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EFEITOS COLATERAIS DA ESTRATÉGIA DE
“GUERRA ÀS DROGAS”, A FALÊNCIA DAS
UNIDADES POLICIAIS PACIFICADORAS DO
RIO DE JANEIRO E O APRENDIZADO COM
SEUS ERROS
Side effects of the “drug war” strategy, the peacemaking Police Units of
Rio de Janeiro and their learning from their mistakes.
Jailson de Souza e Silva*
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ABSTRACT

O ensaio analisa os efeitos colaterais da estratégia de “Guerra às drogas” nas cidades
brasileiras, especialmente no Rio de Janeiro,
os limites que geraram a falência das Unidades Policiais Pacificadoras do Rio de Janeiro
e sinaliza possibilidades de se construir uma
política de segurança pública que garanta os
direitos dos moradores da cidade, especialmente os que vivem nas favelas e periferias,
justamente os mais atingidos pelas diversas
formas de violência.

This paper analyzes the side effects of the
“War on Drugs” policing model and their impact on Brazilian cities (with a focus on Rio de
Janeiro). The paper also discusses the limiting
factors that led to the failure of Rio’s Pacifying
Police Units (UPPs), calling attention to the
opportunity for the creation of a public security policy that guarantees the rights of city
residents, especially those residing in favelas
and city peripheries -- those most affected by
the various forms of urban violence.
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