apostando na ideia de que a articulação entre moradores de 

diferentes favelas em torno de uma ação comum pudesse trazer alguns resultados 

interessantes. Entre eles, destacamos principalmente dois. Primeiro, apostamos na ideia de 

que a articulação desses moradores poderia promover trocas de experiências entre eles no 

tema, com possibilidade de estimulá-los uns aos outros para darem prosseguimento à ação. 

Já o pressuposto do segundo ponto era de que grupos de moradores de diferentes favelas 

reunidos em torno de uma agenda comum poderiam potencializar seu posicionamento 

político coletivo na reivindicação pela implementação de uma política pública adequada aos 

interesses locais na temática de memórias e no monitoramento e avaliação de tal política.  

Com isso, as equipes, em conjunto com a coordenação do Programa, decidiram 

promover reuniões locais, nas quais mapeariam melhor a demanda por ações de 

preservação de memórias, afinal, isso poderia significar atividades muito variadas. Dessa 

forma, pôde-se identificar mais cuidadosamente que tipo de ação os moradores gostariam 

de promover nessa agenda.  

Nas favelas do “Complexo” do Andaraí/Grajaú já existiam iniciativas promovidas por 

moradores no sentido de formar pequenos acervos de fotos e jornais antigos, alguns até já 

em exposição em uma das associações de moradores. Essas iniciativas não eram, 

entretanto, realizadas de forma articulada e pareciam muito pouco conhecidas pelo resto da 

população local. Na verdade, o trabalho de resgate e preservação de memórias locais foi 

identificado por nós em três das seis comunidades que formam o “Complexo”. Sendo essas 

comunidades muito diferenciadas entre si, com características socioeconômicas e trajetórias 

históricas igualmente distintas, as iniciativas eram desenvolvidas de forma, até onde 

pudemos observar, independente uma da outra. Com a presença dessas pessoas que já 

desenvolviam atividades no campo da memória e de alguns representantes de instituições 

governamentais atuantes na região, realizamos o primeiro encontro para discutir a agenda, 

em maio de 2012, na comunidade Juscelino Kubitschek. Chamamos o projeto de “Café com 

Memória”. Nesse dia foi discutida a importância da preservação das memórias locais, assim 
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como formas de fazê-la, e os moradores puderam conhecer uns os trabalhos dos outros. 

Formou-se também uma comissão para representar o território no primeiro encontro 

intercomunitário que aconteceria na SEASDH. 

No Turano, moradores e atores locais não expressaram o desejo de trabalhar com 

ações no campo da memória por acaso. Houve no território, antes da nossa chegada, 

diferentes iniciativas que de alguma forma desenvolveram ações nessa temática, como a 

tentativa de realizar um filme sobre a história da favela do Turano, entrevistas com 

moradores antigos e a reunião de documentos e fotografias antigas. Contudo, nem todas as 

ações iniciadas tiveram continuidade. É nesse contexto que surge a demanda dos 

moradores nesse campo. A primeira reunião com moradores para tratar especificamente da 

temática da memória ocorreu em 3 de maio de 2012 e contou com a participação de 22 

pessoas, entre moradores e atores locais. Na ocasião, procuramos conversar com os 

participantes sobre as características que poderiam ter uma ação local em tal temática.  

Após as reuniões locais nos territórios participantes da ação, foi realizado na SEASDH 

um encontro intercomunitário, no qual se buscou reunir atores das diferentes favelas 

envolvidas na discussão sobre a demanda de preservação das memórias locais para darem 

continuidade ao trabalho iniciado nos encontros locais. Esperava-se com isso não só 

conformar melhor a agenda, mas também promover aquele que era um dos objetivos da 

ação: articular moradores de diferentes locais em torno de uma agenda comum. No caso, 

uma ação que visasse preservar as memórias das favelas. Os participantes do encontro 

intercomunitário, divididos em pequenos grupos, debateram e sistematizaram suas 

discussões em torno dos seguintes temas: O que você entende por memória social? Por 

que lhe parece importante preservar a memória da sua comunidade? De que formas poderia 

ser registrada a memória da sua comunidade? (Quais os instrumentos ou meios de registro 

e resultados/produtos). Qual pode ser a sua participação neste projeto? Tudo isso serviria 

de sustentação para a construção de um projeto reunindo as comunidades participantes, no 

qual se buscaria relacionar um conjunto de ações que seriam desenvolvidas em cada local. 

O projeto serviria para a busca da captação de recursos. Todavia, a adesão crescente de 

moradores e territórios em torno dessa agenda fez ela crescer e mudar seu foco.11 Seguindo 

orientação da Superintendência de Territórios, as equipes transformaram o então projeto em 

elaboração em plano, com o objetivo de pautar diretrizes e ações que pudessem vir a ser 

desenvolvidas nos territórios participantes em torno da agenda. Buscou-se desenvolver esse 

                                                           
11 Posteriormente, juntaram-se ainda ao trabalho no campo da memória o Batan, Morro da Formiga e Morro do 
Vidigal e Chácara do Céu, totalizando dez territórios atuantes na agenda.  
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processo por meio do diálogo entre equipes de gestão e o conjunto de atores participantes. 

Assim, novos encontros locais foram promovidos, seguidos de um novo encontro 

intercomunitário com o objetivo de discutir a proposta de transformação do projeto em plano. 

No “Complexo” do Andaraí/Grajaú o segundo encontro do “Café com Memória” contou 

com a divulgação dos participantes da primeira reunião e aconteceu em 20 de julho de 

2012, contando com quase cinquenta pessoas, provenientes de todas as seis favelas do 

“Complexo”, além de diversos representantes de instituições que atuam no local. Dessa vez 

o encontro ocorreu no campo da comunidade Vila Rica. A comissão que esteve presente no 

encontro intercomunitário apresentou aos demais o que havia sido discutido na data, e 

alguns novos participantes deram seus depoimentos sobre a importância do resgate e 

preservação das memórias. Foram definidos os produtos desejados pelo território, como 

fruto do trabalho que seria realizado em conjunto na temática. Os moradores decidiram 

realizar uma exposição de fotos e documentos antigos e foi criada uma lista daquelas 

pessoas que possuíam materiais para expor. Ressaltou-se a necessidade de preservação 

das ruínas da Fazenda Vila Rica na comunidade de mesmo nome. Alguns idosos 

defenderam a ideia de uma publicação que contasse a história das favelas em forma de gibi, 

de forma a facilitar sua transmissão às novas gerações. Na comunidade Juscelino 

Kubitschek, o muro que permeia todo o acesso à favela seria grafitado com imagens de 

cenas histórias da região. Além disso, tentar-se-ia identificar nas comunidades pessoas que 

pudessem registrar em vídeo relatos históricos fornecidos pelos moradores mais antigos. 

Acertou-se que os moradores tentariam promover o encaminhamento das ações de forma 

coletiva e comunitária, independente da aquisição de financiamentos por meio do projeto 

fomentado pela SEASDH. 

Já no Turano, o novo encontro local ocorreu no dia 17 de julho de 2012. Na ocasião, 

além de discutir os encaminhamentos e aprofundar as discussões sobre o projeto, os 

moradores conversaram e decidiram continuar se reunindo periodicamente com o objetivo 

de sensibilizar mais pessoas a participarem dos debates em torno da agenda. Essa decisão 

surgiu na medida em que foi dito ao grupo que possíveis encaminhamentos da ação no 

âmbito da SEASDH provavelmente demorariam, pois não havia ainda indicação institucional 

de que seria possível apoiar esta ação além do que já vinha sendo feito, ou seja, com o 

trabalho das equipes de gestão. O desejo em continuar se reunindo periodicamente no que 

se consolidou como Grupo de Trabalho Memórias do Turano (GTMT) se manifestou 

principalmente a partir da avaliação dos participantes da segunda reunião de que era 

necessário incluir mais pessoas nas discussões que vinham sendo feitas. O grupo debateu 
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e avaliou que a melhor forma de alcançar novos participantes era promover reuniões 

itinerantes, nas diferentes comunidades do “Complexo”, divulgando a atividade para amigos 

e pedindo para que esses passassem a informação adiante. Não cabe aqui descrever como 

se deu a continuidade das reuniões. Se fizemos isso até então, foi para explicar como o 

processo teve início. Nesse momento, basta destacar que a partir dessa iniciativa, o GTMT 

se reuniu, até agosto de 2013, 44 vezes; além de ter promovido quatro mostras culturais e 

participado no papel de grupo de outros eventos comunitários.12 Falaremos adiante sobre 

alguns efeitos e limites dessa ação. 

O segundo encontro intercomunitário ocorreu na SEASDH em março de 2013. Foi 

nesse momento que os grupos de moradores participantes da ação das dez favelas 

envolvidas na agenda deliberaram coletivamente sobre os encaminhamentos. A ideia de 

transformar o projeto em plano foi ratificada, assim como se pensou em uma estratégia para 

dar prosseguimento à agenda. No âmbito da Secretaria, havia a indicação de que haveria 

um edital que premiaria com vinte mil reais dez projetos, um em cada comunidade, para que 

eles pudessem dar início à execução das ações previstas no plano. Além disso, buscar-se-ia 

parceiros institucionais que pudessem vir a apoiar a agenda. 

 

4. Efeitos e limites da participação social 

 

O plano foi concluído e transformado em uma publicação, divulgada apenas em meio 

digital.13 O documento expressa o desejo de alguns moradores de dez favelas em 

desenvolver ações de preservação das memórias locais e pode servir como orientação para 

possíveis ações nesse campo nos territórios em questão. Esperava-se que uma vez que 

fosse impresso e lançado, o documento se revestisse de um significado importante por si só: 

ele representava o produto de um trabalho coletivo entre moradores e gestores sociais da 

SEASDH e expressava o reconhecimento do Estado de uma agenda que foi pautada por um 

grupo de moradores.  

É importante destacar que, muitas vezes, a falta de encaminhamentos concretos a 

algumas demandas pode comprometer amplamente o processo desejado de participação 

                                                           
12 Os dados apresentados se encerram em agosto de 2013 porque foi quando o gestor social do Turano deixou o 
cargo. Até onde se tem notícias, o GTMT se reuniu até pelo menos o fim de 2013, tendo realizado mais uma 
mostra cultural. 
13 A versão digital do plano pode ser consultada no link a seguir: 
<http://download.rj.gov.br/documentos/10112/556509/DLFE-66762.pdf/plano_historia_memoria.pdf>. Acesso em 
21 de abril de 2014. 
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coletiva de atores da sociedade civil na construção, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas.14 Alguns autores (FLEURY; KABAD, 2013; MACHADO DA SILVA, 2014) já 

expressaram que suas análises têm apontado para uma dificuldade dos programas de 

gestão da oferta de serviços (como a “UPP Social” e o “Territórios da Paz”) em cumprirem 

seus propósitos de articulação entre as necessidades públicas das favelas onde atuam e os 

órgãos ou empresas encarregadas de atendê-las. No caso da agenda de memória, isso 

ficou claro com a escassez de apoio institucional que viabilizasse a implementação concreta 

do plano, como era desejo do grupo de moradores que atuavam de forma articulada com as 

equipes de gestão da SEASDH. Apesar disso, como demonstraremos agora, a lentidão das 

ações governamentais pode incitar o aumento do protagonismo comunitário na reivindicação 

por direitos e na tomada da autoria de execução dos produtos desejados. Longe de entrar 

em um debate sobre as responsabilidades de cada um desses atores no processo 

participativo, buscamos com isso apenas demonstrar um dos efeitos desta ação (ou da falta 

de conclusão desta ação por parte deste setor do Estado) na atuação dos moradores. 

No “Complexo do Andaraí/Grajaú” foi construído um acervo de fotos e demais 

documentos, a fim de constituir uma exposição permanente em um clube local. Através de 

doações de um museu, adquiriram-se vitrines expositoras onde o material foi organizado 

para a visualização do público. O objetivo é que a visita ao acervo seja incluída na rota 

turística das comunidades, que é normalmente realizada por trilhas que dão acesso à 

Floresta da Tijuca. 

No Turano, foram realizadas quatro mostras culturais até agosto de 2013. Essas 

foram eventos promovidos por moradores e atores locais, em parceria com instituições 

públicas através das equipes de gestão que atuam no local, que promoveram 

apresentações culturais e debates com artistas e moradores em torno do tema da memória. 

O evento serviu principalmente para mobilizar novas pessoas para participar do grupo, 

divulgar e dar visibilidade ao trabalho do GTMT, além de promover um dia de lazer para os 

moradores e visitantes. Serviu também para mapear inciativas e atividades culturais de 

moradores de cada uma das comunidades do “Complexo”. Isso porque precedia a 

realização de cada mostra cultural um levantamento de tais atividades na comunidade que 

receberia o evento. 

A agenda em torno do resgate e preservação das memórias locais ultrapassou seu 

objetivo inicial em relação à discussão temática e fins. Através desses encontros pode-se 

                                                           
14 Havia na época no âmbito da SEASDH a promessa de lançamento de um edital de premiação de projetos que 
seriam elaborados a partir do plano. Contudo, até hoje, nada foi feito. 
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tratar de temas variados, assim como buscar atingir objetivos que inicialmente não estavam 

traçados em tal ação. Nas favelas do Andaraí/Grajaú, por exemplo, o relacionamento entre 

as seis comunidades sempre foi descrito por diversos moradores como escasso e até 

competitivo e hostil. Devido as suas localizações em bairros distintos – que possuem, 

segundo algumas pessoas, diferentes níveis de prestígio no imaginário coletivo dos cariocas 

– e também fomentado por um histórico de conflitos entre os distintos grupos criminosos que 

controlaram o tráfico de drogas em seus territórios, a circulação de moradores das favelas 

do Andaraí nas favelas do Grajaú e vice-versa não ocorria de maneira fácil. Isso prejudicava 

o acesso da população local a serviços e órgãos que tinham suas sedes em uma 

determinada comunidade, mas eram destinados a atender todo o “Complexo”. Exemplos 

são o Centro de Referência de Assistência Social, localizado na Juscelino Kubitschek, a 

sede da UPP Andaraí no morro de mesmo nome e o contêiner, onde era oferecido curso de 

informática pelo programa Sesi Cidadania, e que ficava na Praça Nóbel, nos acessos da 

comunidade João Paulo II.  

Através da agenda proporcionada pelo “Café com Memória”, muitos moradores não 

apenas acessaram comunidades vizinhas pela primeira vez como compartilharam fatos e 

experiências históricas que são comuns a toda a região. Desde as fazendas de café até 

episódios recentes de violência, os moradores refletiram sobre como a memória coletiva 

local é constituída por percepções e sentimentos que não são limitadas pelas fronteiras de 

cada comunidade. No segundo encontro, houve até um momento de homenagem prestada 

por lideranças de todo o “Complexo” a um antigo morador do Morro do Andaraí, que, 

segundo eles, foi um ator comunitário de extrema importância para todas as favelas. Fica 

claro como a iniciativa proporcionou um primeiro passo para o rompimento de barreiras 

entre as comunidades, influenciando concepções sobre a (s) identidade (s) coletiva (s) local 

(is).  

As Mostras Culturais no Turano também acabaram se tornando um espaço de 

discussão sobre temas políticos e sociais diversos. Isso porque, para cada Mostra, elegia-se 

um tema para ser tratado, especialmente nas exposições de fotografias e na roda de 

conversas, um momento do evento no qual antigos moradores contavam suas trajetórias e 

falavam sobre o tema proposto. Na segunda mostra, por exemplo, o tema das remoções de 

moradores orientou o debate. Um dos efeitos disso para o trabalho da equipe de gestão foi 

colaborar com o aprofundamento do conhecimento sobre determinados temas e condições 

locais. Por isso, as reuniões do GTMT se tornaram um espaço significativo de interlocução 

com moradores. Deve-se destacar que nessas reuniões conseguiu-se uma participação 
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significativa de moradores, contando com até cerca de trinta pessoas em cada encontro. 

Tendo em vista que essas reuniões foram muitas vezes semanais e considerando a 

dificuldade em mobilizar grandes grupos de moradores para reuniões com o poder público, a 

adesão dos moradores à agenda foi considerada significativa. 

As reuniões do GTMT, assim como as mostras, contribuíram ainda para a articulação 

de moradores e atores locais que antes não se conheciam ou pouco dialogavam entre si. 

Como o Turano é formado por diferentes comunidades, imagens negativas sobre uma ou 

outra área são partilhadas por eles, reproduzindo muitas vezes preconceitos e estereótipos. 

Os moradores de uma comunidade, por exemplo, são vistos como pessoas que gostam de 

briga, enquanto os de outra são considerados os mais violentos do “Complexo”. Assim, na 

medida em que passaram a dialogar entre si e conhecerem as histórias locais, essas 

imagens estereotipadas foram muitas vezes relativizadas. A partir dos encontros, muitos 

deles passaram a trabalhar juntos e dialogarem entre si sobre problemas e potencialidades 

locais. Muitas vezes, o grupo decidiu coletivamente se fazer presente em reuniões e eventos 

na comunidade promovidos por agentes públicos, como em reuniões convocadas pela UPP 

ou pela Secretaria Municipal de Habitação. Essa iniciativa foi entendida pelo GTMT como o 

possível surgimento de um grupo de representação comunitária. 

É importante destacar que em ambos os territórios as iniciativas originadas em torno 

da temática de memórias conseguiram reunir não apenas lideranças, mas indivíduos de 

perfis diferentes, muitos dos quais não costumavam participar de reuniões comunitárias 

deliberativas e nem tinham acesso às muitas instituições governamentais. Além disso, os 

encontros e mostras propiciaram o debate entre os moradores sobre o próprio lugar onde 

vivem. Tanto nas reuniões locais como nas intercomunitárias realizados na SEASDH, os 

moradores refletiram sobre sua agência no processo de resgate e preservação de suas 

memórias, sobre o lugar de autoria que precisavam reivindicar e construir tanto enquanto 

indivíduos como enquanto coletivo favelado, não apenas nessa temática, mas em várias 

outras da vida social. Se este foi um exemplo de primeiro passo no caminho para superação 

do lugar de ator político subalterno, caberá ao tempo revelar.  

  

Considerações Finais 

 

Neste artigo buscamos refletir sobre alguns dos sentidos do processo de participação 

social em favelas cariocas desenvolvido no âmbito do programa de gestão social da 
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SEASDH, o Programa Territórios da Paz, criado no contexto posterior de instalação das 

UPPs. Para isso, nos baseamos no trabalho de campo que desenvolvemos em duas dessas 

favelas, centrando-nos na reflexão em torno de uma ação: a agenda de construção de um 

plano de memórias das favelas do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, orientamo-nos a partir 

de algumas das discussões tidas nas ciências sociais em torno dos temas participação 

social, violência e favelas. 

Optamos neste trabalho por investir na descrição da maneira como a participação 

social se efetivou no cotidiano do nosso trabalho enquanto gestores, buscando ao mesmo 

tempo estar atentos e sensíveis para o ponto de vista dos nossos interlocutores, os 

moradores e outros atores locais das favelas onde atuávamos. Desse modo, os resultados 

que apresentamos aqui são indícios da maneira como essa participação se efetivou na 

prática, e a partir disso buscamos refletir sobre os significados dessa participação. 

Com tudo isso, vale destacar que a participação desenvolvida pelo Programa 

Territórios da Paz parece ter reforçado alguns argumentos da literatura sobre participação 

em favelas após a instalação de UPPs, como a dificuldade dos programas de gestão em 

cumprirem seus propósitos de articulação entre as necessidades públicas das favelas onde 

atuam e os órgãos ou empresas encarregadas de atendê-las. 

Por outro lado, a presença deste programa de gestão em algumas favelas, e, 

principalmente, o trabalho em torno da agenda de memória, parece ter colaborado, em 

alguma medida, para fomentar alguns debates e articulações: os encontros organizados 

pelas equipes de gestão promoveram a inclusão de novas participantes na agenda de 

debates políticos na favela (alguns moradores que diziam não ter participado de nenhuma 

agenda política nas favelas antes nos relataram estar participando pela primeira vez de uma 

ação, embora grande parte tivesse um histórico de militância); esses encontros também 

possibilitaram que atores de diferentes locais se conhecessem (às vezes dentro de uma 

mesma favelas, às vezes de favelas distintas); e o encontro de diferentes atores em 

reuniões diversas para debater as questões em torno do plano de memória na maioria das 

vezes extrapolou essa temática, levando-os a debater temas do cotidiano como a violência 

urbana, problemas básicos de saúde e educação entre outros. 

Dessa forma, o que podemos constatar é que apesar das dificuldades em atender a 

demandas concretas dos moradores, a atuação de gestores locais em diálogo com os 

moradores e demais atores que trabalham na favela levou a um processo de aparente 

intensificação de debates e articulação entre alguns atores. Os efeitos e perenidade desses 
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espaços de debate e articulação permanecem como questão a ser investigada em futuras 

pesquisas. 

  

Referências Bibliográficas 

 

ARAÚJO SILVA, M. C. A transformação da política na favela: desconstruindo a “ausência do 
Estado”. In: Antropolítica, 2015 (no prelo). 
 
 
DAEMON, F.; FERNANDES, R. B.; TEIXEIRA, M. A. Relações pessoais na construção da 
gestão social em favelas: experiências no Rio de Janeiro. Argumentum (Vitória), v. 7, p. 202-
220, 2015. 
 
 
FLEURY, S; KABAD, J. A Participação Pacificada. Qualidade e efetividade da participação 
em favelas pacificadas. In: 29º Congresso Latino-americano de Sociologia/ALAS, Santiago. 
Anais eletrônicos. Santiago:ALAS, 2013.  
 
 
HENRIQUES, R.; RAMOS, S. UPPs Sociais: ações sociais para consolidar a pacificação. In: 
URANI, A.; GIAMBIAGI, F. (Orgs.). Rio: a hora da virada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 
242-254. 
 
 
MACHADO DA SILVA, L. A. A Continuidade do Problema da Favela. In: OLIVEIRA, L. 
(Org.). Cidade: História e Desafios. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas Editora, p. 
220-237. 
 
 
______. Afinal, qual é a das UPPs? Boletim do Observatório das. Metrópoles, Rio de 
Janeiro, 18 mar. 2010. Disponível em: 
<www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/artigo_machado_UPPs.pdf>. Acesso em: mar. 
2013. 
 
 
______. As UPPs, as favelas e a sociabilidade no Rio de Janeiro atual. In: LIMA, A.C.; 
GARCIA- ACOSTA, V. (Orgs.). Margens da Violência. Subsídios ao estudo do problema da 
violência nos contextos mexicano e brasileiro. Brasília: ABA, 2014. 
 
 
MISSE, D.A gestão social em áreas pacificadas na construção da conferência Rio +20 nas 
comunidades. In: Congresso Internacional Interdisciplinar em Ciências Sociais e 
Humanidades, 2012b, Niterói. Anais eletrônicos... Niterói: UFF, 2012b. Disponível em: 
<www.aninter.com.br>. Acesso em: 15 abr. 2013. 
 
 

147



REVISTA pensata | V.5 N.1  MARÇO DE 2016 

 

 

______. Os programas de gestão social em territórios pacificados. Confluências – Revista 
Interdisciplinar de Sociologia e Direito, Niterói, v. 15, n. 1, p. 11-22, 2013.  
 
STOTZ, E. Participação social (verbete). Disponível em: 
<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/parsoc.html#topo>. Acesso em: 27 nov. 
2013. 
 
 
VALLADARES, L. C. A gênese da favela carioca. A produção anterior às ciências sociais. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 15, n. 44, p. 5-34, out. 2000. 

148


