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RESUMO:  Em  pesquisas  anteriores,  desenvolvidas  a  partir  de  uma  perspectiva

genealógica sobre as políticas de redução de danos promovidas no Brasil, verificamos

que a noção de risco, quando associou-se a vulnerabilidade social, passou a operar como

justificativa para a adesão de estratégias estatais intervencionistas que inicialmente se
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fundamentavam em políticas  de  saúde  pública,  mas  que  paulatinamente  passaram a

serem associadas e adotadas nas práticas do campo da segurança pública, possibilitando

a emergência de ações cada vez mais repressivas, a exemplo das ascendentes Unidades

de Polícia Pacificadora – UPPs, na cidade do Rio de Janeiro, que resultou na criação das

similares Unidades Paraná Seguro – UPSs, em Curitiba. Sendo assim, vimos que essa

noção passou a operar como dispositivo de intervenção estatal que ao invés de minimizar

os conflitos sociais no campo da saúde, passou a fomentar suas intensificações no campo

da  segurança  pública  através  da  judicialização  das  eventuais  situações-problema

ocorridas naquelas comunidades pobres e tratadas como violentas que se encontravam

em suposta situação de vulnerabilidade social.  Nessa pesquisa teórica e cartográfica,

mostraremos não apenas como a noção de vulnerabilidade social passou a ser utilizada

como dispositivo de intervenção estatal, como também mostraremos como os índices de

criminalidade  aumentaram  com  a  implementação  das  UPSs  em  Curitiba,  através  da

judicialização  daqueles  conflitos  que  eram  anteriormente  mediados  pelos  próprios

moradores daquelas comunidades. 

Palavras-chave: Segurança pública, vulnerabilidade, risco.

Contextalizando 

Em  pesquisa  realizada  anteriormente  (Rosa,  2014),  verificamos  que  as  políticas  de

redução de danos, embora tenham operado na minimização dos prejuízos causados pelo

consumo de determinadas substâncias psicotivas à saúde humana, também tiveram suas

ações  amparadas  na  captura  das  condutas  cotidianas  dos  indivíduos  por  meio  de

dispositivos  de  segurança  e  de  normalização  decorrentes  de  discursos  e  práticas

permeadas  pelas  noções  de  cuidado,  risco  e  vulnerabilidade,  compreendidas  como

tecnologias de poder  que agem a partir  daquilo  que Foucault  chamou de biopolítica 4.

Assim,  foi  através  dessa  pesquisa  teórica  e  empírica  amparada  em uma perspectiva

genealógica  do  poder  que  constatamos  que  as  noções  de  risco,  vulnerabilidade  e

tratamento passaram a servir cada vem mais como base para o desenvolvimento e a

aplicação de tecnologias de poder  que capturam os indivíduos por  meio de verdades

construídas não apenas pelo saber médico situado no campo da saúde, mas também por

4 Para  Foucault  (2000),  biopolítica,  é  um  conjunto  de  procedimentos  de  controle,  regulamentação  e
normalização decorrentes tanto das taxas de nascimentos e óbitos,  quanto das taxas de reprodução e
fecundidade  da  população,  engendradas  por  processos  que  aventavam  a  natalidade  e  mortalidade
versando  sobre  a  longevidade  da  vida  que,  a  partir  da  segunda  metade  do  século  XVIII,  constituiu
juntamente com uma porção de problemas econômicos e políticos seus primeiros alvos de controle através

da elaboração de políticas públicas, dentre elas a redução de danos (Rosa, 2014). 



áreas como a educação e segurança pública,  que paulatinamente passaram a serem

incorporadas  por  instituições  internacionais  através  dos  Direitos  Humanos,  incidindo

veementemente sob a população mundial. 

A  denominação  de  vulnerabilidade  acompanha  o  conceito  de

qualidade de vida associado à política de segurança derivada do

programa fascista de tolerância zero cujo um dos objetivos é limpar

a peste das ruas, crianças, mendigos, putas, miseráveis, usuários de

drogas, pretos e quase pretos, vagabundos, migrantes, aquilo que a

ordem  denomina  por  indigentes  culturais,  os  incivilizados.  A

amplificação do discurso de combate à violência mostra-se aqui em

sua  tessitura  mais  sutil,  pois  é  preciso  ao saber  conduzir  a  vida

deparar-se com a condição de sabê-la governada (Oliveira, 2007, p.

156). 

Enquanto a noção de vulnerabilidade passou a ser  utilizada como justificativa para a

intervenção  estatal  repressiva  diante  de  diversos  indivíduos  e  grupos  sociais

considerados  fragilizados,  a  perspectiva  do  tratamento  possibilitou  a  manutenção  e

permanência dessa intervenção sob esses indivíduos que passaram a ter algumas de

suas práticas consideradas de risco, como ocorre recorrentemente com os usuários de

substâncias psicoativas estabelecidas pela legislação brasileira como ilícitas. Foi a partir

da aplicabilidade das noções de vulnerabilidade e tratamento que determinadas políticas

puderam ser criadas e implementadas à população, a exemplo dos programas de redução

de danos presentes nas políticas de saúde, assim como na criação das Unidades de

Polícia Pacificador – UPPs no Rio de Janeiro que resultou em instituições similares como,

por exemplo, as Unidades Paraná Seguro – UPSs no Paraná, no campo da segurança

pública. 

Tanto as políticas de redução de danos quanto as UPPs e UPSs serão tratadas nessa

investigação  como  estratégias  de  poder  constituídas  no  contexto  da  biopolítica,

pressupondo certa atuação a partir de seu entendimento como tecnologias de governo

das condutas dos indivíduos que operam por meio da relação saber/poder resultando em

verdades  que  incidem  de  forma  plena  e  minuciosa  nos  corpos,  almas  e  condutas

cotidianas. Enquanto primeira delas propõe que o tratamento deve ser estabelecido por

meio de um modelo de saúde legitimamente  dominado pelo  (saber)  poder  médico;  a

segunda,  sugere que a repressão e a punição sejam as principais técnicas de poder

destinadas aos indivíduos considerados anômicos,  desviantes  e/ou criminosos.  Assim,

enquanto a redução de danos visa garantir um corpo e alma docializados em decorrência



de  estratégias  de  normalização;  as  UPSs  possuem  o  seu  discurso  amparado  na

segurança da população, legitimando as mais diversas violências cometidas pelo Estado

sob aqueles grupos mais pauperizados.

A partir de suas análises sobre a passagem do que chamou de sociedades disciplinares

para as sociedades de segurança e/ou normalização, Foucault localizou certa tendência à

alteração de tecnologias de poder que estavam deixando de disciplinar os corpos dóceis e

iniciando um processo de investimento do controle sobre os indivíduos. Desse modo, as

estratégias de saber-poder foram sendo utilizadas pelo Estado propiciando uma nova arte

de governar cuja finalidade era a população que, através de dispositivos de segurança,

era  não  somente  controlada,  mas  também  governamentalizada5.  Dentre  as  diversas

verdades produzidas por saberes e poderes, a saúde, sobretudo, à medicina moderna,

utilizou dispositivos de poder na criação de tecnologias de controle sobre a população. As

tentativas de homogeneizar um modelo único de saúde, as ideias referentes ao consumo

saudável,  qualidade  de  vida  e  autocontrole  sobre  os  corpos  e  almas,  talvez  sejam

exemplos deste processo de subjetivação que engendraram governamentalidades. 

Em pesquisa realizada anteriormente (Rosa,  2014),  constatamos que os conceitos de

vulnerabilidade  social  e  risco  atuam como tecnologias  de  governo  das  condutas  dos

indivíduos, operando globalmente como dispositivos de intervenção estatal, passando a

serem solucionados por estratégias proveninentes de organizações internacionais tanto

por meio do tratamento, que visa o cuidado (e controle) de si e cuidado (e controle) dos

outros,  quanto  por  meio  da  repressão,  que  visa  a  contenção  daqueles  sujeitos  ou

populações que possuem suas condutas tratadas pelos Estados como perigosas.

Legitimidade Conceitual

De  acordo  com  as  Diretrizes  Éticas  Internacionais  de  Pesquisa  apresentadas  pelo

Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas, “pessoas vulneráveis

são pessoas relativa ou absolutamente incapazes de proteger seus próprios interesses.

De  modo  mais  formal,  podem  ter  poder,  inteligência,  educação,  recursos  e  forças

insuficientes  ou  outros  atributos  necessários  à  proteção  de  seus  interesses”  (Arán;

Peixoto  Junior,  2007,  p.  02).  Sendo  assim,  a  principal  característica  da  condição  de

vulnerabilidade seria sua “capacidade ou liberdade limitada, mostrando que os grupos

específicos poderiam ser considerados vulneráveis” (Ibdem). 

Ao atribuir  condições de vulnerabilidade a determinados indivíduos e/ou grupos -  tais

5  Para Foucault (2006), governamentalidade é um conjugado de instituições, procedimentos, análises,
reflexões, cálculos e estratégias focalizadas na população, tendo a economia política como principal
forma de saber e os dispositivos de segurança como instrumentos técnicos essenciais. 



como os indígenas, quilombolas, ocupações entendidas pelos governos como irregulars,

pessoas idosas ou com suposta demência, residentes em asilos, pessoas que recebem

benefícios da seguridade ou assistência social,  pobres,  desempregados,  pacientes de

salas  de  emergência,  grupos  étnicos  e  raciais  minoritários,  sem-tetos,  nômades,

refugiados,  pessoas  deslocadas,  encarcerados,  membros  de  comunidades  sem

conhecimento sobre conceitos médicos modernos;  além dos consumidores de drogas,

que são o principal  objeto de nossa pesquisa – é possível  constatar  que a definição

forjada pelo Conselho Internacional de Ciências Médicas focaliza suas ações tanto no

tratamento  de  pessoas  momentaneamente  incapazes  de  exercer  sua  liberdade  por

alguma contingência física,  quanto daquelas que demonstram suas incapacidades em

decorrência de questões sociais, políticas, econômicas, culturais e morais. 

Nesse sentido, seria imprescindível para a bioética contemporânea

distinguir  “a  mera  vulnerabilidade  da  efetiva  vulneração”.  Esse

deslocamento permite repensar a idéia de igualdade e de justiça no

mundo  globalizado,  já  que  admite  uma  situação  de  assimetria.

Nesse  sentido,  indivíduos  e  populações  são  momentaneamente

excluídos  do  estado  de  direito,  vivendo  numa  zona  de

indeterminação, onde sua liberdade é subtraída e sua vida perde o

valor. Desta forma, o debate sobre vulnerabilidade, suscetibilidade e

vulneração  torna-se  o  centro  nevrálgico  da  reflexão  bioética

contemporânea, o qual, no entanto, só poderá ser elucidado a partir

de uma contextualização biopolítica. Com esse objetivo, passa-se à

discussão  sobre  a  biopolítica  contemporânea  para,  em  seguida

dimensionar melhor o seu alcance efetivo sobre o tema da bioética

(Arán; Peixoto Junior, 2007, p. 03). 

A noção de vulnerabilidade, também utilizada pelo Conselho Internacional de Ciências

Médicas como uma tecnologia de governo responsável pelo controle minucioso das mais

variadas ações cotidianas, acabou se ampliando na medida em que incorporou - através

da produção e difusão de dados estatísticos provenientes da epidemiologia – certas ideias

referentes  à  universalização  de  práticas  preventivas  direcionadas  a  determinados

segmentos da população que se  encontravam em suposta  “situação de risco  social”;

termo que tem sido recorrentemente aplicado às ciências humanas. 

Genealogia do Risco 

Ao  enfatizarem  a  noção  de  risco  em  suas  investigações  que  tratam  do  estudo  de



diferentes sociedades de forma nitidamente distinta, Mary Douglas (1994; 2010) e Ulrich

Beck (2010) passaram a figurar entre alguns dos/das cientistas sociais mais relevantes da

contemporaneidade, consagrando-se internacionalmente por adotarem um conceito que

atualmente tem sido utilizado por  diversos pesquisadores de todo o planeta.  Todavia,

enquanto  Douglas (1994;  2010)  é  predominantemente  citada pela  antropologia social,

Beck (2010) é referenciado principalmente pela sociologia e pela ciência política. 

Segundo Douglas (1994), a palavra risco só aparece em meados dos séculos XVI e XVII,

associada aos jogos de azar e às análises matemáticas que avaliavam as probabilidades

de ocorrerem determinados eventos. Porém, no século XVIII ela passou a ser utilizada

para  tratar  das  possibilidades  de  ganhos  provenientes  do  comércio  marítimo.

“Considerando- se as chances de perdas no mar, calcula-se a cobertura de seguros para

esse comércio. Nos dois casos, considerava-se a possibilidade de prejuízos e proveitos”

(Jeolás, 2007, p. 205). 

A utilização do risco às esferas do comércio e da indústria, empregados no tratamento de

cálculos de investimentos que avaliavam as relações de custo-benefício, só se tornaram

comuns no século XIX, quando foram sendo progressivamente utilizadas pelas teorias

econômicas que se amparavam na expectativa de lucro. Assim, esse termo só passou a

ser  consolidado  com  frequência  em  decorrência  de  sua  estreita  ligação  com  a

possibilidade  de  perdas  e  ganhos  provenientes  da  teoria  das  probabilidades.  “Mais

recentemente, o termo passou a importante conceito em áreas como a epidemiologia, a

tecnologia, o meio ambiente e o direito, referindo-se a problemas coletivos” (Jeolás, 2007,

p. 205-206). 

Segundo Douglas (1994), a ideia de risco se adapta perfeitamente bem a nossa época

porque  assume  como  pressuposto  uma  terminologia  universalizante  abalizada  pela

perfeita  capacidade de abstração,  de  poder  de  condensação,  de  cientificidade,  assim

como de conexões harmoniosas com as análises subjetivas, promovendo usos jurídicos

produtores de uma cultura que dá suporte efetivo à moderna sociedade industrial.  Ao

procurar os eventuais culpados tanto pela enfermidade decorrente do suposto consumo

incontrolável  de  substâncias  psicoativas  ilícitas  quanto  pelo  aumento  da  violência  e

criminalidade,  os  discursos preventivos  e repressivos acabaram tratando da morte ou

como responsabilidade individual de cada um ou como resultando de forças maléficas dos

inimigos da população comumente chamados de traficantes de drogas. 

Apesar de ter verificado que a palavra “perigo” tenha sido empregada frequentemente

para designar algo sujo, poluído e/ou inaceitável, Douglas (1994) também constatou que,

a partir do século XIX, o termo “risco” passou a ganhar projeção, principalmente, por se



associar a uma nova dimensão que envolvia toda a humanidade, como, por exemplo,

àquelas vinculadas as ameaças nucleares. 

Vários significados, pois, articularam-se em torno da palavra, desde

seu  aparecimento,  e,  salvo  seu  emprego  para  as  especulações

financeiras  e  imobiliárias  e  para  os  esportes  radicais,  prevalece,

atualmente,  a  ênfase  no  aspecto  negativo  da  noção,  vista  como

sinônimo de perigo, dano, perda. Em poucas situações (nos jogos e

nos investimentos imobiliários e financeiros, por exemplo) a palavra

preserva o antigo sentido de possibilidades positivas e negativas. De

modo geral, hoje, grande risco significa muito perigo. A palavra risco

vem sendo bastante utilizada e tem se tornado conceito em várias

áreas  justamente  porque  possui  a  aura  da  ciência  e  sustenta  a

pretensão de um possível cálculo preciso (Jeolás, 2007, p. 209). 

Já  a  noção  de  “sociedade  de  risco”,  apontada  por  Beck  (2010),  é  resultado  da

constatação  das  fraturas  produzidas  no  interior  da  modernidade  provocadas  pelo

distanciamento dos elementos advindos das antigas sociedades industriais. Todavia, o

desenvolvimento destas fissuras emana de uma série de contradições e tensões sócio-

políticas geradas por meio de um embate entre forças temporalmente conflitantes: uma,

que procura manter  determinadas instituições clássicas da modernidade em um meio

politizado; e outra, que busca um novo conjunto de questões e problemas, alimentados

pela  crescente  percepção  do  risco,  ocasionada  pela  dimensão  da  ameaça  ecológica

resultante da expansão industrial. 

Beck (2010) não apenas distinguiu os perigos pré-modernos dos riscos provenientes da

chamada  modernidade  tardia,  como  também  estabeleceu  uma  relação  entre  eles,

constatando que os riscos citados baseiam-se em construções sociais, localizadas para

além  das  ordens  naturais  e/ou  divinas  instituídas  na  pré-modernidade.  Ele  ainda

constatou que a racionalidade científica, que fundamentava os cálculos tradicionais da

gestão do risco, não está mais conseguindo dar conta dos novos riscos, assim como

também  não  consegue  mais  obter  sucesso  na  dimensão  que  trata  da  ameaça  à

sobrevivência humana. 

Ao  enfatizar  que  a  transição  da  modernidade  clássica  para  a  modernidade  reflexiva

ocorreu de forma automática, conforme mostraram Militâo e Pinto (2008), Beck (2010)

constatou que o caráter abstrato desta mudança provocou um aumento nos processos de

individualização - procedimento que também foi  verificado de maneira semelhante por

Giddens  (1991;  1994).  Deste  modo,  tanto  Beck  (2010)  quanto  Giddens  (1991;  1994)



averiguaram que foi  por  meio destes  mecanismos de individualização que essa nova

percepção acerca dos riscos emergiu e se difundiu por toda a sociedade; uma vez que

cada indivíduo passou a ter que lidar com um conjunto de riscos pessoais e globais,

através da elaboração de cálculos e conjecturas que expressam suas opiniões sobre

quais são os cuidados essenciais que devem ser tomados e quais os melhores modos de

geri-los. 

Apesar  de  Beck  (2010)  e  Giddens  (1991;  1994)  terem reconhecido,  ora  de  maneira

semelhante ora de maneira distinta, algumas das problemáticas tangenciadas por estes

sistemas,  ambos enfatizaram aqueles  aspectos  referentes  à  mudança  e  a  segurança

ontológica,  possibilitando  a  realização  de  uma  articulação  das  noções  de  risco  e

segurança através de uma dimensão cognitiva situada na reflexividade. Eles não somente

consideraram o risco como elemento central em suas análises sobre a agência humana,

como também constataram que os indivíduos agem cotidianamente por meio de cálculos

estratégicos que incidem sobre os possíveis riscos de suas ações. Portanto, acabaram

verificando  que,  tanto  para  os  leigos  quanto  para  os  especialistas,  a  racionalidade

fundamental encontra-se perpassada por escolhas de opções amparadas em cálculos e

probabilidades, conforme averiguaram Militâo e Pinto (2008). 

Ao considerar que a reflexividade cognitiva adota fundamentalmente duas meta-narrativas

baseadas  no  enfoque  no  sujeito  (em  oposição  ao  objeto)  e  na  crença  do  contínuo

progresso das sociedades; Beck (2010) e Giddens (1991; 1994) acabaram defendendo a

tese de que a modernização reflexiva caracteriza-se pelo empoderamento dos indivíduos

frente às formas tradicionais de dominação, sejam elas, as classes sociais, a família, o

estado, as tradições etc. 

Grande parte das críticas proferidas a estes autores possui suas bases fundamentadas

em  questionamentos  circunscritos  a  algumas  afirmações  que  consideramos

empiricamente problemáticas encontradas em suas publicações. No entanto, uma das

principais fragilidades encontradas nas teorias do “risco”, desenvolvidas por Beck (2010) e

Giddens  (1991;  1994),  é  constatada  pela  abordagem  da  governamentalidade,  que

questiona veementemente à ideia de que a modernidade passou a ser utilizada como um

instrumento de empoderamento individual6. 

Se tivermos em atenção as conceptualizações de Foucault sobre o

6  Esta  reflexividade  cognitiva  defendida  por  Beck  e  por  Giddens adopta  duas das  mais  importantes
metanarrativas: o enfoque no sujeito (em oposição ao objecto), e a crença no contínuo progresso das
sociedades.  Ambos  os  autores  sublinham  como  a  modernização  reflexiva  empodera  os  indivíduos
relativamente às formas tradicionais de dominação, como sejam as classes sociais, a família, o estado
ou  as  tradições.  É  precisamente  esta  perspectiva  sobre  a  modernidade  como  instrumento  de
empoderamento individual que é criticada pela abordagem da governamentalidade (Militâo; Pinto, 2008,
p. 06). 



governo,  especialmente  nos  dois  sentido  que  se  lhe  atribuem  –

governo como experiência do ‘eu’ e governo como problemática da

‘norma’ – podemos compreender melhor as consequências políticas

deste  novo  espaço  do  risco.  Relativamente  ao  governo  como

experiência do ‘eu’,  a passagem da perigosidade ao risco implica

duas consequências. Primeiro, a recodificação das distinções entre

os incluídos e os marginalizados (Rose, 1996b, p.340) e as práticas

subsequentes  face  aos  marginalizados,  quer  de  uma  maior

exclusão,  quer  de  inclusão  por  meio  de  políticas  específicas

orientadas  para  a  alteração  de  comportamentos  desviantes.

Segundo,  a  ênfase  na  responsabilidade  pessoal  relativamente  a

estilos de vida com consequências directas sobre a gestão social

dos riscos (Militâo; Pinto, 2008, p. 06). 

Ao se tornar condição permanente para a grande parte da população, os riscos sociais

deixaram de ser  tratados como fenômenos acidentais,  passando a estabelecer  novas

relações entre os indivíduos e os Estados: “É ao individuo, e não ao estado, quem agora

cabe ao indivíduo gerir os riscos a que, necessariamente, se encontra exposto, o que

promove  não  só  a  privatização  do  controlo  do  risco,  mas  também outras  tendências

associadas ao retraimento do estado providência” (Militâo; Pinto, 2008, p. 07). 

Este  agenciamento  de  comportamentos  ponderados,  que  ocorreu  paralelamente  ao

avanço  de  estratégias  utilitárias  e  cálculos  destinados  ao  controle  das  condutas

individuais,  só  foi  possível  porque  houve  um  embate  de  forças  que  resultou  no

estabelecimento de novas relações entre os indivíduos e os peritos. Vínculos, estes, que

se encontram fortemente amparados na marketização dos serviços destinados à redução

dos riscos e nas competições entre organizações públicas e privadas, que passaram a

tratar  dos  indivíduos  como  simples  clientes  à  procura  de  serviços  especializados,

disponibilizados por instituições incumbidas de gerir a vida social como podemos localizar,

por exemplo, desde as comunidades terapêuticas às políticas de redução de danos no

campo da saúde (Rosa, 2014), quanto as propostas de “policiamento comunitário” que

servem de referência discursiva para as UPPs e UPSs operarem no campo da segurança

pública. Tudo isso engendra e é engendrado pelos e nos campos políticos e, sobretudo,

econômicos.

“Um outro aspecto de mudança na conceptualização do risco social, preponderante nas

sociedades democráticas liberais contemporâneas e que é denunciado pela perspectiva

da governamentalidade, é a visão do risco como oportunidade de desenvolvimento e de



empreendedorismo”  (Militâo;  Pinto,  2008,  p.  07).  Neste  caso,  ao  invés  de  procurar

minimizar  o  risco,  busca-se  avaliá-lo  como  um  componente  que  poderá  ocasionar

circunstancialmente o progresso social  através da conquista de proveitos extraídos da

gestão dos potenciais recursos. 

Segundo Militâo e Pinto (2008), o estado providência, instituído em meados do século

XIX, rechaçou os mesmos elementos tangenciados pela ordem e pelo progresso que a

Ciência, a Tecnologia e a Indústria daquela época contestavam. Assim, quanto mais os

problemas sociais iam se transformando gradativamente em riscos passíveis de serem

calculados,  previstos e prevenidos,  proporcionando proveitos,  caso fossem geridos de

maneira correta, mais o estado providência se desenvolvia com o desejo de suprimir todo

o tipo de carência humana e de mazelas sociais; acreditando que o estado futuramente

proporcionaria maior segurança a todos os cidadãos. 

Um Novo Negócio: Segurança Pública

A demanda por segurança e sua consequente legitimação por meio da utilização das

noções de vulnerabilidade e risco social podem ser localizado nas emergentes Unidades

de Polícia Pacificadora – UPPs do Rio de Janeiro, que passaram a ser difundidas pelo

Brasil a exemplo das chamadas Unidades Paraná Seguro – UPSs, criadas no estado do

Paraná. Esse novo modelo de segurança pública criado no Rio de Janeiro seguiu as

orientações  do  chamado  “policiamento  comunitário”,  que  tem  como  expoente  mais

recente as chamadas UPPs. 

Embora esse novo modelo dê um outro tratamento discursivo à polícia, na medida em que

passa  a  difundir  suas  atuais  características  provenientes  da  incorporação  de  novas

atribuições  iniciadas  em  meados  da  década  de  1990  como  o  processo  de  reforma

organizacional  amparada na descentralização das tomadas de decisão e colaboração

com a comunidade; as UPPs acabaram reconfigurando o conceito de policiamento junto

às  chamadas  “áreas  subnormais”  (ou  favelas)  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  onde  a

recuperação da soberania via ocupação militar se tornou uma atividade motriz (Ribeiro;

Montandon, 2013).  

Ao incluir  forças policiais civis  e militares,  Polícia Federal,  Exército,  Fuzileiros Navais,

tanques,  metralhadoras e  fuzis,  o  projeto  das UPPs difundido  Brasil  afora  e  que,  no

estado do Paraná se transformou em UPSs, caracteriza-se pela intensificação de técnicas

militarizadas  de  cunho  discursivo  e  não  discursivo,  a  exemplo  da  utilização  das

expressões  “conquista  territorial”,  “ocupação  estratégica”  e  “pacificação”  até  o



hasteamento  da bandeira  nacional  em clara  alusão à  “conquista  do  território  inimigo”

(Rodrigues, 2012; Karam, 2013). Assim, nas representações que habitam o imaginário

social contruído ao redor das UPPs, presume-se a recuperação do monopólio estatal do

uso legítimo da força em comunidades e favelas em que os governos acreditavam existir

certo domínio precedente de atores paramilitares não estatais envolvidos com o chamado

“tráfico de drogas”. 

A construção  dessa  retórica  militarizada  acerca  dos  espaços  e  regiões  estabelecidas

como perigosas pelos órgãos responsáveis pela segurança pública se coadunam com um

conjunto  de  suposições  sobre  os  sujeitos  estabelecidos  como  “inimigos”  a  serem

combatidos, que passaram a ter esse tipo de tratamento justamente porque foram sendo

paulatinamente associados ao tráfico de drogas. Contudo, é importante destacar que a

repressão do consumo de certas drogas nativas, em especial as alucinógenas, chamadas

por alguns antropólogos de “enteógenas” devido ao seu uso sagrado, ocorre a partir do

surgimento de um moderno sistema mercantilista decorrente do incentivo e investimento

dos Estados absolutistas que influenciavam intensamente o comércio de álcool destilado. 

No entanto, havia outras substâncias originárias da América, Ásia e África que também

foram fundamentais para esse sistema mercantilista que acumulava capital com o seu uso

farmacológico e psicofarmacológico. Grande parte dos escravos africanos que chegaram

ao Brasil no período colonial eram frutos do escambo direto com a África, através da troca

por  aguardente  e  tabaco  –  produto  que  ainda  ranqueia  nosso  país  como  o  maior

exportador do mundo, simbolicamente presente em nosso brasão nacional ao lado do

ramo do café (Rosa, 2014). 

Ópio, cannabis, cogumelos, cactos, todas as formas de consumo de

álcool, tabaco, café e chá são algumas dessas substâncias e plantas

que  têm  uma  importância  se  não  igual,  superior  às  plantas

alimentícias, pois as drogas são alimentos espirituais, que consolam,

anestesiam, estimulam, produzem êxtases místicos, prazer intenso e,

por  isso,  instrumentos  privilegiados  de  sociabilidade  em  rituais

festivos, profanos ou religiosos. Os estímulos estéticos, ou seja, dos

sentidos, oferecem um programa do prazer para a vida humana. Os

estimulantes sensoriais são importantes substâncias como relevantes

e múltiplos papeis culturais. Seu uso constitui o imaginário da própria

felicidade, numa conexão direta com o prazer sexual. Por tudo isso,

as  drogas  são  também  objeto  de  um  imenso  interesse  político  e

econômico. Seu domínio é fonte de poder e riqueza. Sacerdotes, reis,



estados,  a  medicina  e  outras  instituições  sempre  disputaram  o

monopólio  do  seu  controle  e  a  autoridade  na  determinação  das

formas permitidas de seu uso (Carneiro, 2005, p. 15-16). 

O  uso  de  tabaco  e  álcool,  bem como  das  demais  drogas  legais  e  ilegais,  só

passaram  a  serem  objetos  de  intensa  intervenção  reguladora  do  Estado  durante  a

passagem dos séculos XIX para o XX. Esse processo ocorreu devido à forte influência

dos  tratados  internacionais,  legislações  específicas,  aparatos  policiais  e  de  uma

conseqüente variação do preço e do lucro comercial dessas iguarias. Nesse momento,

surge concomitantemente um imenso aparato de observação, intervenção e regulação de

hábitos  cotidianos das populações,  decorrente  de dispositivos  das políticas  sexuais  e

raciais que procuravam contê-las. A situação legal das drogas psicoativas na passagem

destes séculos também era tema de constantes debates na sociedade estadunidense. 

Após a Guerra Civil estadunidense entre 1861 e 1865, alguns grupos aglutinados

em torno de igrejas e associações protestantes começaram a se organizar, reivindicando

ações mais enérgicas do governo no sentido de coibir a produção, venda e consumo de

drogas psicoativas. Como a cocaína e a morfina não eram encampadas pela legislação

estadunidense, essas agremiações passaram a pressionar o governo almejando maior

atenção  da  lei  buscando  proibir  outras  substâncias  psicoativas,  tendo  o  álcool  como

principal  alvo.  Dentre os principais  grupos proibicionistas formados naquele momento,

vale destacar a Anti-Saloon League, fundada em 1893, que direcionava os seus ataques

aos  estabelecimentos  chamados  de  saloons que,  segundo  seus  idealizadores,

concentrava os três maiores vícios das sociedades daquela época: os jogos de azar, a

prostituição e o consumo de álcool.

Portanto,  o  governo  estadunidense  do  final  do  século  XIX  reconhecia  os

movimentos  que  defendiam a proibição das substâncias  psicoativas,  especialmente  o

álcool representado como grande e antigo inimigo do puritanismo, e a possível liberdade

de acesso a tais substâncias, a exemplo do refrigerante  Coca-Cola, lançado em 1885,

que por contar com o princípio ativo da folha de coca em sua fórmula, era classificado

como uma substância levemente euforizante (Rodrigues, 2003). 

Com a aprovação do Food and Drug Act (Lei Federal sobre Alimentos e Drogas),

em 1906, a situação, ainda que sutilmente, começa a ser alterada. Por mais que esta Lei

não instituísse a proibição de uma droga sequer, regulamentava sua produção e venda,

exigindo  rotulagem  precisa  e  condições  específicas  de  higiene  nas  indústrias

farmacêuticas que as produzissem. Se por um lado ela representava um avanço para o



consumidor por disponibilizar no comércio drogas com maior qualidade, por outro lado,

iniciava  um  processo  de  intervenção  governamental  em  um  campo  ainda  pouco

desbravado, dando indícios de que o controle sobre as drogas seria um assunto bastante

relevante para a agenda do governo estadunidense,  conforme ocorreu posteriormente

através das pressões internacionais impulsionadas pelo presidente Theodore Roosevelt

que fomentava as grandes potências mundiais a limitar o comércio global do ópio.    

O controle sobre determinados hábitos de parcela da população passou a ser objeto de

corporações policiais, teorias médicas, psicólogos industriais, administradores científicos,

dentre  outros.  As  medidas  puritanas  de  governo  das  condutas  dos  indivíduos  que

resultaram na chamada Lei Seca e em todo este processo de discriminação racial dos

imigrantes  ocorreram  simultaneamente  ao  surgimento  do  taylorismo  e  fordismo  que

serviram para estigmatizar nos Estados Unidos da América os chineses como usuários de

ópio e os mexicanos como fumadores inveterados de maconha (Rosa, 2014).

A construção dessas políticas criminais de drogas nos Estados Unidos ocorreu a partir de

uma forte base encontrada na sociedade daquela época, pois naquele processo havia

uma  intensa  comunicação  de  vontades,  chancelas  e  autorizações  que  foram

fundamentais  para a emergência da lógica proibicionista  expressa na criação de leis,

táticas  de  governo  e,  sobretudo,  condutas  sociais.  Diante  desta  troca,  couberam  as

associações pela temperança à satisfação em conquistar a “criminalização dos vícios”,

bem como coube  ao  Estado,  a  criação  de  um novo  campo para  a  ingerência  sobre

comportamentos e grupos sociais específicos legitimados pelo discurso da medicina. 

Antes mesmo da elaboração das primeiras leis proibicionistas nos Estados Unidos,

o  moralismo  organizado  e  não-organizado  já  identificava  o  consumo  de  substâncias

psicoativas  que  alteravam  os  estados  de  consciência  a  hábitos  de  minorias

estigmatizadas:  os  negros  eram  identificados  como  consumidores  de  cocaína;  os

chineses,  como dependentes  do ópio;  os  irlandeses,  como bebedores inveterados de

álcool;  os  mexicanos,  dentre  outros  hispânicos,  sobretudo,  latino-americanos,  como

indolentes  e  lascivos  fumadores  de  maconha.  Desta  forma,  acabou  surgindo  uma

possibilidade de implantação de políticas que buscassem controlar os corpos daqueles

indivíduos  pertencentes  a  grupos  marginalizados  que  acabavam  sendo  vistos  como

inimigos internos ameaçadores da ordem social.

Apesar  da  política  proibicionista  ter  surgido  com  veemência  na  modernidade,

sobretudo, a partir da implementação da chamada Lei Seca nos Estados Unidos no início

do século  XX,  tendo se  difundido rapidamente  por  todo o planeta;  no  Brasil  ela  não

apenas permanece -  pelo menos do ponto de vista da manutenção da criminalização



seletiva de certos grupos sociais -, como também tem estado entre os crimes que mais

resultam em encarceramentos, conforme podemos localizar no Mapa do Encarceramento,

apresentado pela Presidência da República  e Secretaria Nacional de Juventude (Brasil,

2015).

Contudo,  é  importante  destacar  que  no  final  de  2014  foi  lançado  um  importante

documentário que trata das primeiras experiências de privatização de prisões no Brasil,

intitulado  “Quanto  mais  presos,  maior  o  lucro”.  Esse  vídeo7 possibilitou  a  difusão  de

informações  que  mostram o  quão  falaciosos  são  os  discursos  de  livre  mercado  que

perpassam o campo da segurança pública, sobretudo, no que se refere a questão do

sistema carcerário e seus impactos na sociedade.

A  inauguração  da  “primeira  penitenciária  privada”  do  Brasil  em  Ribeirão  das

Neves/MG foi anunciada em janeiro de 2013. Entretanto, o modelo apresentado já existia

em pelo menos 22 (vinte e dois) presídios de 7 (sete) Estados do país, com a diferença

que  nesse  caso  específico  de  complexo  Parceria  Público-Privada  –  PPP o  processo

ocorreu  desde  sua  licitação  e  projeto,  enquanto  que  as  outras  experiências  se

fundamentavam  em  unidades  públicas  que  passaram  a  serem  administradas  por

instituições privadas.

Segundo  relato  apresentado  por  Bruno  Shimizu,  coordenador  do  Núcleo  de

Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a privatização das

prisões é algo inconstitucional que passou a ser impulsionado por elementos políticos

muito  bem  construídos  que  perpassam  o  sucateamento  do  sistema  penitenciário

decorrente  do  longo  processo  de  privatizações  deliberadas  dos  serviços  públicos

7  Dados extraídos do site  https://www.youtube.com/watch?v=Xmae89KBuiY no dia 05 de fevereiro de
2015.

https://www.youtube.com/watch?v=Xmae89KBuiY


essenciais  a  partir  da  adoção de políticas  neoliberais  de  livre mercado,  no  intuito  de

justificar o quão oneroso era ao Estado a manutenção dessas instituições responsáveis

pela permanência e, possivelmente, produtividade desses supostos sujeitos perigosos a

sociedade.  Esse  processo  de  sucateamento  dessas  instituições,  visava  entregar  a

iniciativa privada a manutenção desses espaços que, a princípio,  não eram rentáveis,

transformando-os em um negócio altamente lucrativo (Rosa, 2015).

Na entrevista realizada no documentário supracitado, Laurindo Minhoto constatou

que  a  experiência  das  prisões  privadas  deve  ser  entendida  como  uma  “espécie  de

experimento modelar, uma espécie de ponta de vanguarda do Estado neoliberal. Se trata

de criar uma nova área de negócios e estender a lógica empresarial para o âmago de

uma função do Estado moderno”.

A racionalidade  que  opera  através  de  processos  de  sujeição  e  assujeitamento

voltados exclusivamente para os ganhos, resultado da produção desse sujeito histórico

que  Foucault  (2008)  chamou  de  homo  oeconomicus,  fez  com  que  o neoliberalismo

ascendesse nos Estados Unidos, não atuando somente como uma alternativa técnica de

governo, mas como um novo modo de pensar, um novo estilo geral de pensamento, de

análise, de imaginação e de racionalidade que acabou sendo governamentalizado.  

Dentre essas novas alternativas e posibilidades para se obter ganhos, conforme

ponderou Foucault (2008b) acerca do sujeito da nossa época, vemos emergir não apenas

o mercado do encarceramento, mas um mercado da “guerra às drogas” que engendra

vantagens financeiras para os mais distintos setores do Estado através de investimentos

em suas  políticas  públicas,  abarcando  a  saúde,  educação  e  segurança  pública,  indo

desde  comunidades  terapêuticas,  redução  de  danos  e  Programa  Educacional  de

Resistência  às  Drogas  -  PROERD  até  mesmo  as  UPPs  e  UPSs,  que  não  apenas

possibilitou  na  escolha  dos  territórios  a  serem  travadas  as  guerras,  como  também

estabeleceu quem são os supostos “inimigos” que deverão ser combatidos. 

Assim,  tanto  as  UPPs  quanto  as  UPSs  reconfiguram,  por  meio  de  uma  estrutura

repressiva  e  militarizada  estratégias  que  visam  lidar  com  questões  políticas  como  a

criminalidade, a violência urbana e as desigualdades sociais, localizando-as quase que

exclusivamente no “tráfico de drogas”, visto como a principal ameaça à paz e à segurança

da região e do país. Contudo, ao mostrar que as UPSs foram criadas em Curitiba/PR com

o propósito de reduzirem os homicídios, sobretudo, associados aos crimes de tráficos de

drogas, tendo em vista os altos indicadores de violência no Brasil, Oliveira (2015) relatou

que  esse  programa  foi  resultado  de  uma  decisão  do  Comando  da  Polícia  Militar  do

Paraná  em  decorrência  da  ausência  de  diretrizes  especificas  e  de  planejamento



estratégico por parte da Segurança Pública, concluindo que “‘Paraná Seguro’ nem chega

a ser um Projeto ou programa. Foi uma ‘lista de compras’”. 

Além  de  mostrar  que  este  programa  esteve  baseado  exclusivamente  em estratégias

repressivas e alheio a outros programas sociais, Oliveira (2015) mostrou que as UPSs

ainda colaboraram com o aumento da letalidade nos polígonos territoriais do programa

implementado em Curitiba. Assim, ao se fundamentar na utilização do teste estatístico

Teste U de Mann-Whitney, o autor mostrou que as UPSs colaboraram para o descontrole

do aumento do número de homicídios dolososos, conforme a tabela apresentada abaixo:

Fonte: Oliveira (2015)

O autor ainda destaca que não se pode afirmar que é a letalidade da polícia que

agrava aquilo que chamou de desorganização espacial em termos absolutos, conforme

apontavam os autores pioneiros da chamada Escola Sociológica de Chicago, Thomas e

Znanieki,  mas é a sua presença em si,  que pela sua lógica repressiva e militarizada,

amplia os conflitos sociais e criminais em áreas supostamente anômicas.

Ponderações 

O  hodierno  estado  providência,  que  segundo  Militâo  e  Pinto  (2008),  contrasta-se

visivelmente ao antigo, não possui  as mesmas pretensões almejadas em seu período

inicial: primeiro, porque as incertezas foram sendo intensificadas diante do risco; segundo,

porque o risco passou a ser aceito como situação positiva; e, por fim, porque apareceram

procedimentos de individualização. Deste modo, quanto mais essas tecnologias de gestão

do risco iam deixando de ser compelidas a solucionar aqueles problemas que envolviam

as  desigualdades  econômicas  e  sociais,  mais  passavam  a  produzir  novos  espaços

políticos incumbidos de garantirem a ação de um tipo de controle minucioso que incidia



sobre as nossas vidas de forma totalizante. 

É a partir de uma perspectiva foucaultiana concernente à noção de governo, que não o

trata meramente como experiência do “eu”, mas também como problemática da “norma”,

que analisamos as consequências políticas promovidas por este novo espaço focalizado

no risco e na vulnerabilidade social que operam como dispositivos de intervenção estatal

no  contexto  da  biopolítica.  Assim  como  Militâo  e  Pinto  (2008),  verificamos  que  a

transformação da periculosidade em risco - mencionada nesta primeira abordagem que

analisa o governo como experiência do “eu” - produziu duas consequências: A primeira

está  fundamentada  na  compilação  de  distinções  acercar  dos  incluídos  e  dos

marginalizados, assim como no exame das ações socialmente aceitas e daquelas tidas

como  anormais,  provocadas  por  políticas  específicas  destinadas  a  alterar  os

comportamentos considerados como desviantes ou patologizáveis; e a segunda, ampara-

se na ênfase atribuída à responsabilidade pessoal que passou reprimir progressivamente,

de forma explícita, aqueles estilos de vida considerados perigosos pela ciência moderna,

que  eram  legitimados,  sobretudo,  pela  medicina  e  pelo  direito,  na  medida  em  que

normalizavam certas  ações  sociais  e  estigmatizavam,  marginalizavam,  discriminavam,

chegando, inclusive a criminalizar determinadas práticas tidas como prejudiciais à saúde

dos indivíduos e de toda a população, como, por exemplo, o cultivo, a comercialização e o

consumo de drogas. Todavia, a submissão a quaisquer condições consideradas perigosas

pela  grande  maioria  da  população,  que  acabou  sendo  governamentalizada  por

dispositivos de normalização e de controle, passou a ser tratada como má gestão dos

riscos. 

Ainda seguindo uma perspectiva foucaultiana, constatamos que o tratamento do governo

como problemática da norma proporcionou uma interligação entre estes novos espaços

do risco, àquilo que Castel (1991) denominou de racionalidade tecnocrática de controle

absoluto do acidental, oriunda da erupção do imprevisível. Ao averiguar que a segurança

e  a  prosperidade  da  sociedade  são  garantidas  através  de  discursos  e  práticas

sobrepujados  por  dispositivos  de  normalização  e  controle,  o  autor  constatou  que  os

fatores  de  risco  -  sejam  eles  endógenos  ou  exógenos  ao  sujeito  –  acabam  sendo

perpassados por programas políticos que legitimam a “utopia higienista”. 

Ao verificar, através da analítica foucaultiana, que o exercício da autoridade é operado em

nossa sociedade através da produção de verdades resultantes de relações entre saber e

poder,  é  possível  reconhecer  que no contexto  da biopolítica  as  atuais  tecnologias  de

poder provenientes tanto de uma razão de Estado quanto de uma razão govenramental

decorrem,  principalmente,  do  alargamento  de  atividades  desenvolvidas  por  técnicos



especializados  (Castel,  1991)  e/ou  por  decisões  políticas  amparadas  em  interesses

privados  que,  no  contexto  neoliberal,  determina  novas  artes  de  governar  e  novas

tecnologias políticas que em meio a promoção de violências e criminalizações consegue

ampliar  suas potencialidades de ganhos através de discursos que perpassam noções

como risco e vulnerabilidade social, operadas como dispositivos de intervenção estatal. 
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