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Resumo 

A pesquisa se baseia na revisão bibliográfica da temática e na busca de dados quantitativos 

que contemplem o objetivo de compreender, em um primeiro momento, a lógica neoliberal e 

sua inserção no Brasil, bem como a presença desta orientação nas políticas criminais 

abordando o assunto da violência, da segurança pública e da reabilitação de criminosos na 

tentativa de mostrar sua intrínseca relação com as ideologias políticas e formas de governo. 

Posteriormente, é tratada a questão das UPP’s, sua relação entre território e classe e suas 

consequências na reformulação da questão urbana no Rio de Janeiro.  

Abstract 

The research is based on literature review and the search for quantitative data that incorporate 

the objective to understand, at first, the neoliberal logic and its insertion in Brazil, as well as 

the presence of this orientation in the criminal policies addressing the issue of violence, public 

safety and rehabilitation of criminals in an attempt to show its intrinsic relationship with the 

political ideologies and forms of government. Afterwards it is treated the question of UPP's, 

their relationship between territory and class and its consequences in the reformulation of 

urban question in Rio de Janeiro. 
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Introdução 

A presente pesquisa é uma revisão bibliográfica com busca de dados quantitativos que 

tem por objetivo problematizar a relação entre território e classe do caso das Unidades de 

Polícia Pacificadoras (UPP’s) na cidade do Rio de Janeiro. A fim de melhor contextualizar a 

temática será primeiramente apresentado um breve histórico a âmbito nacional, para 

compreender a inserção do neoliberalismo no contexto brasileiro e, posteriormente, nas 

políticas de segurança pública, inclusive no estado do Rio de Janeiro. Assim, o trabalho parte 

das hipóteses: 1) de que as UPP’s expressam mais umas das várias formas como Estado que 

se apresenta em caráter punitivo para atender às demandas sociais; 2) que elas fortalecem o 

processo de criminalização da pobreza; 3) e que estimulam reformulações urbanas de forma 

segmentária, temática a ser analisada no segundo tópico do texto. No decorrer do trabalho é 

possível perceber que a política punitiva é apresentada como forma primordial de estabelecer 

a ordem e mercantilizar a rotina das favelas.  

A escolha do Rio como sede para os megaeventos levou o governo a adotar uma série 

de políticas de renovação urbana em áreas consideradas estratégicas, com maior potencial 

turístico e econômico, a partir de um discurso oficial de controle de territórios e garantia de 

segurança. Portanto, ao tratar de relações históricas, econômicas e políticas, o trabalho se 

torna relevante ao abordar o assunto da violência e da segurança pública, sobretudo no 

contexto brasileiro e fluminense, questões sociais tão debatidas na atualidade, em uma esfera 

macrossocial que seja capaz de mostrar sua intrínseca relação com as ideologias políticas e 

formas de governo, no caso estudado o neoliberalismo. Assim, visa desnaturalizar questões 

arraigadas e aprofundar o estudo na área da segurança pública.  

O neoliberalismo no contexto brasileiro e a criminalização da pobreza: o que as 

UPP’s têm com isso?  

A fim de melhor contextualizar a temática será apresentada uma breve análise do 

neoliberalismo inserido no contexto brasileiro. Reconstituir tal histórico em poucas páginas 

pode dar margem a simplificações. Por isso, deve ficar claro ao leitor que a pretensão é 

realizar uma reconstituição acessível que visa dar suporte ao tema trabalhado. Temos como 

ponto de partida a crise do Estado de Bem Estar Social em meados de 1970, momento em 

que, segundo Mauriel (2006), surge uma nova concepção de Estado que aponta para 

subordinação à globalização financeira, privatizações, centralização no Executivo e para 
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fortes críticas a elementos de proteção social e de direitos de participação que interfiram no 

interesse da economia: o neoliberalismo. Ou seja, busca limitar o poder do Estado e também o 

de participação política da sociedade civil. Assim, de acordo com Sader (2013), o 

neoliberalismo é o marco da passagem de um mundo bilateral para um unilateral e “representa 

o projeto de realização máxima do capitalismo, na medida em que visa a mercantilização de 

todos os espaços das formações sociais.” (SADER, 2013: 135).  

Segundo Soares (1999), se nos países centrais a discussão centrava-se em não permitir 

mecanismos de gerenciamento do Estado na economia, nos países periféricos, como o Brasil, 

os esforços se concentraram em inviabilizar políticas de cunho social. Na América Latina o 

ajuste neoliberal se consolidou através do Consenso de Washington (modelo criado pelo 

Banco Mundial e pelo FMI), prevendo reformas estruturais, que variaram em ritmo e 

intensidade de acordo com o país, e podem ser resumidas em: abertura comercial, 

liberalização financeira, desregulamentação dos fluxos financeiros, reforma administrativa, 

tentativas de estabilização da inflação e em redução de regulações estatais, sobretudo na área 

de políticas públicas e patrimônio publico.  

No Brasil, segundo Sader (2013), foi possível ao governo militar, em um primeiro 

momento, fortalecer economicamente o Estado e expandir a economia, embora mediante ao 

ingresso do capital estrangeiro. Segundo Miranda, Miranda e Veríssimo (2008), após o 

período desenvolvimentista vivenciado nas décadas de 1960 e 1970, observa-se, mais 

exatamente a partir de 1990, um ajustamento aos modelos descritos no Consenso de 

Washington, com o aprisionamento do Estado voltado para um equilíbrio econômico, o que 

levou o país a reduzidos investimentos na área de políticas públicas. Tais características, 

somadas ao baixo crescimento interno, gerou a ampliação da desigualdade social. A Carta 

Magna de 1988, de fato, caracterizou conquistas sociais e de direitos e igualdade. Porém, 

como alega Sader (2013), já no governo Sarney, a Constituição encontrou adversários, sob o 

argumento de que tais garantias, se de fato atribuída aos cidadãos, impediriam o avanço 

econômico e transformariam o Estado em “ingovernável”. 

Dessa forma, com o fracasso do governo Sarney e posterior eleição de Collor, a 

transição democrática não foi capaz de democratizar o poder econômico, os meios de 

comunicação e a propriedade de terras, por exemplo, consolidando a posição do Brasil como 

um dos países mais desiguais do mundo. Com o impeachment de Collor, que atrasou o projeto 

neoliberal no Brasil, tivemos com Fernando Henrique Cardoso (no governo Itamar Franco e 

em seus dois mandatos) dois fenômenos primordiais: “financeirização da economia” e 
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“precarização das relações de trabalho” (SADER, 2013: 138). Nessa perspectiva, “o Estado se 

tornou refém do capital” (SADER, 2013: 138), ao mesmo tempo em que as relações de 

trabalho foram informalizadas, o que contribuiu para a exclusão social dos trabalhadores.  

Entretanto, para Miranda, Miranda e Veríssimo (2008) foi possível, sobretudo com a 

instituição da Reforma Gerencial de 1995, melhor observar um caráter de adesão do governo 

brasileiro aos ideais liberais, que definiu no contexto brasileiro objetivos globais que visaram 

aumentar a eficiência do aparelho do Estado reduzindo as ações deste e transferindo 

competências regionais para estados, municípios e agências privadas.  

Segundo Fiori (2013), após o fim da Guerra Fria, na década de 1990, a maior parte dos 

governos sul americanos alinharam-se ao projeto liberal, o que, posteriormente foi 

responsável pelas grandes crises cambiais, sociais e políticas sofridas por esses países (no 

Brasil, em 2001). Tal fato, para Fiori (2013), foi decisivo para a chamada “virada à esquerda” 

nos governos, modificando os projetos políticos do continente (desenvolvimentistas ou 

socialistas), que se uniram em grandes blocos ideológicos e de poder. Porém, “o declínio do 

projeto conservador não havia cedido lugar a um novo ‘modelo de desenvolvimento’, no 

sentido abrangente que essa expressão teve no passado.” (GARCIA, 2013: 56). Tal afirmação, 

como veremos, se confirma, sobretudo, na área de segurança pública. Isso se explica boa parte 

por que: 

“No caso do Brasil falta uma certa coragem em assumir o discurso de 

deslegitimação do Estado Penal, porque o desejo de punir instaurado se 

ancora em permanências históricas nas quais se imbricam a colonização 

genocida, a escravidão e a cultura inquisitorial ibérica.” (BATISTA, 2012, p. 

6) 

Dessa forma, segundo Gavazza (2014), que resgata Wacquant, a política neoliberal está 

intimamente ligada com uma hipertrofia do Estado penal. Wacquant (2003) examina 

detalhadamente o caso americano mostrando como o recuo da ação do Estado nas políticas de 

proteção social converteu a luta contra a pobreza em uma luta contra os pobres, onde a 

responsabilidade individual surge como principal movimento. Em resposta ao 

desmantelamento da rede de assistências antes prestadas pelo Estado, surgem como 

substitutas formas disciplinares com a transformação dos mecanismos de serviço social em 

instrumentos de vigilância e controle, com a fixação da população que utiliza tais serviços nos 

guetos. Entretanto, a face mais dura desse processo é o encarceramento que, segundo o autor, 

não é direcionada para os criminosos perigosos, e sim para a juventude dos guetos, 

principalmente envolvida com o tráfico varejista que drogas. Wacquant (2001) também se 
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preocupa com a globalização das políticas de “tolerância zero” e como estas transferem o 

problema da criminalidade para o âmbito moral, retirando a responsabilidade das 

desigualdades geradas pelo capitalismo. Assim, a lógica neoliberal utiliza da necessidade da 

intervenção do Estado somente para que os indivíduos tomem decisões no mercado. Porém, 

estas escolhas, para os pobres, são restritas ao trabalho precário. Assim, as políticas de 

tolerância zero não correspondem a um aumento real da criminalidade, e sim a uma 

necessidade de controle das classes pobres.  

De acordo com Gavazza (2014), “o modo à brasileira” do Estado penal, em um país já 

marcado por um histórico de desigualdade, se encontra nos discursos de controle da 

população das favelas, que são historicamente as mais pobres e afastadas dos meios de 

produção. Para o autor, as UPP’s são reflexo de tal política de militarização do cotidiano das 

classes perigosas, visa o tráfico varegista, e são implementadas em territórios estratégicos 

para o capital. A partir dos anos 2000 o discurso de enfrentamento às drogas passa assumir 

centralidade nas políticas de segurança pública, e é também fio condutor das UPP’s 

(GAVAZZA, 2014).  

Tomé (2005) afirma que o fim das claras dicotomias ideológicas impostas no período da 

guerra fria deu lugar a uma nova ordem social e a um complexo xadrez geopolítico que, com o 

advento da globalização, retirou funções do Estado e as transferiu para uma ordem 

internacional. Desafiados por problemas internacionais, os Estados cedem poder para as 

organizações supranacionais em questões como, por exemplo, de paz e segurança e de 

mercado de armamentos. Nesse sentido, o território perde suas funções enquanto elemento de 

soberania nacional e o Estado, mais uma vez, se vê perdido em sua função, que passa a ser o 

de mediação e de manutenção da coesão social e defesa da cidadania.  

Assim, há a emergência de um paradoxo, visto que o Estado não consegue responder às 

questões macro, correspondentes à ordem internacional, e nem às micro, como no caso da 

violência urbana na cidade do Rio de Janeiro. Essa falta de resposta, já somada com a perda 

do monopólio da força do Estado, abre margem a movimentos civis que, se por um lado, 

podem ser de cooperação social, por outro podem ser, por exemplo, do crime organizado. A 

violência surge, então, como norma social e linguagem possível de alguns grupos e de forma 

múltipla e atrelada a um sistema racional e de uma rede de poderes entre as classes sociais. 

Segundo Sousa (1999), “estamos diante de formas contemporâneas de controle social, com as 

características de um Estado repressivo acompanhando a crise do Estado Providência” 

(SOUSA, 1999, p. 5), onde há um perigo eminente de formas de dilaceramento da cidadania. 
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Moura (2005) classifica os novos tipos de conflitos como novíssimas guerras, atentando para 

os conflitualidades nos micro espaços urbanos em países que vivem oficialmente em paz. 

Esses conflitos trazem uma disseminação da violência física armada e do tráfico, que 

significam uma passagem da violência militar para violência social, e é centrada 

principalmente na periferia dos grandes centros, com resultante, sobretudo, da desigualdade 

social e violências estruturais históricas.  

Nesse contexto pós Guerra Fria, sobretudo com o advento da lógica neoliberal, a 

responsabilização pelos níveis alarmantes de criminalidade na sociedade é direcionada, 

segundo Dornelles (2003), para a população pobre (criminalização da pobreza). É reproduzida 

também uma sensação de insegurança no contexto urbano, que torna privados bens públicos e 

contribui para a segmentação entre as classes. Assim, a política punitiva é apresentada como 

única forma de estabelecer a ordem. No Brasil, o observado é que não houve um rompimento 

com a tradição oligárquica onde a burguesia exige um Estado que defenda os seus interesses 

econômicos (NEDER, 1996). Segundo Miranda (2014) o caráter punitivo oriundo do Estado 

repressivo, no Brasil, tem a sua origem no desenvolvimento da sociedade brasileira e, 

também, na influência de políticas criminais norte-americanas. Dessa forma, a técnica 

punitiva pode ser identificada até mesmo nas estratégias que têm por foco a prevenção (como 

as UPP’s) por meio de processos como a criminalização da pobreza, tornando inefetiva a 

questão da reabilitação do criminoso. Assim, são legitimadas no cotidiano da população ações 

voltadas para a contenção e para a incapacitação não só de criminosos, mas também de grande 

parte da população excluída dos meios de produção.  

“A democracia brasileira comporta tal acumulação, na medida em que 

engendra focos (com diâmetros cada vez mais ampliados) de suspensão da 

ordem normativa, do Estado de direito, em nome da preservação da própria 

ordem normativa, do próprio Estado de direito.” (BRITO, 2013, p. 1). 

Segundo a socióloga Vera Malaguti Batista (2013), em entrevista de julho de 2013, 

ações violentas em favelas e periferias demonstram a incapacidade de ação do aparato policial 

e a expansão do “Estado Policial”, antagônico ao Estado de direito, que credita à polícia e às 

ações repressivas o sucesso das políticas de segurança pública. Dessa forma, a polícia 

brasileira atua com o objetivo de conquistar territórios inimigos apoiados pela mídia e pela 

opinião pública. Chacinas em favelas, invasão de domicílios, abordagens ostensivas e 

proibição de ações cotidianas são toleradas e aplaudidas em nome de uma suposta ordem e é o 

que ocorre no caso recente da implantação das UPP’s (Unidades de Polícia Pacificadora) no 

Rio de Janeiro que, na verdade, promovem uma militarização da vida dos pobres: “a UPP é 
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uma gestão policial da vida dos pobres. Transforma a polícia como principal política pública, 

acima de todas as outras”, afirma a socióloga. Ações semelhantes, se realizadas em bairros 

nobres, por exemplo, seriam consideradas como estado de sítio.  

As UPP’s e a reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro  

Como vimos, a consolidação do projeto neoliberal se dá no Brasil em meados de 1990. 

Nesse período, as baixas taxas de crescimento e os altos índices de desemprego contribuíram 

para um aprofundamento das desigualdades e, principalmente, do tratamento dado a essa 

parcela excluída da população localizada nas favelas. No plano internacional, cresce o 

discurso de guerra contra as drogas, até mesmo como prerrogativa para os demasiados custos 

bélicos. No estado do Rio de Janeiro, durante o governo de Marcelo Alencar (1994-1998) é 

reabilitada a militarização da polícia e são gratificados “atos heroicos” como autos de 

resistência, por exemplo. Nos posteriores governos de Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho 

e Sérgio Cabral, é introduzido e consagra-se o uso do veiculo blindado, o “caveirão”, usado 

em ações nas favelas e reproduzindo a ideia de que os setores pobres devem ser neutralizados 

e eliminados. Nesse contexto surgem as UPP’s, cuja primeira unidade foi inaugurada em 19 

de dezembro de 2008, no morro de Santa Marta, no bairro de Botafogo, Zona Sul do Rio. “e 

tem como objetivo a retomada permanente de comunidades dominadas pelo tráfico, assim como a 

garantia da proximidade do Estado com a população” 3. 

Assim, se vivemos em uma lógica liberal, como afirma Faulhaber (2012), as cidades 

acabam por serem reflexo deste sistema, se adaptando, assim como o Estado, à lógica das 

grandes corporações e do capital financeiro. Serafini (2013) considera as UPP’s, dentre as 

tantas outras ações da cidade do Rio de Janeiro para conter o avanço da violência e selecionar 

territórios e práticas sociais (como, por exemplo, remoção de favelas, internações 

compulsórias, choque de ordem, ecolimites), a principal política de remodelagem da cidade 

do Rio.  Assim, como alerta Brito (2013), a UPP não é somente uma ação de segurança 

publica, mas também uma proposta de intervenção urbana com o planejamento de uma cidade 

empresa pronta para receber os grandes eventos. Como ressalta Serafini (2013), embora as 

UPP’s sejam uma política de governo, seu financiamento também tem fontes privadas, 

demonstrando sua profunda relação com o mercado. Para Batista (2011) “as UPPs 

aprofundam as desigualdades e as segregações socioespaciais no Rio de Janeiro” (BATISTA, 

                                                           
3 Informações retiradas do site oficial do programa, coordenado pelo Governo do Rio de Janeiro: 
http://www.upprj.com/ 
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2011, p. 2) ao se restringirem, não só às favelas de um modo geral, mas àquelas localizadas 

em regiões estratégicas. Sobre esse fato Batista (2011) alerta: 

“...é importante frisar que existe hoje no Rio de Janeiro uma tal mistura entre 

interesses públicos e privados que vão muito além do projeto de privataria 

do neoliberalismo. É como se se houvesse perdido mesmo o sentido de 

políticas públicas ou interesses coletivos.” (BATISTA, 2011, p.8). 

 

Após o anúncio do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos de 2016, em 2009, 

em 2010 o empresário Eike Batista fez uma doação de 20 milhões de reais para o Governo do 

Rio, com o compromisso de doar esse valor todo ano até 2014, para a ampliação e compra de 

equipamentos para as UPP’s, afirmando que elas são um modelo funcional e eficiente de 

segurança (PENNA, 2015)4. Eficiente para quem? 

Um dos eixos principais do programa das UPP’s é integrar os territórios à cidade e 

inserir a favela ao mercado formal (SERAFINI, 2013). Segundo Fleury (2012), em pesquisa 

Santa Marta, primeira favela ocupada pela UPP, houve uma invasão de empresas, sobretudo 

de telefonia e TV a cabo, além de um grande aumento da especulação imobiliária e do custo 

de vida, não regulados pelo estado.  Também é relatado que os serviços públicos, como a 

escola, coleta de lixo e sistema de esgoto não tiveram uma melhora de qualidade enquanto, 

em contrapartida, os deveres que os moradores tiveram que assumir com a entrada da polícia 

se deram de forma abrupta e imediata como, por exemplo, a cobrança de taxa de iluminação 

pública em locais em que não existe tal serviço. Para Cunha e Mello (2011) a regulação 

urbanística é o maior dos efeitos da implementação das políticas pacificadoras que, além da 

formalização, permitiram uma nova construção de identidade e de novas representações 

sociais enquanto cidadão da cidade. Entretanto, apontam que a regularização do fornecimento 

de energia e a fiscalização das casas e obras geraram conflitos entre os moradores e o poder 

público, também devido à necessidade de uma nova visão de mundo e às suas novas práticas 

sociais.  

A informalidade e o suposto medo provocado pela favela ao resto da cidade a constituiu 

historicamente como a negação da cidade. Nesse sentido, as UPP’s têm auxiliado uma 

ressignificação do espaço da favela enquanto espaços perigosos, tanto para moradores quanto 

para a população da cidade como um todo. Porém, ainda são mantidas as desigualdades em 

relação ao direito à cidade, acentuadas ainda mais pelo repentino aumento do custo de vida e, 

em muitos casos, a necessidade de saída do local, reforçando a secular fragmentação e 

dualização da cidade (CUNHA e MELLO, 2011). Se por um lado o investimento lucrativo, 
                                                           
4 Outras empresas que também fizeram doações ao Governo do Rio foram: Bradesco Seguros, Coca Cola, 
SouzaCruz e o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira.  
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principalmente em turismo, por parte dos jovens da comunidade cresceu, por outro, várias 

opções de lazer foram restringidas e espaços, como as quadras, agora reservadas para festas 

caras e de grande porte (FLEURY, 2012). Dessa forma: 

“A certeza de que o mercado avança sobre o território, enquanto o Estado se 

apresenta fundamentalmente como coerção, retira a possibilidade de que 

essa proposta se torne hegemônica, malgrado o grande investimento da 

mídia em tratar a pacificação como uma solução mágica.” (FLEURY, 2012, 

p. 20). 

 

Faulhaber e Nacif (2013) apontam que as intervenções estruturantes realizadas na 

cidade do Rio de Janeiro, tais como o Projeto Porto Maravilha e as UPP’s, reforçam um 

padrão centro-periferia, em um processo seletivo de expulsão e atração. O poder municipal 

alega que a ocupação policial tem como consequências intervenções urbanas e projetos 

sociais. Tais intervenções, entretanto, pesam no bolso do morador como, por exemplo, as 

taxas das concessionárias antes não cobradas. Além disso, a supervalorização das favelas 

pacificadas gerou aumento no preço da terra, dos aluguéis, do custo de vida e também o 

fechamento de negócios locais em prol de grandes empresas que agora ali se instalam. Dessa 

forma, a favela pacificada tem ficado cada vez mais cara e impossível de viver para muitos 

que ali se criaram toda a vida, bem como cresceu o número de remoções, em sua maioria por 

motivação de aquelas serem áreas de risco ou para execução de obras da Secretaria Municipal 

de Habitação. Assim, muitos destes se deslocam para áreas mais baratas e distantes da cidade, 

caracterizando o processo de “remoção branca” e promovendo uma higienização dos mais 

pobres das áreas elitizadas da cidade. Essa remoção é verificada, sobretudo, na Zona Sul e 

Tijuca, áreas valorizadas do Rio de Janeiro.  

“A periferização, processo de segregação e diferenciação social e/ou 

geográfica tem motivações econômicas, políticas e culturais. Constituem 

espaços da reprodução precária da força de trabalho, portanto espaços das 

carências. A dinâmica de crescimento periférico é lida a partir de dois tipos 

de perspectivas analíticas: como a projeção, ao nível do espaço, do processo 

de acumulação e como modelo de representação da hierarquia social vigente 

na sociedade brasileira.” (FAULHABER e NACIF, 2013, p. 3). 

 

De acordo com matéria divulgada pelo site Construção e Mercado, de fevereiro de 

20125, as UPP’s, além de valorizarem o mercado de imóveis nas regiões próximas às 

comunidades, abriram mercados novos para construtoras e incorporadoras. Nas proximidades 

de Santa Marta, primeira a receber a UPP, em 2008, “um levantamento feito pelo Secovi-Rio 

                                                           
5 REIS, Pamela. “O efeito UPP”. Construção e Mercado. Fevereiro de 2012. 

<http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/127/o-efeito-upp-a-pacificacao-de-

favelas-no-rio-282612-1.aspx> 

http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/127/o-efeito-upp-a-pacificacao-de-favelas-no-rio-282612-1.aspx
http://construcaomercado.pini.com.br/negocios-incorporacao-construcao/127/o-efeito-upp-a-pacificacao-de-favelas-no-rio-282612-1.aspx


10 
 

mostra que, entre abril de 2006 e dezembro de 2008, a valorização dos apartamentos de dois 

quartos no Botafogo foi de apenas 24,95%, enquanto de 2008 a agosto de 2011 o preços 

subiram 105,32% e chegaram à média de R$ 676 mil”. O mesmo ocorreu em bairros 

adjacentes e também em outras localizações, como na zona Norte, Recreio dos Bandeirantes e 

São Conrado. O caso mais emblemático, porém, é o da Tijuca, bairro tradicional e outrora 

ocupado pela elite, foi desvalorizado perante o argumento da violência. A partir de 2010, com 

a implementação de UPP’s nas favelas ao redor (Mangueira, Salgueiro, Formiga, Borel, 

Icaraí, Turano e Macacos), os imóveis na região se valorizaram 161,4% bem como foram 

lançados diversos empreendimentos. Dentro das favelas o fenômeno também ocorre: dois dias 

após a implementação da UPP no Complexo do Alemão um imóvel aumentou de R$15 mil 

para R$22,5 mil.  

Serafini (2013) aponta ainda que a geografia das UPP’s frente à criminalidade do estado 

do Rio de Janeiro não condiz com os índices de violência, visto que a UPP é um programa de 

estado e todas as UPP’s estão situadas na cidade do Rio. A cidade do Rio não está entre as 

mais violentas do estado (a maioria destas se encontram na Baixada Fluminense), nem 

tampouco na cidade do Rio de Janeiro a localização, sobretudo das primeiras UPP’s, obedece 

aos índices de criminalidade.  

“Esta seletividade na escolha tem significado na definição do caráter do 

projeto, pois seus critérios prioritariamente não estão voltados para a 

preservação de vidas dos setores mais pobres da população, mas sim para a 

expectativa de fluxos econômicos. O projeto, embora tendo como público 

alvo direto os pobres e trabalhadores, configura-se como política pública 

voltada prioritariamente para os interesses capitalistas.” (SERAFINI, 2013, 

p. 8). 

 

O mapa como a localização das UPP’s de 2008 a 2014 sugere a existência de um 

“cinturão de segurança” nas áreas mais valorizadas da cidade e não necessariamente nos 

locais onde havia um maior índice de criminalidade no período de início das implementações, 

como indica uma leitura sobreposta dos mapas a seguir.  
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Mapa I – Mapa das Unidades de Polícia Pacificadora com respectivas datas de 

implementação6 7 

 

 

                                                           
6 Fonte: CARVALHO, Janaina. ”Conjunto de favelas da maré é ocupado para instalação de UPP”. G1.com. 30 

de março de 2014. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/conjunto-de-favelas-da-

mare-e-ocupado-para-instalacao-de-upp.html>.  
7 A 38ª UPP, última implementada, que ainda não constava no mapa utilizado, foi inaugurada no dia 
28/05/2014. 
 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/conjunto-de-favelas-da-mare-e-ocupado-para-instalacao-de-upp.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/conjunto-de-favelas-da-mare-e-ocupado-para-instalacao-de-upp.html
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Mapa II – Homicídios dolosos por 100 mil habitantes no município do Rio de Janeiro por 

áreas integradas no ano de 20088 9 

 

Conclusão 

A partir da análise histórica social do Brasil (história esta que, em muitos sentidos, se 

estruturou em consonância com o ideário neoliberal) é possível observar a reprodução de uma 

política punitiva que visa o encarceramento e o controle, fundamentalmente das classes 

excluídas dos meios de produção, colaborando para a criação de um estereótipo de inimigo 

comum para a sociedade (que, de forma contraditória, é também a mais vitimada pela dita 

violência urbana): pobre, negro, jovem e do sexo masculino. Apesar das diferentes posições 

governamentais que ocuparam o poder desde a redemocratização brasileira, os principais 

                                                           
8 As AISP’s (áreas integradas de segurança pública) com menor índice de homicídios encontram-se na região da 
Zona Sul, enquanto as de maiores índices encontram-se nas regiões central, zona oeste (englobando os bairros 
de Paciência, Santa Cruz, Sepetiba e Guaratiba) e zona norte.  
9 Fonte: CESeC. “Centro de Estudos de Segurança e Cidadania”. Slideshare. Outubro de 2013. Disponível em 

<http://pt.slideshare.net/universidadedasquebradas/apresentao-quebradas-out-2013> Acesso em: 17 jan. de 2015.  
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investimentos em segurança pública ainda se concentram na repressão com grande parte dos 

Projetos de Lei que apontam para valores punitivos.  

No caso das UPP’s, o Estado ressurge como agente principal da criminalização de 

determinada classe social e de seus territórios, no caso carioca por meio de uma regulação 

armada. O estado social que chega às favelas “pacificadas” é, basicamente, coercitivo, e não 

promove uma mudança efetiva na questão dos direitos sociais e de acesso a bens públicos 

(mais uma vez, em consonância com o discurso neoliberal que promove uma criminalização 

da pobreza). O argumento de retomada do território permitiu a introdução e o avanço da 

dinâmica de mercado nas favelas e causou uma militarização do social. Assim, as UPP’s se 

colocam como fonte de transformações que, entretanto, são voltadas para o mercado, 

indicando que aquele local também está disponível para ser mercantilizado. 

 Dessa forma, as UPP’s aparecem como medida transitória e momentânea para 

satisfazer os objetivos do capital, sobretudo na eminencia da Copa do Mundo a das 

Olimpíadas. Integração pelo consumo, sendo que a militarização do social promovida pelas 

UPP’s não foi capaz de ampliar os direitos de cidadania (promovendo uma cidadania de 

exceção) contidos nos focos iniciais do programa, gerando uma série de tensões e 

contradições, além de expandir a arbitrariedade policial. Somada a tal questão que, por si só, é 

problemática, é possível analisar que a disponibilidade geográfica de implementação das 

UPP’s (principalmente em seu início), expressa claramente a intencionalidade de proteção de 

determinadas áreas da cidade (Zona Sul, Centro, Tijuca e Barra da Tijuca) tendo como 

prioridade as áreas mais ricas da cidade e aos empreendimentos empresariais e turísticos 

(sobretudo ligados à Copa e às Olimpíadas), como o Porto Maravilha. Entretanto, a 

valorização de tais regiões traz o crescimento do custo de vida também para a população das 

favelas fazendo com que os trabalhadores pobres migrem para locais ainda mais distantes dos 

centros comerciais, o que também pode ser chamado de “remoção branca”, que consiste na 

ocupação dos morros pacificados pelo mercado imobiliário. 
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