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RESUMO

O presente trabalho pretende abordar como uso do monopólio legítimo da força física pelo Estado tem sido empregado de maneira
desproporcional e de forma usual em diversas ocorrências, sendo nestes casos, majoritariamente sobre os mais pobres. Sob uma ótica em que o 
Estado serve como ferramenta para manutenção dos interesses das classes dominantes, à revelia do bem-estar e da vida da classe trabalhadora, 
será analisado como a militarização da segurança pública, e de outros aspectos da vida cotidiana, tem sido a regra no Estado do Rio de Janeiro 
nos últimos anos. Para garantir o controle social sobre áreas periféricas e mais vulneráveis das cidades, ainda com maior afinco por parte do 
poder público devido aos megaeventos da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, a saída tem sido estimular antigas práticas das 
polícias que não escapam de uma seletividade punitiva, em que se pune prioritariamente os mais pobres, já estigmatizados pela mídia e pelo 
senso comum da sociedade. A implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) serão problematizadas a partir deste ponto de vista, e 
comparadas com a falta de demonstrações da mesma vontade política em investir em outros setores carentes nestas regiões. Para além disso, se 
buscará problematizar exemplos de como este modelo arcaico, e ao mesmo tempo cada vez mais praticado, de gerir a segurança pública 
influenciou também outras políticas públicas, como a Educação, com a designação de policiais militares armados e fardados dentro de escolas 
públicas estaduais, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). Por fim, será apontado caminhos para uma 
desmilitarização das forças policiais no Brasil, como objetivo de construção de uma polícia efetivamente cidadã, em que seus operadores de 
segurança pública, tanto atuem no cotidiano, como sejam respeitados pela corporação com base nos direitos humanos, constituindo-se assim 
uma instituição que seja mediadora de conflitos, agente da democracia, e não mais seja reconhecida e nem tenha como símbolo a morte.
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