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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objetivo investigar teórica e empiricamente os processos sociais            
macro e microssociais que levaram à emergência de um discurso punitivista que se             
disseminou no tecido social no país. Do arcabouço teórico, autores clássicos e            
contemporâneos são mobilizados para pensar os determinantes sociais mais amplos que           
levaram ao Estado Penal como paradigma para a resolução de conflitos. No plano             
empírico, analiso a área da Grande Tijuca- RJ, por meio da análise de uma página nas                
redes sociais, formada por cidadãos comuns residentes na região, que, ao se            
mobilizarem para garantir sua segurança no cotidiano, acabam por apresentar posições           
e representações sobre o tema da segurança pública, que alimentam o senso comum             
punitivista que cada vez mais tem ganhado força na sociedade e política brasileira.  
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Introdução 
 
 

Neste presente trabalho nos propomos a estudar os aspectos que constituem a            

construção e reprodução do discurso punitivista que se estende por todo corpo social, onde              

parece ocorrer uma internalização da pena como a solução de todos os conflitos sociais, num               

clamor que parece querer cada vez mais punição. O objetivo central deste trabalho             

monográfico é, portanto, compreender a construção desse punitivismo enquanto         

representação coletiva. 

Para alcançar esse objetivo, recorro às teorias contemporâneas, agora já clássicas, que             

informam a produção sobre a sociologia do conflito e da violência no Brasil. Essa discussão               

forma o primeiro capítulo, marcado pelo estudo da obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault, e                

a obra As prisões da Miséria, de Loïc Wacquant. Em seguida, faço uma contextualização              

histórica do desenvolvimento do sistema penal e carcerário, suas permanências e rupturas,            

que tem no avanço das políticas neoliberais e da chamada Guerra às Drogas a sua               

configuração mais recente, que se coloca como pano de fundo para essa pesquisa que tem               

como objetivo elucidar esse punitivismo operado cotidianamente. Em terceiro lugar,          

discutimos o papel das mídias tradicionais bem como o surgimento de diversos espaços nas              

redes e mídias sociais que centralizam o debate na temática da segurança pública, ambas              

produtoras do discurso social do medo. 

O objeto empírico deste trabalho será apresentado no capítulo III, em que             

lançaremos um olhar mais direcionado sobre postagens feitas, mais especificamente, no           

grupo intitulado “Alerta Tijucano”, criado no Facebook por moradores da região da Grande             

Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, que possui o objetivo declarado de alertar e divulgar os                 

casos de violência frente a um aumento da intensidade de roubos e assaltos na região. 
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Capítulo I - O poder legal de punir: o quadro teórico 
 

 

1.1.  Foucault e o poder punitivo 

 

No seu livro intitulado Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão, publicado           

originalmente em 1975, o filósofo francês Michel Foucault procura analisar a mudança do             

paradigma punitivo na passagem da sociedade absolutista para a sociedade burguesa. A partir             

do relato de dois exemplos de estilos penais diferenciados, do suplício na aplicação de              

castigos corporais brutais e outro do controle através da demarcação temporal de todas as              

atividades e privação da liberdade na “Casa dos jovens detentos em Paris”, o autor demarca               

essa redistribuição da economia do castigo na virada do século XVIII para o século XIX.               

Essa mudança aponta para um suposto desaparecimento dos suplícios, da sua violência            

espetacular e pública, com a substituição do corpo como principal alvo da repressão penal              

para um redirecionamento para a “alma”, com formas mais dissimuladas e incorpóreas que             

caracterizam um modelo moderno de punição. 

Nesse processo, a punição tornaria-se a parte mais velada do processo penal formando             

um esquema de proteção para aqueles que punem e que procuram afastar essa parte da               

violência que está ligada ao seu exercício que o autor francês descreve como uma espécie de                

“enterramento burocrático da pena”, onde o objetivo declarado é a correção, a reeducação, a              

“cura” desses sujeitos. Esse processo, no entanto, não se trata de uma extinção ou diminuição               

da punição, ou, ainda, de uma suposta humanização das penas, mas sim de uma articulação               

de estratégias e métodos mais eficientes para se punir verificadas com o surgimento de              

instituições disciplinares como paradigma social de controle e dominação. 

A relação castigo-corpo é alterada e a intervenção corporal passa a ser indireta, pela              

inserção do indivíduo em um sistema de coação e de privação da liberdade que é considerada                

dentro da sociedade burguesa, ao mesmo tempo, como direito e como bem. Como colocado              

por Foucault, o sofrimento físico não seria mais o elemento central que constitui a pena, o                

castigo passa “de uma arte das sensações insuportáveis a uma economia dos direitos             

suspensos” (2014, p.16). Com isso, a justiça moderna exerceria um tipo de poder, com sua               

própria moral sobre o ato de punir, que atinge mais a vida do que o corpo, que procura, em                   

aliança com um saber e tecnologia extrajurídicos - a exemplo da psicologia na produção de               
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laudos para se averiguar a periculosidade do acusado e as possibilidades de normatização que              

vão guiar a definição final da sua sentença - um tipo de castigo incorporal que aplica a lei não                   

tanto a um corpo real e suscetível de dor quanto a um sujeito jurídico. 

 
Pois não é mais o corpo, é a alma. À expiação que tripudia sobre o corpo deve                 
suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a            
vontade, as disposições. [...] Momento importante. O corpo e o sangue, velhos            
partidários do fausto punitivo, são substituídos. Novo personagem entra em cena,           
mascarado. Terminada uma tragédia, começa a comédia, com sombrias silhuetas,          
vozes sem rosto, entidades impalpáveis. O aparato da justiça punitiva tem que se             
ater, agora, a esta nova realidade, realidade incorpórea. (FOUCAULT, 2014, p.21) 

 
Tanto as formas de execução da pena como a definição das infrações, sua hierarquia              

de gravidade, o que é tolerado e o que é permitido por direito, tudo isso está sujeito às                  

configurações e relações específicas de determinado momento histórico. Tudo é construído: o            

que é concebido como crime, as suas penas correspondentes e as margens de indulgência.              

Para se ter acesso às formas determinadas de consciência que correspondem a um fenômeno              

social e sua função específica precisamos olhar com a devida importância a totalidade das              

relações materiais que definem a sua base social, política e econômica real, que se              

apresentam também no desenvolvimento dos reflexos e ecos ideológicos desse processo           

histórico. Neste sentido que Foucault identifica a forma específica dos suplícios, que tinha o              

corpo como alvo principal da repressão penal, como a expressão do poder absoluto do              

soberano; e aponta como a transição do Antigo Regime para a ordem capitalista burguesa              

passou a demandar e, efetivamente, criar toda uma nova estrutura e aparato de vigilância e               

punição correspondente. 

 
O verdadeiro objetivo da reforma, e isso desde suas formulações mais gerais, não é              
tanto fundar um novo direito de punir a partir de princípios mais equitativos; mas              
estabelecer uma ‘nova economia’ do poder de castigar, assegurar uma melhor           
distribuição dele, fazer com que não fique concentrado demais em alguns pontos            
privilegiados, nem partilhado demais entre instâncias que se opõem; que seja           
repartido em circuitos homogêneos que possam ser exercidos em toda a parte, de             
maneira contínua e até o mais fino grão do corpo social. A reforma do direito               
criminal deve ser lida como uma estratégia para o remanejamento do poder de             
punir, de acordo com modalidades que o tornam mais regular, mais eficaz, mais             
constante e mais bem detalhado em seus efeitos; enfim, que aumentem os efeitos             
diminuindo o curso econômico (ou seja, dissociando-o do sistema de propriedade,           
das compras e das vendas, da venalidade tanto dos ofícios quanto das próprias             
decisões) e seu custo político (dissociando-o do arbítrio do poder monárquico). A            
nova teoria jurídica da penalidade engloba na realidade uma nova ‘economia           
política’ do poder de punir. (FOUCAULT, 2014, p. 80-81) 
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O objeto ‘crime’, aquilo que se refere à prática penal, foi alterado e ampliado de               

forma que não se destinam mais somente a sancionar determinada infração, onde o             

julgamento passa a ser de coisas além do crime em si, mas da “alma” dos criminosos. Para                 

tanto, faz-se necessária a afirmação da culpabilidade por um complexo jurídico-científico,           

composto por uma série de instâncias anexas, elementos e personagens extrajurídicos, que            

apontam para um tipo de apreciação de uma normalidade e uma prescrição técnica para uma               

normalização possível. Isso se dá pela constituição de saberes que se formam e se entrelaçam               

reciprocamente com a prática do poder de punir no que o autor francês se refere como uma                 

“economia política do corpo”.  

Esse campo político no qual o corpo encontra-se mergulhado, que os investe e os              

conecta a uma série de relações de poder e dominação, é possível por este estar preso a um                  

sistema de sujeição, onde o corpo só se torna força útil se ao mesmo tempo passa a ser corpo                   

submisso e corpo produtivo. Essa tecnologia política do corpo é difusa e posta em jogo pelos                

aparelhos e instituições disciplinares, onde esse poder aparece mais como estratégia, que            

consegue se exercer e atravessar mesmo aqueles que lutam contra esse poder-saber. É a partir               

deste entendimento das relações de poder dentro da ordem burguesa que podemos            

compreender como a dominação capitalista não se mantém e se baseia exclusivamente na             

repressão física do corpo, mas também na construção e complexificação desses mecanismos e             

aparatos de dominação que procuram capturar e disciplinar a “alma”.  

O poder, portanto, aparece na perspectiva foucaultiana como uma rede produtiva que            

atravessa as diferentes dimensões do mundo social, que se articula com formas de saber como               

estratégia de dominação de um grupo social dominante e que tem nas instituições             

disciplinares o seu instrumento de controle e normatização mais expressivos e eficientes.            

Essa mudança na forma de castigar e punir nascem no momento de incorporação da nova               

ordem burguesa e tem como sua pena essencial a privação de liberdade, isto é, o               

encarceramento. A rede carcerária constitui uma das armaduras desse poder-saber e está            

ligada a uma série de outros dispositivos “carcerários”, que carregam o mesmo investimento             

analítico de dominação, e permitem a fabricação dessa sociedade disciplinar. Para Foucault, o             

efeito mais importante do sistema carcerário e de sua extensão é que “ele consegue tornar               

natural e legítimo o poder de punir, baixar menos o limite de tolerância à penalidade” (2014,                

p.297), isso justamente por apagar o que possa de haver de exorbitante no exercício do               
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castigo e que possa gerar reações contra o sistema tal como acontecia nos suplícios do Antigo                

Regime.  

 

O carcerário ‘naturaliza’ o poder legal de punir, como ‘legaliza’ o poder técnico             
disciplinar. Homogeneizando-os assim, apagando o que possa haver de violento em           
um e de arbitrário em outro, atenuando os efeitos de revolta que ambos possam              
suscitar, tornando consequentemente inúteis sua exasperação e excesso, fazendo         
circular de um para o outro os mesmo métodos calculados, mecânicos e discretos, o              
carcerário permite a realização daquela grande ‘economia’ do poder, cuja fórmula o            
século XVII procurou, quando veio à tona o problema da acumulação e da gestão              
útil dos homens. (FOUCAULT, 2014, p.298) 

 
 

A reflexão de Foucault sobre as transformações da legislação penal, seus métodos            

coercitivos e punitivos adotados pelo poder público servem como ferramenta histórica e            

analítica de contextualização dessas mudanças na dimensão jurídica e ideológica, àquelas           

ocorridas na base econômica da sociedade. Com essa identificação das instituições sociais,            

como escolas, hospitais, hospícios e, mais evidentemente, prisões, enquanto formas          

articuladas de controle social com uma função disciplinadora para o trabalho, procuramos            

apontar desde já a importância da perspectiva histórica da luta de classes na compreensão do               

punitivismo. O momento de elaboração e publicação do livro Vigiar e Punir, que é              

referência nos debates e estudos criminológicos, foi marcado pela transição para uma nova             

ordem de gestão do capital. É a partir disso que seguimos para tratar da configuração desse                

sistema punitivo dentro do contexto do neoliberalismo para, então, trazer a discussão sobre as              

particularidades desse processo nos países periféricos que registram um desenvolvimento          

dependente no capitalismo global. 

 
 
 

1.2. A doxa punitiva neoliberal 

 

No primeiro parágrafo da nota aos leitores brasileiros, que abre a segunda edição do              

livro As Prisões da Miséria, o sociólogo francês Loïc Wacquant coloca sua tese central de               

que o recuo do Estado nas frentes econômicas e sociais, que marcaram até então nos EUA e                 

na Europa Ocidental o desmantelamento do estado de bem-estar em favor das políticas             

neoliberais, acompanham necessariamente uma avanço do braço penal e dos seus agentes de             

coerção e disciplina como componentes essenciais do Estado neoliberal.  

 
 



 
 

12 

 
A penalidade- isto é, o conjunto de práticas, instituições e discursos relacionados à             
pena e, sobretudo, à pena criminal - neoliberal apresenta o seguinte paradoxo:            
pretende remediar com um ‘mais Estado’ policial e penitenciário o ‘menos Estado’            
econômico e social que é a própria causa da escalada generalizada da insegurança             
objetiva e subjetiva em todos os países, tanto do Primeiro como do Segundo             
Mundo. (WACQUANT, 2011, p.9) 

 
No livro é colocado, portanto, como as relações de forças e escolhas políticas por trás               

do processo de transição para a nova ordem neoliberal impuseram o aprofundamento do             

sistema penal e carcerário como forma de neutralizar e responder aos problemas de             

insegurança social inerentes a este mesmo paradigma de gestão do capital. A construção de              

um novo senso comum penal que se traduz na criminalização da miséria é marcada por uma                

verdadeira operação de marketing ideológico de articulação a nível global, visando a            

justificação e legitimação do endurecimento do braço penal do Estado conjuntamente com a             

oferta de um pacote de respostas rápidas para as questões geradas e relacionadas ao recuo do                

Estado no campo econômico e social. 

É neste sentido que Wacquant discorre sobre a formulação e propagação de diferentes             

teses e formulações sobre o crime, a violência, a justiça e a desigualdade que foram aos                

poucos, partindo num primeiro momento dos EUA, influindo no debate público de diferentes             

países pelo mundo. O autor traz como exemplo desses organismos, que compunham o que ele               

se refere como sendo verdadeiras campanhas de desinformação sobre a criminalidade e o             

sistema carcerário, não apenas os órgãos oficiais do Estado, organismos para-públicos e            

profissionais ligados à administração policial e penitenciária, como também ressalta o papel            

fundamental do setor privado na construção desse consenso. Dentro disso, destaca o papel             

dos think tanks - institutos de consultoria que analisam problemas e propõe soluções nas áreas               

militar, social e política - neoconservadores que alimentaram as elites políticas e midiáticas             

na consolidação dessa nova doxa punitiva. 

 

[...] o papel eminente que cabe aos think tanks neoconservadores na constituição,            
depois na internacionalização da nova doxa punitiva põe em relevo os laços            
orgânicos, tanto ideológicos como práticos, entre o perecimento do setor social do            
Estado e o desdobramento de seu braço penal. De fato, os institutos de consultoria              
que, dos dois lados do Atlântico, prepararam o advento do ‘liberalismo real’ sob             
Ronald Reagan e Margaret Thatcher através de um paciente trabalho de sabotagem            
intelectual das noções e das políticas keynesianas na frente econômica e social entre             
1975 e 1985, com uma década de defasagem, alimentaram igualmente às elites            
políticas e midiáticas com conceitos, princípios e medidas em condições de           
justificar e acelerar o reforço do aparelho penal. Os mesmos - países, partidos,             
políticos e professores - que ontem militavam, com o sucesso insolente que se pode              

 
 



 
 

13 

constatar dos dois lados do Atlântico, em favor de ‘menos Estado’ para o que diz               
respeito aos privilégios do capital e à utilização da mão de obra, exigem hoje, com o                
mesmo ardor, “mais Estado” para mascarar e conter as consequências sociais           
deletérias, nas regiões inferiores do espaço social, da desregulamentação do trabalho           
e da deterioração da proteção social. (WACQUANT, 2011, p.29-30) 

 

Dentre estes institutos de consultoria, o autor francês enfatiza a atuação do Manhattan             

Institute pela popularização de teorias como a dita da “vidraça quebrada” - que defende a               

suposição, nunca empiricamente comprovada, de que o combate mais incisivo aos pequenos            

distúrbios cotidianos faz recuar as grandes patologias criminais - que dariam suporte para,             

por exemplo, a política de “tolerância zero” que serviu referência para governos em             

diferentes regiões do mundo. A política que coloca a intensificação do policiamento            

ostensivo como solução dos problemas sociais mais complexos e que constrói como inimigo             

interno o subproletariado faz parte desta lógica neoliberal de tratamento das questões sociais             

que descarta os custos de qualquer tipo de política preventiva que demandam investimentos             

mais altos com benefícios midiáticos bem menores.  

A construção ideológica sobre onde se localizam os causadores das mazelas sociais,            

que caracterizou as campanhas e políticas de enfrentamento aos pequenos distúrbios           

cotidianos e endurecimento do sistema penal, ajuda a caracterizar o território ocupado pelas             

classes historicamente subalternizadas como território inimigo. Essa construção das         

campanhas de penalização da pobreza, com a influência e articulação desses institutos de             

consultoria com as agências penais e outras instâncias políticas do Estado, fica bastante             

evidente no destaque que Wacquant faz de uma declaração do então responsável pela             

segurança do metrô de Nova York, que chegou a ser promovido a chefe da polícia municipal,                

William Bratton, quando este diz que sabe onde estão os inimigos: “esses sem-teto que              

acossam os motoristas [...], os pequenos passadores de drogas, as prostitutas, os mendigos, os              

vagabundos e os pichadores” (WACQUANT, 2011, P.34).  

É a partir dessa discussão que propomos um diálogo com o filósofo italiano Antonio              

Gramsci , onde a sua leitura de uma concepção mais ampliada do Estado nos permite buscar               1

critérios práticos de interpretação desses processos mais complexos que atravessam a           

realidade social. Com isso, procuramos localizar esses think tanks conservadores e os            

diferentes veículos midiáticos, que atuam na sociedade civil revestindo de consenso o lado             

1 Neste trabalho utilizamos como referência, mais especificamente, as reflexões presentes nos cadernos 11, 12 e                
13 que fazem parte dos chamados escritos carcerários do filósofo italiano Antonio Gramsci, elaborados              
enquanto o autor estava preso em por conta da oposição que fez ao regime fascista instalado na Itália. 
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coercitivo do Estado no seu sentido restrito, enquanto intelectuais coletivos. Isto significa            

dizer que, na prática, atuam com uma função organizativa buscando criar uma relação de              

forças favorável à agregação em torno de um projeto que represente os interesses de              

determinada classe ou frações de classe.  

 

A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como ocorre               
no caso dos grupos sociais fundamentais, mas é ‘mediatizada’, em diversos graus,            
por todo o tecido social, pelo conjunto das superestruturas, do qual os intelectuais             
são precisamente os ‘funcionários’. Seria possível medir a ‘organicidade’ dos          
diversos estratos intelectuais, sua conexão mais ou menos estreita com um grupo            
social fundamental, fixando uma gradação das funções e das superestruturas de           
baixo pra cima (da base estrutural para o alto). Por enquanto, podem-se fixar dois              
grandes ‘planos’ superestruturais: o que pode ser chamado de ‘sociedade civil’ (isto            
é, o conjunto de organismos designados vulgarmente como ‘privados’) e o da            
‘sociedade política ou Estado’, planos que correspondem, respectivamente, à função          
de ‘hegemonia’ que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de              
‘domínio direto’ ou de comando, que se expressa no Estado e no governo ‘jurídico’.              
Estas funções são precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os           
‘prepostos’ do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da           
hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do consenso ‘espontâneo’ dado             
pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental           
dominante à vida social, consenso que nasce ‘historicamente’ do prestígio (e,           
portanto, da confiança) obtido pelo grupo dominante por causa de sua posição e de              
sua função no mundo da produção; 2) do aparelho de coerção estatal que assegura              
‘legalmente’ a disciplina dos grupos que não ‘consentem’, nem ativa nem           
passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos            
momentos de crise no comando e na direção, nos quais desaparece o consenso             
espontâneo. Esta colocação do problema tem como resultado uma ampliação muito           
grande do conceito de intelectual, mas só assim se torna possível chegar a uma              
aproximação concreta à realidade. (GRAMSCI, 2001, p.20-21) 

 

Isso não significa dizer que esses organismos existam de maneira isolada, com o             

consenso se manifestando exclusivamente na sociedade civil e a coerção como marca            

exclusiva da sociedade política. Pelo contrário, enquanto essa dupla perspectiva permite que            

estes sejam separados analitica e conceitualmente, existem e atuam dialeticamente na           

totalidade do mundo social. (GRAMSCI, 2007, p.33) A concepção do direito apresentada por             

Gramsci, por exemplo, elucida bem isso ao destacar a função educativa no Estado, na medida               

em que constitui os padrões normativos de determinada sociedade, o apresentando como o             

elemento negativo da construção do consenso, que reprime, limita e pune.  

 

Se todo Estado tende a criar e a manter um certo tipo de civilização e de cidadão (e,                  
portanto, de conivência e de relações individuais), tende a fazer desaparecer certos            
costumes e atitudes e a difundir outros, o direito será o instrumento para esta              
finalidade (ao lado da escola e de outras instituições e atividades) e deve ser              
elaborado para ficar conforme a tal finalidade, ser maximamente eficaz e produtor            
de resultados positivos. A concepção do direito deverá ser libertada de todo resíduo             
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de transcendência e de absoluto, praticamente de todo fanatismo moralista, embora           
me pareça que não possa partir do ponto de vista de que o Estado não "pune" (se                 
este termo é reduzido a seu significado humano), mas apenas luta contra a             
"periculosidade" social. Na realidade, o Estado deve ser concebido como          
"educador" na medida em que tende precisamente a criar um novo tipo ou nível de               
civilização. Dado que se opera essencialmente sobre as forças econômicas, que se            
reorganiza e se desenvolve o aparelho de produção económica, que se inova a             
estrutura, não se deve concluir que os fatos de superestrutura devam ser            
abandonados a si mesmos, a seu desenvolvimento espontâneo, a uma germinação           
casual e esporádica. O Estado, também neste campo, é um instrumento de            
"racionalização", de aceleração e de taylorização; atua segundo um plano, pressiona,           
incita, solicita e “pune”, já que, criadas as condições nas quais um determinado             
modo de vida é "possível", a "ação ou a omissão criminosa" devem receber uma              
sanção punitiva, de alcance moral, e não apenas um juízo de periculosidade            
genérica. O direito é o aspecto repressivo e negativo de toda a atividade positiva de               
educação cívica desenvolvida pelo Estado. Na concepção do direito, deveriam ser           
incorporadas também as atividades que "premiam" indivíduos, grupos, etc.;         
premia-se a atividade louvável e meritória, assim como se pune a atividade            
criminosa (e pune-se de modo original, fazendo-se com que intervenha a "opinião            
pública" como instrumento de sanção). (GRAMSCI, 2007, p.28) 

 

O elaborado processo de construção da retórica punitivista que procura legitimar a            

gestão policial e judiciária da pobreza, revestindo a coerção de consenso, aparece como             

expressão dessa nova doxa punitiva neoliberal, que retrocede com os cortes dos recursos             

dirigidos aos serviços sociais e cresce exponencialmente os investimentos nos aparelhos de            

manutenção da ordem. O resultado dessa política penal ao redor do mundo, que encontrou              

ainda mais força na promoção da chamada “guerra às drogas”, foi o aumento rápido e               

contínuo da população carcerária pelo mundo sem que se verificasse a longo prazo uma real               

diminuição dos índices de violência dos grandes centro urbanos.  

Em muitos lugares observamos a transformação das prisões em verdadeiros depósitos           

de “indesejáveis”, mais ainda nos países em que os recursos e as garantias de condições               

mínimas de vida são precários e particularmente brutais, deixando para trás quaisquer            

pretensões de ressocialização e reabilitação. Como aponta Wacquant, no artigo intitulado           

Forjando o estado neoliberal:trabalho social, regime prisional e insegurança social , as            2

técnicas disciplinares descritas e elaboradas por Michel Foucault podem ter se diversificado e             

expandido, impulsionando verdadeiras redes de controle na sociedade, mas, enquanto o           

confinamento penal se reafirmou, essas tecnologias disciplinares se tornaram impraticáveis          

no caos da superpopulação do sistema carcerário. É notável ainda a maior intensidade e              

violência dessa escalada da insegurança social e seus efeitos com o tratamento penal da              

2 Artigo presente no livro organizado pela socióloga Vera Malaguti Batista no livro “Loïc Wacquant e a questão 
penal no capitalismo neoliberal”, devidamente indicado junto às referências bibliográficas utilizadas no trabalho. 
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miséria, quando aplicadas em países sem uma tradição democrática forte e com níveis de              

desigualdades expressamente maiores que nos países ditos centrais. 

O sociólogo brasileiro Florestan Fernandes pode contribuir bastante neste debate que           

procura atender as particularidades para análise dos países periféricos, tal como o Brasil e              

seus vizinhos da América Latina, que estiveram historicamente em posições subordinadas na            

estrutura das relações de poder e econômicas internacionais. Ele destaca como no Brasil não              

ocorreu um processo de formação de um estado nacional com o mínimo de conteúdo              

democrático, sendo este marcado por continuidades do poder colonial e uma história de             

transições “pelo alto”. A burguesia brasileira nunca assumiu esse caráter revolucionário           

clássico das revoluções burguesas européias que romperam com o Antigo Regime, se            

vinculando com setores sociais de origem oligárquica para a formação das elites políticas e              

econômicas. Enquanto país capitalista dependente, essa burguesia compósita nacional         

manteve uma relação de subalternidade consentida com os países imperialistas,          

compartilhando os seus interesses econômicos e políticos, numa articulação que permite a            

manutenção da sua posição de poder internamente através da reprodução das mesmas            

relações de dominação e exploração. 

Ainda dialogando com o pensamento de Florestan Fernandes, podemos trabalhar o           

aprofundamento do conceito de democracia restrita, onde as frações da burguesia nacional,            

articuladas com os interesses do capital internacional, colocam em marcha um processo de             

contenção preventiva e prolongado contra possíveis mudanças na ordem decorrentes das           

tensões e conflitos da luta de classes. Essa democracia restrita, portanto, significa mesmo um              

tipo de autocracia burguesa que procura sempre impor os limites e regras do jogo, não               

tolerando quaisquer movimentações dentro ou fora da ordem que busquem garantir uma            

participação maior das classes subalternizadas no que se caracterizaria como uma democracia            

de participação ampliada. (FERNANDES, 1980) É a partir desse quadro teórico que podemos             

contextualizar, no Brasil, a “guerra às drogas” que, como mostrou Wacquant, se apresenta na              

verdade como pretexto para uma “guerra aos pobres”, como parte desse processo de             

contrarrevolução preventiva e permanente das classes dominantes com formas         

particularmente perversas de dominação e controle social. 

No caso brasileiro, último país a conquistar a igualdade jurídica para os negros              

escravizados com a abolição deste tipo de exploração, não se realizando, porém, nesse             

primeiro momento nenhuma medida para a garantia de direitos e redução das desigualdades             
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entre negros e brancos. O processo de transição dos países de origem colonial e escravista               

para a sociedade de classes foi marcado por uma inclusão subalternizada da população             

escravizada com a revitalização de atitudes, valores e comportamentos estamentais, onde a            

heteronomia racial aparece de forma conjugada à heteronomia social, política e econômica            

(LIMA, 2017). Esse quadro histórico sobre a questão racial faz com que a classe tenha cor                

determinada no sistema capitalista dependente, onde o dilema entre raça e classe atravessa os              

estudos sobre as relações raciais no Brasil e os debates sobre como superar esses mecanismos               

de reprodução de desigualdades.  

O racismo que estrutura e é revitalizado no sistema capitalista define os corpos que              

são passíveis de dor. Nesses países, a suposta “sobriedade punitiva” nunca chegou, dando             

lugar a um desenvolvimento compósito do sistema penal, que combina às novas tecnologias e              

aparelhos de coerção e disciplina às estruturas arcaicas da espetacularização dos suplícios e             

dos castigos físicos. Castiga-se o corpo e a alma. No Brasil, as transformações do sistema de                

justiça criminal que acompanham as transformações econômicas, políticas e sociais são           

marcadas também por esse processo de revitalização de opressões, apesar de ter sido             

oficialmente abolida a escravidão como prática legalizada de hierarquização racial e social,            

outros mecanismos e aparatos se constituíram e reorganizaram para continuar a exercer a             

mesma função de dominação.  

O processo de mudança das formas de punir não acontece de maneira explicitamente             

teleológica, mas, sim, de forma gradual e dialética; podemos observar algumas relações de             

permanências e continuidades que indicam os resquícios do grande espetáculo público da            

punição física que foram deixados para trás. Nesse sentido, de uma preocupação em             

contextualizar o debate que Foucault realizou tendo como referência a experiência da França,             

cabe aqui uma ressalva, como apontada pela pesquisadora Juliana Borges, no livro O que é               

encarceramento em massa, que diz respeito à realidade da formação histórica, econômica e             

social brasileira onde essas formas tradicionais de punir não desapareceram completamente,           

configurando-se como permanências históricas. Aqui, assim como em outros países          

periféricos e de origem colonial, a violência apresenta-se de maneira incisiva e como             

elemento constitutivo de uma sociabilidade autoritária que carrega marcas igualmente          

estruturantes de séculos de escravidão.  

Como colocado pela antropóloga, o racismo que aparecia de forma explícita na            

instituição da escravidão seguiu se refazendo e se apresentando em outras configurações no             
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decorrer dos séculos XX e XXI, permanecendo latente nas relações sociais e pela estrutura e               

instituições do Estado. Neste sentido, que destaca o papel do Estado no país: 

 
O Estado no Brasil é o que formula, corrobora e aplica um discurso e políticas de                
que negros são indivíduos para se nutrir medo e, portanto, repressão. A sociedade,             
imbuída de medo por este discurso e pano de fundo ideológico, corrobora e             
incentiva a violência, a tortura, as prisões e o genocídio. Se, por um lado, para a                
instituição do colonialismo foi utilizada uma filosofia religiosa para a super           
exploração de corpos negros, por outro, é o estereótipo formulado na pós-abolição            
que seguirá perpetuando uma lógica de exclusão e, conseqüente extermínio da           
população negra. Este poder sobre corpos negros é exercido em diversas esferas,            
Seja na total ausência de políticas públicas cidadãs e de direitos, como falta de              
saneamento básico, saúde integral, empregos dignos; seja pelo caráter simbólico de           
representação do negro na sociedade como violento, lascivo e agressivo          
alimentando medo e desconfiança culminando em mortes simbólicas, pela         
aculturação, assimilação e epistemicídio, até mortes físicas, que se estabelecem pela           
violência, torturas, encarceramento e mortes. (BORGES, 2018) 

 
A insegurança criminal possui a particularidade de não ser atenuada, mas nitidamente            

agravada pela intervenção das forças de ordem, além de demarcar o recorte da hierarquia de               

classes e da estratificação etnicorracial como fatores presentes na burocracia policial e            

judiciária. No contexto de uma tradição de controle repressivo das populações que ocupam             

uma posição mais baixa na hierarquia social, resultantes de continuidades das relações do             

período da escravidão e dos conflitos agrários, sobressai o terror do uso cotidiano da              

violência letal e recurso recorrente à tortura como modus operandi da polícia militar e forças               

da ordem, que, como demonstrado pelo pesquisador Orlando Zaccone, se fazem presentes nas             

execuções sumárias, muitas vezes mascaradas e justificadas na classificação destes como           

“autos de resistência”, nos casos de desaparecimentos sem explicação e ameaças contra estas             

classes populares subalternizadas. (D’ELIA FILHO, 2013) 

 Nesse sentido, o aprofundamento sobre a questão da seletividade penal no debate            

sobre encarceramento em massa enquanto fenômeno global, que marca a imposição da nova             

ordem neoliberal do capitalismo, deve ser central. Um dos argumentos levantados pelo            

sociólogo francês Loïc Wacquant, frente à desproporção racial nos estudos sobre o            

encarceramento, é sobre como a chamada “guerra às drogas” lançada por Ronald Reagan, e              

ampliada por seus sucessores, tem a como alvo político uma determinada parcela da             

população: 

 
“o aumento rápido e contínuo da distância entre brancos e negros não resulta de              
uma súbita divergência em sua propensão a cometer crimes e delitos. Ele mostra             
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acima de tudo o caráter fundamentalmente discriminatório das práticas policiais e           
judiciais implementadas no âmbito da política ‘lei e ordem’ das últimas duas            
décadas. A prova: os negros representam 13% dos consumidores de droga (o que             
corresponde ao seu peso demográfico) e, no entanto, um terço das pessoas detidas e              
três quartos das pessoas encarceradas por infração à legislação sobre drogas.”           
(WACQUANT, 2011, p.102-3) 

 
A aposta nos aparelhos de poder punitivo - se evidenciando a incorporação da lógica              

de guerra do proibicionismo e a construção do inimigo em torno da figura do traficante -                

revela a atualização dos mecanismos de controle social que tem como norte a manutenção da               

ordem estabelecida e da hegemonia das classes dominantes. Na análise crítica do sistema             

penal percebemos a letalidade do Estado como organização coletiva da violência que mantém             

a sub representação desses grupos oprimidos nos espaços de poder e intensifica a sua sobre               

representação nos espaços de controle e punição.  

 

 
1.3. Guerra às Drogas no Brasil 

 

A chamada “guerra às drogas” aparece como um fator central no aumento            

significativo do encarceramento e nas taxas de violência, sendo o pano de fundo ideológico              

que molda o discurso que fortalece a dominação de classe pela manutenção das hierarquias de               

raça e desigualdades sociais. Nas últimas décadas percebemos as alterações na legislação que             

dizem respeito à política nacional sobre drogas, sendo a mudança mais recente e ainda em               

voga a da aprovação da Lei Nº 11.343 de agosto de 2006. A nova lei, em relação a sua                   

anterior de 1976, dispõe sobre as políticas públicas sobre drogas e estabelece as normas para               

a repressão do tráfico no Brasil. Uma das principais mudanças foi o fim da pena de prisão                 

para usuários, que teriam uma distinção no tratamento entre usuários e traficantes com uma              

aproximação de medidas de saúde pública. 

No entanto, o que foi apresentado com a aparência de avanço, na realidade não              

representou uma verdadeira descriminalização do usuário por não especificar e diferenciar a            

quantidade de substância na sua definição, além de deixar nas mãos do juiz (ou autoridade               

policial no primeiro momento de apreensão) a avaliação de se a droga encontrada na posse da                

pessoa destinava-se a consumo pessoal ou não. Os critérios definidos como base, acabam             

abrindo espaço para a ação seletiva e arbitrária dos agentes do sistema penal, que conforme o                
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artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, são estes: a natureza e a quantidade da substância                

apreendida; o local e as condições em que se desenvolveu a ação; às circunstâncias sociais e                

pessoais, a conduta e os antecedentes da pessoa com quem a droga foi apreendida. 

A ausência de uma definição clara sobre o que define uma pessoa como usuária ou               

traficante abre precedentes para a arbitrariedade já discutida aqui que caracteriza uma            

discriminação e seletividade na punição construída numa sociedade estruturalmente racista.          

Neste sentido que muitos pesquisadores e pesquisadoras apontam os impactos e efeitos dessa             

lei, que também aumentou a condenação por tráfico de drogas para a pena de 5 a 15 anos de                   

reclusão, no hiperencarceramento do país que possui atualmente a terceira maior população            

prisional do mundo.  

Durante o mesmo período, destacamos o recrudescimento da militarização da          

segurança pública no Brasil com a criação da Força Nacional de Segurança, assim como a               

autoritária Garantia da Lei e da Ordem que trata do emprego das Forças Armadas em situação                

de “manutenção da segurança pública”, responsáveis por diferentes ocupações em favelas e            

repressão de manifestações e protestos populares. O caráter do processo de transição de             

regime político após a ditadura empresarial militar no Brasil revela uma manutenção dos             

aparatos jurídico-militares de estrutura autoritária na segurança pública - como podemos           

perceber de forma mais evidente na manutenção das polícias militares no trabalho de             

policiamento ostensivo das ruas - que no percurso histórico do país sempre tiveram uma              

função social bastante definida na repressão e controle das classes subalternizadas.  

A presença das forças policiais com uma atuação repressiva nas favelas cariocas se             

apresenta, assim, como uma constante histórica que acompanha as mudanças conjunturais           

ganhando novas roupagens. Nesse sentido, o atual discurso da guerra às drogas está em              

consonância com a Doutrina de Segurança Nacional que orientou o regime ditatorial,            

fundamentando-se na construção social de um inimigo interno a ser combatido, na figura do              

“comunista subversivo”, que foi atualizada junto com as transformações na política de drogas             

e na dinâmica internacional do tráfico, onde o inimigo passa a ser identificado na figura do                

narcotraficante.  

 
A cultura policial dos anos setenta compreendeu perfeitamente as expectativas do           
regime militar acerca de seu desempenho, e respondeu a elas com dedicação A             
opinião de um inspetor de polícia mineiro, transcrita no livro de um general que              
exercia importantes funções na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, é             
bem representativa: “só há um rumo para pôr fim ao problema, o enquadramento             
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dos traficantes na lei de segurança nacional (...), a interferência das autoridades            
militares”. Vera Malaguti S. W. Batista examinou as fichas do DOPS-Rio referentes            
ao verbete tóxicos nesse período, demonstrativa dessa orientação; um dos          
documentos, de 1973, intitulado “Tóxicos e Subversão”, apresenta a droga como           
arma da guerra fria: “citando Lênin, Mao e Ho Chi Min, atribui-se a disseminação              
do uso de drogas a uma estratégia comunista para a destruição do mundo ocidental”.              
Mas a cultura jurídico-penal também incorporou a visão segundo a qual a questão             
das drogas não passava de uma face da guerra. Vicente Greco Filho, que na              
introdução de seu livro recordava a utilização histórica de tóxicos “como arma            
bélica”, interpretava o artigo 1º como exortação às “forças da Nação para essa             
verdadeira guerra santa que é o combate aos tóxicos”. “Ninguém contestará que a             
disseminação de tóxicos entre a juventude (...) constitui tática subversiva”,          
pontificava Seixas Santos, acrescentando: “o delito do traficante deveria ser inserido           
na lei de segurança nacional, porque é crime de lesa-pátria”. A relação entre a              
toxicomania e a “segurança e o desenvolvimento” – a divisa política da ditadura –              
era assinalada por Sérgio de Oliveira Medici, enquanto Carvalho Rangel tomava em            
consideração “as medidas adotadas pelo governo americano”para assinalar a         
necessidade de uma “ação conjunta” entre o Judiciário e outras agências           
governamentais para coibir o tráfico, “pois só assim o mal será eliminado”. Essa             
amostragem é suficiente para constatar que a produção jurídico-penal daquela          
conjuntura absorveu a idéia de que a generalização do contacto de jovens com             
drogas deveria ser compreendida, no quadro da guerra fria, como uma estratégia do             
bloco comunista para solapar as bases morais da civilização cristã ocidental, e que o              
enfrentamento da questão devia valer-se de métodos e dispositivos militares. A           
reunião do elemento bélico e do elemento religioso-moral resulta na metáfora da            
guerra santa, da cruzada, que tem a vantagem – extremamente funcional para as             
agências policiais – de exprimir uma guerra sem restrições, sem padrões           
regulativos, na qual os fins justificam todos os meios. No plano internacional, o             
novo front das drogas reforçava as fantásticas verbas orçamentárias do capitalismo           
industrial de guerra. (BATISTA, N. 1997, p 86-87) 

 

A decretação, em de fevereiro de 2018, da intervenção federal na área de segurança              

pública do estado do Rio de Janeiro marca o capítulo mais recente dessa história que tem                

colocado como resposta aos problemas de insegurança social um investimento na lógica do             

confronto bélico. Como apontam os dados divulgados pelo Observatório da Intervenção ,           3

coordenado pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), após seis meses do              

início da intervenção, não foram produzidos resultados significantes em termos de redução de             

violência, ao contrário, intensificando-se o número de disparos e tiroteios, aumentando           

também o número de homicídios e mortes por policiais. A morte de Marcos Vinícius, jovem               

de 14 anos e morador do Complexo de Favelas da Maré, aconteceu durante uma operação               

policial realizada na região no dia 20 de junho de 2018, quando foi baleado na barriga                

3 Relatório disponível para consulta: < 
https://drive.google.com/file/d/1L6_9vhLymIFY-PMExwQZxw0qf3LT9VNg/view >  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1L6_9vhLymIFY-PMExwQZxw0qf3LT9VNg/view
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enquanto caminhava para a escola. Esse quadro bastante trágico é um entre muitos dos que,               

sob a égide do combate à violência urbana e da guerra às drogas, marcam a realidade e os                  

efeitos de um paradigma militarizado da segurança pública que se fez presente de forma cada               

vez mais aprofundada nas últimas décadas. 

Neste sentido, que procuramos fazer uma correlação com a interpretação de Carlo            

Ginzburg da resolução hobbesiana que coloca o medo como sentimento político central, onde             

o poder soberano não se apóia somente na força, mas também na capacidade de incutir terror,                

mistura inextricável de medo e sujeição, e se apresentar como autoridade legítima            

(GINZBURG, 2014). Esta sugestão de Hobbes estaria indicada no seguinte trecho destacado            

pelo autor: 

“[…] Através dessa autoridade da qual foi investido por todo indivíduo no Estado,             
ele [o Leviatã] pode usar tão amplamente o poder e a força que lhe foram conferidos                
a ponto de conseguir dobrar com o terror a vontade de todos e de dirigir a vontade                 
de cada um para a manutenção da paz interna e para a ajuda recíproca contra os                
inimigos externos.” 

 
A teologia política do novo credo criminológico aparece, portanto, no fortalecimento           

da pena como rito sagrado de solução de conflitos, com a constituição de uma “legalidade               

autoritária” que atua em nome da garantia da paz e da segurança. Neste sentido, a construção                

da figura do inimigo e do direito punitivo atribuem ao poder soberano uma disposição do uso                

legítimo da força dentro desta perspectiva da pacificação e manutenção da ordem. O medo              

aparece como sentimento político a ser mobilizado no processo de criação de consenso como              

forma de garantir este controle social e, como colocado pela pesquisadora Vera Malaguti             

Batista, justificar ações que de outra forma seriam injustificáveis pela adesão subjetiva à             

barbárie. É a partir deste discurso que podemos localizar as experiências de intervenção das              

Forças Armadas em diferentes favelas cariocas e o processo de instalação das Unidades de              

Polícia Pacificadoras aqui no Rio de Janeiro, inserindo este em um contexto internacional de              

crescimento da ordem neoliberal que paradoxalmente procura; “remediar com um ‘mais           

Estado’ policial e penitenciário o ‘menos Estado’ econômico e social que é a própria causa da                

escalada generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em todos os países”           

(WACQUANT, 2011). 

Ao discutir a instalação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) no Rio de             

Janeiro, a socióloga Vera Malaguti, comenta como a criminalização e regulação da vida             

coletiva dos territórios mais pobres da cidade é um exemplo das permanências históricas             
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autoritárias de controle urbano, com a suspensão de dispositivos legais e operações            

militarizadas de pacificação. Seu caráter mais político aparece quando percebemos que as            

áreas de pobreza “privilegiadas” por esse tipo de ocupação militar verticalizada eram aquelas             

que se localizavam em regiões estratégicas para os mega eventos desportivos realizados no             

país. Essa gestão e tratamento penal da miséria aparecem como ferramenta fundamental à             

luta de classes, onde os efeitos das desigualdades socioeconômicas e da heteronomia            

etnoracial, são ainda mais acentuados e violentos nos países de origem colonial com inserção              

dependente e periférica no capitalismo global. A mobilização de todo sistema penal – o seu               

braço repressivo e ideológico - em nome da “paz” e manutenção da ordem, estabelece uma               

relação particular entre direito e violência que coloca o estado de exceção como tática de               

governo dominante, e que passa a caracterizar permanentemente essas intervenções nas           

favelas cariocas.  

O filósofo italiano Giorgio Agamben, no seu livro intitulado Estado de exceção,            

aprofunda o debate sobre como a existência do estado democrático de direito e do estado de                

exceção, na prática, não são necessariamente antagônicas, atentando para a possibilidade da            

sua coexistência simultânea numa realidade que é perpassada por contradições. Ele tem como             

referência o autor alemão Carl Schmitt, que numa atualização do pensamento autoritário            

hobbesiano, faz uma elaboração teórica sobre a relação existente entre soberania e exceção,             

onde o soberano é aquele que decide sobre o estado de exceção e consegue levar a cabo no                  

interior do Estado e do território uma pacificação total. Para Agamben, a previsão dentro da               

lei de momentos “extraordinários” (de emergência, sítio, guerras) em que o Estado suprime             

os limites da sua atuação e suspende os direitos e garantias dos cidadãos deixa de ser algo                 

excepcional para tornar-se regra. O estado de exceção seria, portanto, “a forma legal daquilo              

que não pode ter forma legal”, uma “força de lei sem lei”, onde o poder soberano respaldado                 

pela lei suspende a ordem jurídica e garante a ‘normalidade’ da exceção. Para tanto que é                

reforçada constantemente nas campanhas de marketing ideológico a necessidade desse tipo de            

estado de exceção em nome das questões de segurança e manutenção da ordem, que procura               

constantemente justificar suas arbitrariedades através do fortalecimento das táticas de          

fabricação e criminalização de um inimigo. 

O proibicionismo e a guerra às drogas contribuem para a criação da figura do inimigo               

que pode ser executado livremente, desta forma, qualquer um que se aproxime do estereótipo              

construído do traficante que perde os seus direitos enquanto cidadão e passa a ser alvo da                
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máquina de guerra. É em referência a esse direito soberano de matar, que tem o racismo                

como tecnologia destinada a permitir e legitimar o seu exercício, que o filósofo camaronês              

Achille Mbembe cunha o termo necropolítica como o poder de ditar quem deve viver e quem                

deve morrer ao desprover o status político dos sujeitos. Como podemos verificar nos dados              

oferecidos pelo Atlas da Violência e pelo INFOPEN, a classe trabalhadora precarizada e,             

majoritariamente, negra é o principal alvo dessas políticas de controle social e produção de              

morte. O processo e investimento na produção de consenso legitimação desse verdadeiro            

extermínio de parte da população se dão pela criação de zonas nas quais a violência do estado                 

de exceção supostamente opera a serviço da “civilização”. 

No Rio de Janeiro, estado localizado na região sudeste do Brasil, sobre a qual              

focalizamos nossas observações na segunda parte deste trabalho, temos como configuração           

mais recente desse processo crescente de militarização da segurança pública o decreto            

assinado pelo então presidente da república, Michel Temer, que nomeou o general de             

Exército Walter Braga Netto para o cargo de Interventor Federal , isto é, para assumir o                

comando do sistema de segurança do Rio de Janeiro, que abarca as polícias Civil e Militar, o                 

corpo de bombeiros e o sistema penitenciário. O decreto da intervenção do Governo Federal              

na segurança pública do estado do Rio, assinado no dia 16 de fevereiro de 2018, a partir do                  

diálogo e da negociação direta entre o então governador Luiz Fernando Pezão e o presidente               

Michel Temer, tem previsão de ser mantido até 31 de dezembro deste mesmo ano. A               

principal justificativa mobilizada para tal medida e seu objetivo é, como declarado no portal              

oficial da secretaria de governo, “‘pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública’ e              

restabelecer a segurança à população”. 

Apesar de até este momento não ter ocorrido este tipo de intervenção nos estados do               

país, com a nomeação de um general do Exército como interventor direto responsável pelo              

comando das polícias Civil e Militar por o período de quase um ano, o processo de crescente                 

militarização da segurança pública com a ótica de guerra é, como procuramos demonstrar ao              

longo da primeira parte do trabalho, marca constitutiva das políticas de segurança pública no              

Brasil e em outros países periféricos, que têm sua situação ainda mais agravada pelas              

permanências das ditaduras militares dos anos 70. No Rio de Janeiro, o histórico de              

colaboração entre governo estadual e federal na mobilização do aparato bélico repressivo            

para atuações relacionadas a questões de segurança é presente desde dos primeiros anos de              
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redemocratização no país, tendo sempre como justificativa a garantia da lei e da ordem, seja               

na atuação na segurança de eventos internacionais ou operações específicas no estado.  

Durante a conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, o Rio-92 ou             

Eco-92, teve mobilizado agentes das polícias civil e militar, do exército, fuzileiros navais,             

além de jipes e tanques, a disposição para reforçar a segurança do evento que foi realizado                

entre os dias 3 e 14 de junho de 1992. Em 1995, tivemos a Operação Rio II, mobilizada com                   

o objetivo de conter a onda de sequestros da época, assim como “ampliar as propostas para                

combater o crime organizado como um todo”, chegando a contar com o auxílio da Marinha e                

da Aeronáutica. Após vinte anos de Rio-92, a cidade contou novamente com o reforço na               

segurança por tropas federais para a Rio+20, assim como durante a Jornada Mundial da              

Juventude em 2013 e para a visita do Papa, onde esteve presente o apoio da Força Nacional                 

de Segurança - criada em 2004 durante o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da                

Silva com o objetivo declarado de atuar “em atividades destinadas à preservação da ordem              

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, nas hipóteses previstas neste Decreto              

e no ato formal de adesão dos Estados e do Distrito Federal”. 

Durante a implementação do programa de ‘pacificação’ do Rio, com as unidades            

conhecidas como UPPs, as forças militares do Exército e da Marinha tiveram um papel              

central no processo de ocupação das favelas, enxergadas nesse contexto sempre como            

território inimigo e sua população como corpos matáveis, com destaque para a ocupação             

histórica e altamente espetacularizada pela mídia do Complexo de Favelas do Alemão em             

2010. Também durante a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014 e dos Jogos                

Olímpicos em 2016, o Rio de Janeiro recebeu mais uma vez o auxílio de tropas federais, com                 

a repressão das manifestações populares contrárias aos gastos e políticas de remoções de             

preparação para estes megaeventos. A utilização da Força Nacional na repressão de            

manifestações ocorreu também no protesto realizado contra o leilão do pré-sal em 2013 na              

Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio. Muitas dessas operações aconteceram sob              

proteção da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), regulada pela Constituição Federal, que              

garante a convocação das Forças Armadas, pela ordem da Presidência da República e             

coordenação do Ministério da Defesa, para sua atuação com poder de polícia em casos onde               

“há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em graves situações de             

perturbação da ordem.” 
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A produção de uma “pacificação” e ocupação completa do território através do            

Polizeistaat (estado polícia) - sob a justificativa da guerra às drogas e do combate à violência                

urbana, que tem como resultado o extermínio e encarceramento da população,           

majoritariamente, negra e pobre - assumem o caráter perverso e cínico da distopia orwelliana              

onde se invertem os sentidos das palavras: “Guerra é Paz”, “Liberdade é Escravidão”,             

“Ignorância é Força”, o Ministério da Paz promove a guerra, o Ministério da Verdade conta               

mentiras, o Ministério do Amor tortura e assassina. Tendo isso em vista, que procuramos              

contribuir para a reflexão crítica sobre essa doxa punitiva, ainda bastante atual e necessária,              

que se estende por todas as dimensões do mundo social, construindo também uma análise              

sobre esses mecanismos que promovem uma naturalização da barbárie. 

 

 

 

 

Capítulo II– A produção do discurso do medo e a construção dos sujeitos             

perigosos 

 

2.1. As instituições punitivas e a seletividade dos sujeitos 

 

O estudo da formação das polícias e do aparato técnico-legal do sistema penal             

brasileiro sugere a existência de uma seletividade de raça e classe. A difusão do medo, neste                

sentido, torna-se um fator estratégico na produção de uma subjetividade autoritária e            

excludente que possui repercussões sociais concretas ao naturalizar e legitimar os processos            

violentos de neutralização e disciplinamento dessas classes historicamente subalternizadas.         

Nesse sentido, achamos pertinente dar continuidade a discussão sobre o processo histórico de             

construção desses sujeitos “perigosos”, trazendo alguns dados que refletem atualmente o           

impacto desse discurso punitivista e lógica do sistema penal em termos de desigualdades de              

raça, classe e gênero, no Brasil. 

A criminologia que se propõe a analisar o sistema penal, as mídias e estatísticas              

criminais oficiais de maneira crítica, aponta para o fato de que a totalidade dos crimes que                

ocorrem na sociedade são, na prática, indetermináveis. Assim sendo, apenas uma parcela da             
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criminalidade real seria efetivamente registrada e sancionada, o que aponta para uma atuação             

estruturalmente seletiva do sistema penal e desses processos de criminalização.  

 

A criminalidade, segundo a sua definição legal, não é o comportamento de uma             

minoria, mas da maioria dos cidadãos e que, além disso, segundo a sua definição              

sociológica, é um status atribuído a determinados indivíduos por parte daqueles que            

detém o poder de criar e aplicar a lei penal, mediante mecanismos seletivos, sobre              

cuja estrutura e funcionamento a estratificação e o antagonismo dos grupos sociais            

têm uma influência fundamental (BARATTA, 2011, p. 112-3).  

 

Essa realidade fica bastante perceptível quando olhamos para a composição da           

população carcerária, principalmente, nos dados que referentes ao aumento significativo das           

taxas de encarceramento ocasionadas pela guerra às drogas. Segundo o Departamento           

Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, a partir do Levantamento Nacional            

de Informações Penitenciárias (Infopen) o Brasil teve um total de 726.712 pessoas privadas             

de liberdade até meados de 2016. No início dos anos de 1990 a população prisional no Brasil                 

era um pouco maior que 90 mil pessoas, crescendo de forma particularmente intensa a partir               

da implementação da atual Lei de Drogas em 2006. Ou seja, durante esse período ocorreu um                

aumento equivalente a 707% em relação ao total registrado no início da década de 90.  

 

 
Gráfico 1 - Evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016  4

 
 

Em termos de faixa etária e de cor, os dados são igualmente alarmantes. Mais de 50%                

das pessoas encarceradas são compostas por jovens entre 18 a 29 anos, com baixo grau de                

4 Fonte: Ministério da Justiça. A partir de 2005, dados do Infopen.  
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escolaridade, sendo 64% desse total de pessoas pretas e pardas. O impacto da criminalização              5

das drogas é especialmente brutal quando olhamos para os dados coletados pelo INFOPEN             

sobre a população prisional feminina, onde o crime por tráfico de drogas é o que mais                

encarcera mulheres no Brasil – 62% do total dessas mulheres privadas de liberdade sendo              

pretas ou pardas - tendo sido a variação da taxa de aprisionamento de mulheres entre os anos                 

2000 e 2016 de quase 500%.   6

Dentro dessa mesma realidade, temos as informações e dados que revelam a violência             

sistemática do racismo ao apontar a forte concentração de homicídios na população negra.             7

Orlando Zaccone, porta voz da associação de agentes da lei (juízes, delegados, policias, etc.)              

anti-proibicionista LEAP (Law Enforcement Against Prohibition) Brasil, coloca em evidência          

como por trás da racionalidade que sustenta a Guerra às Drogas, existe uma política criminal               

de extermínio que opera dentro dessa lógica militarizada da segurança pública que se traduz              

no genocídio da população jovem, negra e pobre - fortalecida pela cultura punitiva e pela               

fabricação do inimigo. (D’ELIAS FILHO, 2013) 

Ao mesmo tempo em que apresentamos taxas elevadíssimas de encarceramento e            

uma superlotação das prisões, com mais cerca de 40% dessas pessoas ainda aguardando             

julgamento, o sistema penal não consegue punir toda a quantidade de crimes que ocorrem na               

sociedade até mesmo por uma questão administrativa. Como dito anteriormente, isso implica            

em um tratamento seletivo nos diferentes níveis do sistema penal, que define o que é               

considerado crime, a prioridade de quais crimes serão reprimidos e quem será alvo dessas              

sanções. Um levantamento bastante importante, neste sentido, diz respeito a distribuição           

dessa população prisional em relação aos diferentes tipos de crimes, onde encontramos mais             

de 50% do total dessas prisões sendo relacionadas aos crimes por tráfico, roubos furtos,              

enquanto as prisões por homicídio representam apenas 11% entre os homens.  

5 Relatório completo disponível para consulta em: 
<http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-
2016/relatorio_2016_22111.pdf > 
6  Ver relatório completo em 
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen-mulheres/infopenmulheres_arte_07-03-18.pdf 
7Fonte: Atlas da Violência, Ipea, 2018. 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180604_atlas_da_violencia_2018.pd
f > 
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Gráfico 2 - Distribuição por gênero dos crimes tentados/consumados entre os registros das pessoas 

privadas de liberdade por tipo penal.  8

 

Dessa forma, o perfil da população prisional não aparece como indicativo dos grupos              

mais criminosos, ou mesmo dos mais perigosos, mas reflexo da criminalização de segmentos             

sociais específicos historicamente construídos como tal. Isso reforça a constatação sobre o            

caráter estruturalmente seletivo do sistema penal e o seu papel central dentro das relações de               

dominação da sociedade capitalista, onde são conjugadas essas diferentes formas de opressão            

históricas. Além de contextualizar a guerra às drogas e ao crime dentro da perspectiva mais               

ampla da luta de classes e do processo contrarrevolucionário de dominação e controle sobre              

as classes subalternizadas.  

A instituição do sistema penal formal mais presente no cotidiano social é a             
Polícia que, ao exercer seu poder discricionário, tem aval para atuar seletivamente.            
Na “luta por um mundo livre de drogas”, por mais recursos que sejam destinados ao               
aparato repressor, nunca seria atingido o grau de vigilância e controle social            
necessário para policiar todos os ambientes em que a venda, compra e uso de drogas               
é realizado. São milhões de pessoas envolvidas no comércio de drogas em países             
como o Brasil, cometendo milhões de infrações à essa lei rotineiramente. Cabe notar             
que há, ainda mais fortemente na questão das drogas do que outras criminalizações             
no geral, uma diferença muito grande entre a criminalidade legal, criminalidade           
aparente e criminalidade real. Portanto, maior cifra oculta. As estatísticas criminais           
são indicativos, conforme demonstrado, não dos grupos mais criminosos, mas          
daqueles mais criminalizados. Se no geral o sistema penal deve selecionar apenas            
alguns delitos e alguns delinquentes dentre todos os possíveis para concretizar o            
processo de criminalização, na questão das drogas, por ser um comportamento           
criminalizado bastante difundido socialmente, atravessando praticamente todas as        
classes, raças, gêneros e idades, o fato de haverem mais jovens, negros, e pobres              
presos não é indicador de maior criminalidade nesse grupo (como seria apontado            
por uma perspectiva positivista e etiológica), mas sim de maior vulnerabilidade à            
criminalização. (BORGES, S. 2016, p.50-51) 

 

8 Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016. 
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No entanto, como procuramos indicar na primeira parte deste trabalho, o exercício da             

dominação de classe não ocorre somente pelo uso dos aparelhos de repressão, mas opera na               

natureza dupla do centauro maquiavélico que combina a coerção e o consenso. (GRAMSCI,             

2007, p.33) Isso envolve um investimento nos mecanismos e aparelhos de reprodução            

amplificada de discursos e representações coletivas que vão atuar para o fortalecimento de             

um senso comum punitivo visando a manutenção dessa hegemonia burguesa, de matriz            

colonial. É a partir disso que, seguidamente, procuramos apresentar um panorama sobre esse             

processo de criação de consenso em torno dessa lógica punitivista. 

 
 2.2. O papel das mídias na produção do consenso punitivo 

 

O discurso sobre o medo alimenta sistematicamente às forças das autoridades e dos             

noticiários. No livro O medo na cidade do Rio de Janeiro, a socióloga Vera Malaguti Batista,                

centraliza a sua pesquisa na difusão do medo do caos e da desordem e como isto aparece                 

refletido nos discursos, mensagens e representações cotidianas em dois tempos históricos           

diferentes - o da conjuntura de pânico em torno da segurança pública no Rio de Janeiro na                 

década de 1990 e o dos discursos do medo das elites brancas cariocas na conjuntura da                

rebelião escrava muçulmana na Bahia em 1835. A autora destaca como a construção dos              

discursos que colocam a favela enquanto locus do mal e território inimigo possui             

desdobramentos fundamentais na cultura do medo que constitui o olhar sobre o problema da              

violência ao produzir um estado de alerta social.  

O seu objeto de estudo é o medo corporificado em política através de discursos              

hegemônicos da realidade brasileira, e para isso volta seu olhar para diferentes jornais e              

fontes que permitiram acesso a alguns desses discursos dos dois períodos que a autora se               

propôs a estudar. É essa proposta de análise sobre a materialidade dos discursos construídos              

cotidianamente em longo processo de inculcação, que mobiliza constantemente diferentes          

sentimentos, preconceitos morais e atores sociais em torno da construção de consenso sobre             

determinado projeto de classe, que motivou nosso interesse em se deter no que identificamos              

como possíveis atualizações desses espaços de criação de consenso nas redes e mídias             

sociais. É procurando entender como essa lógica punitivista se materializa nos sujeitos e             

como esses, por sua vez, as estruturam através de um processo de incorporação e reprodução               

naturalizada, que tentamos conceber este como um caminho para pensar relacionalmente as            
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relações de dominação que atravessam o mundo social, e a dinâmica que reveste de consenso               

os aparelhos coercitivos que atuam dentro da segurança pública. Se faz necessária também             

uma breve discussão sobre as transformações e atualizações ocorridas nas últimas décadas no             

tratamento da mídia sobre a temática da segurança pública, que contextualiza o surgimento             

do grupo “Alerta Tijucano”, que é um entre muitos outros que possuem propostas             

semelhantes que vêm surgindo e ganhando espaço nas redes nos últimos anos, além de              

páginas e de perfis individuais ou coletivos, que se propõe a tratar da rotina da violência e de                  

questões referentes à segurança pública nos diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro. 

O advogado e professor de direito penal Nilo Batista aponta como característica            

importante dos sistemas penais no capitalismo tardio a sua vinculação com a mídia, que passa               

a cumprir um papel que extrapola a sua função meramente comunicativa. O autor brasileiro              

destaca essa associação histórica de diferentes agências de comunicação social (tal como            

rádio, televisão, jornais e revistas) com a ordem burguesa que assumem um papel chave na               

legitimação do poder punitivo, ultrapassando estes propósitos comunicativos declarados         

formalmente. Apesar da identificação dessa relação como um aspecto permanente na história            

dos sistemas penais pelo mundo, as suas especificidades devem ser buscadas nas condições             

sociais, econômicas e políticas de cada momento histórico, atentando-se, por exemplo, para            

alguns elementos inéditos apresentados por saltos tecnológicos. É dentro desta perspectiva,           

também, que ele apresenta a incorporação de todo um credo criminológico por parte da              

mídias e formas específicas de transmitir as notícias que procuram reforçar essa lógica             

punitiva: 

O compromisso da imprensa – cujos órgãos informativos se inscrevem, de regra, em             
grupos econômicos que exploram os bons negócios das telecomunicações – com o            
empreendimento neoliberal é a chave da compreensão dessa especial vinculação          
mídia-sistema penal, incondicionalmente legitimante. Tal legitimação implica a        
constante alavancagem de algumas crenças, e um silêncio sorridente sobre          
informações que as desmintam. O novo credo criminológico da mídia tem seu            
núcleo irradiador na própria idéia de pena: antes de mais nada, crêem na pena como               
rito sagrado de solução de conflitos. Pouco importa o fundamento legitimante: se na             
universidade um retribucionista e um preventista sistêmico podem desentender-se,         
na mídia complementam-se harmoniosamente. Não há debate, não há atrito: todo e            
qualquer discurso legitimante da pena é bem aceito e imediatamente incorporado à            
massa argumentativa dos editoriais e das crônicas. Pouco importa o fracasso           
histórico real de todos os preventivismos capazes de serem submetidos à           
constatação empírica, como pouco importa o fato de um retribucionismo puro, se é             
que existiu, não passar de um ato de fé; neste último caso, talvez por isso mesmo o                 
princípio da negação dialética do injusto através da pena nunca tenha alcançado um             
tão desnaturado sucesso. A equação penal – se houve delito, tem que haver pena – é                
a lente ideológica que se interpõe entre o olhar da mídia e a vida, privada ou                
pública. (BATISTA, 2002, p.3-4) 

 
 



 
 

32 

A compreensão das mídias como tendo uma função organizativa em torno de projetos             

e interesses específicos de classe ou frações de classe, influindo e pautando as agências do               

sistema penal e outras agências públicas, permite uma interpretação dessas agências de            

comunicação social enquanto aparelhos privados de hegemonia. Retomamos aqui, portanto, a           

formulação gramsciana de que a ação destes aparelhos na sociedade civil se equivale à de um                

intelectual coletivo. A imprensa, que pode atuar muitas vezes na prática como algo próximo a               

um partido, possui, assim, importante papel na produção do consenso sobre a atuação             

coercitiva do sistema penal, na sua legitimação pelo fortalecimento desse credo criminológico            

como instrumento básico de compreensão dos conflitos sociais. (GRAMSCI, 2001) 

Tal como foi importante a difusão internacional das políticas penais neoliberais por            

intelectuais coletivos, com a produção de respaldo e legitimação teórica das propostas de             

expansão do braço penal feita pelos think tanks e institutos de pesquisa, a articulação com a                

imprensa é fundamental nesse processo de transformação na gestão do capital e do seu braço               

penal. A efetividade da guerra às drogas enquanto mecanismo ideológico se deu pela criação              

de consenso dos territórios ocupados pela parcela mais precarizada da classe trabalhadora            

enquanto front do combate a ser travado contra o tráfico, criando um olhar seletivo que               

acoberta o protagonismo de outros setores, a exemplo da participação de grandes            

empresários, de parte da classe política e do envolvimento mesmo do setor financeiro, que              

estão articulados internacionalmente no tráfico de drogas (RODRIGUES, 2006). A          

construção do território das favelas - local de varejo das drogas - como território inimigo               

acompanha também a construção estereotipada da figura do traficante que procura justificar a             

imposição de um estado de exceção permanente contra os moradores dessas regiões e a              

necessidade de uma segurança pública cada vez mais repressiva.  

Essa visão foi fortalecida nos jornais televisivos e impressos, assim como nos            

programas noticiários voltados, quase que exclusivamente, para a temática criminal e ação            

policial - como os programas “Linha Direta”, “Brasil Urgente” e “Cidade Alerta”- que             

ficaram bastante populares a partir do final da década de 1990 e contam com grande               

interatividade do público, seja por meio de compartilhamento nas redes sociais, enquetes ou             

ligações e mensagens que são muitas vezes transmitidas ao vivo. A fomentação sistemática             

por parte da grande imprensa de uma percepção de caos generalizado alimentada na sensação              

de insegurança da população contribuiu no fortalecimento sobre a ideia da necessidade de             

uma intervenção na segurança pública cada vez mais militarizada. Durante o período em que              
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a chamada política de pacificação no Rio de Janeiro, conhecida pelo programa das Unidades              

de Polícias Pacificadoras (UPPs), ainda estava em processo de implementação, a construção            

do projeto enquanto um movimento positivo de resolução dos problemas de segurança da             

cidade, e que foi reivindicado como moeda política pelos partidos envolvidos na sua             

concepção no momento de disputa eleitoral para reeleição, contou com um intenso            

bombardeio midiático e cobertura bastante espetacularizada das ações policiais nas favelas.  

No artigo intitulado O Alemão é mais complexo, originalmente publicado em 2011, a             

historiadora Vera Malaguti aponta para o caráter de classe que demarcava os interesses             

dissimulados do projeto, aparentes na restrição das ações de ocupação militar verticalizada            

das áreas habitadas por setores das classes subalternas que localizavam regiões estratégicas            

aos megaeventos esportivos que seriam realizados na época - Copa do Mundo em 2014 e               

Olimpíadas em 2016. Além disso, localiza o projeto dentro de um contexto internacional de              

intervenções urbanas, revestidos pelo discurso da “luta contra o crime”, em diferentes regiões             

que se dão de forma militarizada. Destacando, também, as visitas feitas pelo então             

Governador do Rio, Sérgio Cabral, e o seu Secretário de Segurança Pública, José Mariano              

Beltrame, na cidade de Medellín, na Colômbia - onde foi buscar conselhos e inspiração para               

o projeto de intervenção na segurança pública das UPPs -, e também na cidade de Nova York                 

- onde conversou com o ex-prefeito da cidade Rudolph Giuliani que implantou no seu              

governo a política de “tolerância zero”¹ . 9

A avaliação que era feita na época do projeto Medellín já apontava para suas              

limitações e fracasso enquanto projeto de resolução dos conflitos a longo prazo, e que da               

mesma forma se repete atualmente no processo de retração do programa das UPPs, tendo se               

verificado após uma inicial redução do número de mortes violentas e roubos uma reversão              

acelerada desses índices, que voltam a crescer a partir de 2013, momento de intensificação              

da crise econômica e política no Brasil. Na época de implementação do programa, no entanto,               

como retratado por Vera Malaguti, a cobertura majoritária da imprensa era bastante elogiosa             

e de exaltação dos agentes do aparato de coerção do Estado: 

 

“No dia 26 de novembro de 2010 o jornal O Globo anunciava, além de um caderno                
especial, o dia D do combate ao tráfico em letras garrafais na primeira página:              

9 Fonte consultada no dia 15/11/2018, disponível em        
<https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/04/070425_cabralgiulianibg.shtml> 
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‘população aplaude polícia e acompanha operação pela TV em clima de Tropa de             
Elite 3’. Essa combinação de peças publicitárias entre as UPPs e a perversa série de               
filmes de patrocínio comum já daria material para algumas teses. 

O cartunista e editor Chico Caruso não pestanejou: fantasiou o Cristo           
Redentor com o macabro uniforme preto do BOPE. Não ouvi um cristão reclamar,             
nenhuma bancada moralista protestar. Merval Pereira, nesse mesmo dia, na página           
4, dizia: ‘ontem foi dia de a realidade imitar a arte, foi dia de torcer pelo Capitão                 
Nascimento de Tropa de Elite, que todos nós vimos em ação, ao vivo e a cores, nas                 
reportagens das emissoras de televisão’. 

No dia 27, O Globo assinalava que a ‘ação do tráfico une população em              
apoio a polícia’; Eike Batista, espécie de proprietário-geral do Estado, ‘via na ação             
vontade de consertar o Rio’; no twitter, o novelista Aguinaldo Silva conclamava os             
moradores ‘a resistir’. Enquanto isso, um novo blindado, superando o Caveirão,           
torna-se a estrela da Operação: ‘a reportagem do Globo embarca no veículo que             
caiu nas graças da PM’. A reportagem escamoteou ao máximo o mal-estar            
produzido entre as Forças Armadas ao serem atiradas a essa aventura.”           
(MALAGUTI BATISTA, 2011, p.110) 

O deslocamento da atenção sobre o número de mortos durante a “pacificação”, das              

denúncias e queixas de extorsões, roubos e abusos cometidos contra os pacificados para as              

entrelinhas da cobertura da imprensa tradicional entra em contraste com uma forma recente             

de compartilhamento e produção de informação. Um exemplo disso que teve bastante            

destaque foi a cobertura feita no Twitter - rede social onde seus usuários interagem              

compartilhando pequenas postagens multimídias, na época com textos de até 140 caracteres -             

feita por jovens moradores do Morro do Adeus da invasão do Complexo do Alemão pelas               

polícias e Forças Armadas em 2010. A equipe do jornal “Voz da Comunidade”, liderada por               

Rene Silva, ganhou visibilidade nacional e internacional ao noticiar informações em tempo            

real e de dentro do Complexo sobre a ocupação, saindo de 180 para mais de 20 mil                 

seguidores no seu perfil em apenas uma noite.   10

Esse movimento se diferencia do distanciamento da cobertura das mídias tradicionais           

e nos direciona para a discussão sobre as transformações e atualizações decorrentes de saltos              

tecnológicos recentes, que na última década tem aumentado a sua abrangência com um             

número cada vez maior de pessoas no país com acesso à internet, chegando a mais de 60% da                  

população com algum tipo de conexão de acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE . O              11

10Fonte consultada 15/11/2018, disponível em:     
<https://oglobo.globo.com/rio/rene-silva-jovem-do-morador-do-morro-do-adeus-twittou-em-tempo-real-invasao
-da-policia-ao-2918816?fbclid=IwAR0rm-y6TAAF16i9QSsOv1uAcf6ZPXnarxwFV352MrxCrwvsU5I_D-4JH
u4> 
11Disponível em  
<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/20073-pnad-
continua-tic-2016-94-2-das-pessoas-que-utilizaram-a-internet-o-fizeram-para-trocar-mensagens>  
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cientista social Pablo Nunes, pesquisador integrante da equipe do Centro de Estudos de             

Segurança e Cidadania (CESeC) da Universidade Cândido Mendes, elaborou um primeiro           

boletim de um estudo ainda em andamento que pretende mapear a multiplicação de “páginas              

de bairro” na rede social Facebook, que possuam como foco notícias sobre violência, e              

entender às características do conteúdo publicado. O pesquisador, que enxerga no exemplo do             

jornal “Voz da Comunidade” um marco desta mudança, atribui a um processo de retração dos               

jornais impressos e avanço da Internet como plataforma, o surgimento desses novos            

fenômenos de consumo e produção de informações a partir das redes sociais, que, de forma               

conjunta a outras fontes online, tem sido o principal meio ao qual os brasileiros recorrem para                

se informar atualmente. 

 

A multiplicação de iniciativas análogas em anos mais recentes certamente está           
relacionada ao crescimento exponencial do acesso a smartphones, valendo notar que           
a maior parte das 156 páginas que analisamos foi criada de cinco anos para cá. Por                
sua vez, as manifestações de rua de 2013 parecem ter consolidado a tendência de              
‘autoprodução’ de notícias, com a cobertura jornalística sendo feita de dentro dos            
protestos, por grupos como o Mídia Ninja. Não só pelo conteúdo produzido, mas             
também pelos métodos empregados - filmagem com celular e transmissão em tempo            
real via mídias sociais –, tal experiência pode ter estimulado a disseminação dos             
tipos de páginas que a nossa pesquisa analisou. De certo, a experiência das             
manifestações de 2013 catalisou uma série de iniciativas de comunicação digital que            
procuram se contrapor a cobertura tradicional, valorizando o olhar de dentro do fato.             
(NUNES, 2017, p.7) 

 

Apesar da existência de produções alternativas e independentes, muitas vezes atuando           

numa posição vanguardista de construção contra hegemônica - a exemplo dos jornais            

operários, jornais produzidos por setores do movimento negro, de organizações socialista e            

outros mais - não ser novidade histórica, a abrangência e alcance das possibilidades             

oferecidas por essas novas tecnologias são inéditas. A correlação de forças que atua sobre              

essas novas formas de produção e veiculação de notícias e informações, que já impôs a               

adesão desses agentes de comunicação social mais tradicionais ao seu formato, se apresenta             

como campo de estudo com bastante relevância. Nesse esforço, ainda bastante exploratório,            

na medida em que se encontra ainda pouca referência de estudos sobre a representação da               

temática da criminalidade e da segurança pública na plataforma digital das mídias e das redes               

sociais, que nossa proposta de recorte para este presente trabalho aparece e se justifica. 
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Capítulo III - Estudo de Caso: Análise da página “Alerta Tijucano” 

 

3.1.  As páginas e grupos de bairro nas redes sociais 

 

Na primeira parte deste trabalho procuramos contextualizar, a partir das diferentes           

contribuições de autores e autoras, a construção do punitivismo como máxima na resolução             

dos conflitos sociais urbanos. A nossa escolha, nessa segunda parte, em trabalhar com a              

análise do grupo “Alerta Tijucano” aparece, portanto, com a possibilidade de observar na             

prática esses discursos que compõem esse senso comum punitivo. O grupo é um entre muitos               

outros que possuem propostas semelhantes, além de páginas e de perfis individuais ou             

coletivos, que tratam, da rotina da violência e de questões referentes à segurança pública nos               

diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro, que vêm surgindo e ganhando espaço nas               

redes nos últimos anos. 

A análise exploratória feita pelo pesquisador Pablo Nunes de 156 dessas “páginas de             

bairro” no Facebook, todas discutindo de alguma forma problemas relacionados a segurança            

pública, observou as redes sociais como um espaço alternativo de produção e consumo de              

notícias. Nesses espaços, milhões de pessoas publicam, comentam e documentam          

acontecimentos cotidianos que atuam numa lógica de produção colaborativa, criando canais,           

inclusive, onde a própria imprensa busca informações que talvez não conseguisse acessar por             

vias convencionais. Nunes destaca a proeminência do Facebook como fonte primária de            

informação para muitos dos usuários que possuem acesso à Internet, por agregar tanto             

páginas de grandes jornais como O Globo, Folha de São Paulo e Estadão quanto páginas de                

organizações, indivíduos e grupos (NUNES, 2017, p.5). O autor localiza a maior proliferação             

dessas páginas no aumento do acesso aos smartphones - celulares com câmera e acesso à               

internet - mas, principalmente, com a centralidade cada vez maior que a temática da              

segurança pública e da violência foi tomando a partir de 2013, num momento de              

intensificação da crise econômica e onde os desgastes da política de ‘pacificação’ já eram              

bastante aparentes: 
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Durante os anos da chamada ‘pacificação’, em que houve significativa queda dos            

homicídios intencionais e de outros delitos violentos no Rio de Janeiro,           

principalmente no interior das favelas e nos seus entornos (Cano et al. 2012), não se               

verifica grande proliferação de páginas dedicadas a divulgar crimes, tiroteios ou           

‘arrastões’. Não sabemos, contudo, se elas já existiam, se tinham menos           

visibilidade, ou se sua multiplicação de fato se deu em período mais recente. O que               

sabemos é que muitas das páginas do tipo aqui examinado nasceram com a proposta              

de produzir conteúdos mais gerais para os moradores de um local – por exemplo,              

informações sobre serviços públicos e/ou projetos de ONGs disponíveis na área;           

anúncios de festas e eventos; denúncias do mau uso do espaço público etc. – e nos                

últimos anos mudaram gradualmente seu foco, passando a concentrar-se na          

cobertura da violência cotidiana, com ênfase na localidade de origem e no seu             

entorno.[...]O recrudescimento da violência pós-“pacificação” fez nascerem também        

páginas com o objetivo específico de informar aos seguidores pontos de ocorrência            

de confrontos e tiroteios. As mais conhecidas são ‘Onde Tem Tiroteio’ (OTT) e             

‘Fogo Cruzado’, sendo a primeira uma iniciativa de cidadãos e a segunda, da             

Anistia Internacional, que criou um aplicativo que recebe informações de seus           

usuários, ou por meio de sua conta do Twitter. (NUNES, 2017, p.7) 

É dentro desse contexto que o pesquisador destaca o caráter local da grande maioria              

dessas páginas, tendo escolhido, ainda, concentrar-se nas páginas que partem de iniciativa de             

cidadãos em detrimento das criadas por instituições (ONGs, associações de moradores, etc).            

Com isso, busca conhecer melhor a forma que estes indivíduos utilizam as mídias sociais              

para construírem essas redes próprias de informações. Nunes opta por não contemplar grupos             

de bairro, muito deles fechados, por estes funcionarem mais como fóruns de discussão do que               

propriamente como espaços de produção de notícias. Nossa escolha pela observação do grupo             

“Alerta Tijucano” se diferencia, neste sentido, por justamente ter como propósito olhar como             

esses temas aparecem e operam nas interações cotidianas, sem mediação direta de um grupo              

de administradores que acabam desempenhando um papel aproximado de um “editorial”           

nessas páginas. O fato do grupo ser fechado significa, nesse caso, apenas que antes da pessoa                

ter acesso ao que é publicado e poder ver quem são os membros, deve pedir uma solicitação                 

de entrada que é aprovada por um dos administradores. Assim, a decisão de focar em um                

grupo de bairro específico permite, dentro da proposta e limitações colocadas pelo trabalho             

monográfico, ter um contato mais controlado com o que os membros costumam publicar,             
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suas interações e comentários. A partir da observação desses textos, vídeos, imagens e             

comentários publicados que pretendemos elucidar como essa lógica punitivista se faz           

presente na construção do  senso comum, operado no cotidiano. 

Na pesquisa feita pelo cientista social Pablo Nunes sobre as diferentes páginas no             

Facebook, as postagens foram classificadas por ele em , quais sejam: 1) Dinâmica do Tráfico               

(abordando a dinâmica do tráfico de drogas e das facções criminosas armadas); 2) Crime              

Cotidiano (tratando mais de avisos de delitos ocorridos na região, com predominância a             

palavras relacionadas com crimes contra o patrimônio); 3) Ação Policial (diz respeito a             

operações e ações policiais - sejam blitzes, prisões, apreensões e/ou operações em favelas -              

fazendo uso de siglas e palavras do jargão policial) (NUNES, 2017, p.12-17). 

Dessas três categorias de postagens pensadas pelo pesquisador, podemos localizar o            

grupo “Alerta Tijucano” como fazendo publicações relacionadas aos chamados “crimes          

cotidianos” em maior volume, apesar dos outros tipos de postagens também estarem            

presentes. Isso demarca um recorte de classe em relação à composição social do grupo que               

reflete a composição mais geral da Grande Tijuca enquanto uma região habitada            

majoritariamente por classes médias, onde a proporção entre a presença de membros que             

acompanham o grupo e são moradores das favelas da região é menor. Ao pesquisar a               

existência de outras páginas e grupos com propostas semelhantes a essa, ou seja, que se               

tratassem de iniciativas de cidadãos e não de instituições (ONGs, associações de moradores,             

etc.), conseguimos descobrir pelo menos uma página ou grupo para cada bairro da região.              

Apesar da existência desses grupos específicos, a dinâmica observada dentro do grupo            

“Alerta Tijucano” aponta para a presença de pessoas residentes de todas as localidades da              

região conhecida como Grande Tijuca, sobressaindo-se como um grupo mais abrangente e            

que é acompanhado de forma mais ativa por essas várias pessoas. 

Ainda abordando a pesquisa realizada por Nunes, são identificadas como as           

informações mais buscadas pelos usuários de todas as regiões da cidade aquelas sobre onde              

estão ocorrendo tiroteios, a pesquisa que usamos como referência aqui aponta as páginas             

“Onde Tem Tiroteio” (OTT) e “Fogo Cruzado”, a primeira de iniciativa de cidadãos e a               

segunda da Anistia Internacional, como as mais conhecidas dentro desse cenário. O            

levantamento feito pelo pesquisador mostra como as preocupações e inseguranças das           

pessoas acompanham, de certa maneira, essa cartografia do medo e da violência            
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experienciados na prática e que são atravessadas por essas marcas específicas de gênero, raça              

e classe.  

A partir dessa discussão que destacamos o papel importante de algumas dessas            

páginas e grupos nas redes sociais enquanto verdadeiras redes de autoproteção e            

sobrevivência, a exemplo dos avisos sobre os locais onde estão ocorrendo troca de tiros              

durante operações policiais nas favelas que ajudam aos moradores a evitarem essas regiões se              

possível, do papel na denúncia nos casos de abuso e violência ocasionados pelos próprios              

policiais, ou ainda da potencialidade de auto organização para puxar atividades de protesto,             

contestação e reivindicação de direitos. Um exemplo da atuação desses grupos e páginas             

enquanto “redes de sobrevivência” é apresentado pela organizadora da página Vila           

Cruzeiro-RJ: 

Cláudia Sacramento, de 47 anos, é a voz na Vila Cruzeiro, no Complexo da              
Penha. Há cinco anos, ela mantém a página Vila Cruzeiro-R.J. no Facebook, que             
conta hoje com 60 mil seguidores. No início, seu objetivo era apenas expor             
problemas, como falta de água e luz. Mas o rumo mudou diante de tantos casos de                
violência. Cláudia começou, então, a informar a seus seguidores sobre os disparos            
na localidade, que conta com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). 

— Quando comecei a fazer esse tipo de relato, as pessoas me agradeciam             
porque quando saem do trabalho, por exemplo, esperam o término do confronto            
para retornar às suas casas. Desde então, acho até que o número de vítimas por bala                
perdida na região diminuiu. Só não é zero porque tem gente baleada dentro de casa               
— conta Cláudia, de 47 anos, moradora do Parque Proletário. (O Globo,            
10/04/2017)  12

 

Nunes identifica também um sentimento geral de descrença no Estado enquanto           

garantidor da lei e da ordem, que pode ser lido tanto numa reação ao medo do crime quanto à                   

insegurança e descrença na ação da polícia e das instituições de governo, nos tipos de               

postagens que chamam os seguidores a reconhecerem os “criminosos” e não se tornarem             

também vítimas de suas ações, trazendo um outro aspecto a ser considerado que é o do                

vigilantismo. Dessa forma, aponta como a circulação em alta velocidade de informações,            

descrições e imagens de “suspeitos” nestes diferentes canais representa um perigo já            

conhecido, que são os casos de linchamentos, assim como a reprodução de estereótipos e              

preconceitos que aparecem no perfil desses “suspeitos” e alegados criminosos - com            

frequência aparecendo nessas posições homens jovens e negros (NUNES, 2017, p.17-18). 

12 Fonte disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/rio/paginas-na-internet-ajudam-informar-moradores-sobre-crimes-na-cidade-do-rio-2
1185289> 

 
 

https://oglobo.globo.com/rio/paginas-na-internet-ajudam-informar-moradores-sobre-crimes-na-cidade-do-rio-21185289
https://oglobo.globo.com/rio/paginas-na-internet-ajudam-informar-moradores-sobre-crimes-na-cidade-do-rio-21185289
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Podemos contextualizar esse sentimento, que mobiliza os cidadãos a criarem seus           

próprios mecanismos de autoproteção e informação, dentro da crescente crise de           

representação política, da insegurança e do desamparo do Estado sentido também na            

realidade prática de diferentes segmentos da população, ou ainda como resultado de um             

sentimento crescente de insatisfação com as políticas de segurança apresentadas até então que             

não alcançaram bons resultados dentro do que propuseram. A principal contradição que            

aponta para a complexidade do fenômeno do punitivismo é, justamente, que frente a décadas              

de políticas fracassadas de combate ao crime, a resposta do senso comum continua sendo na               

sua maioria a da exigência por mais repressão da polícia e mais punição.  

Isto quer dizer, uma insistência na intensificação desse mesmo punitivismo que opera            

na lógica da guerra que tem a ver com a limitação desse horizonte de possibilidades, e uma                 

dificuldade por parte dos organismos de oposição em desenvolverem no diálogo com esse             

senso comum uma crítica direcionada para a agregação em torno de um projeto contra              

hegemônico efetivo que apresente uma alternativa real aos problemas sociais. O nosso            

objetivo neste trabalho é, nesse sentido, identificar os discursos incorporados nesse processo            

de formação do consenso sobre a necessidade de políticas de segurança pública que tem              

como base ideológica o punitivismo. 

 

3.2 A região da Grande Tijuca 

 

O grupo “Alerta Tijucano” foi criado em setembro de 2015 por moradores que             

acompanhavam essas páginas de bairro como o “Alerta Geral Tijucano” e o “Alerta Vila              

Isabel”, que estão entre as muitas das páginas analisadas pela pesquisa realizada pelo CESeC              

que atuam nas mídias e redes sociais com a divulgação de notícias e de informações locais                

sobre diferentes assuntos, mas com alguma centralidade em torno de questões relacionadas à             

segurança pública. Seguindo essa linha o “Alerta Tijucano” surge, como colocado na própria             

descrição oficial do grupo, em meio a observação dos moradores de um aumento de assaltos               

na região com o propósito de atuar como um grupo de vigília para relatar e alertar sobre esses                  

casos que estariam ocorrendo no bairro da Tijuca e regiões adjacentes.  

O grupo que conta, no momento da nossa pesquisa, com cerca de 84.000 membros -               

quatro vezes mais pessoas do que o número de seguidores da página “Alerta Geral Tijucano”               

- diz respeito, principalmente a uma região conhecida como Grande Tijuca, localizada na             
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Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Antes de nos debruçarmos na análise mais específica                

dos discursos e comentários presentes nas postagens do grupo “Alerta Tijucano”, é            

interessante fazer uma breve ambientação dessa região, destacando algumas informações          

relevantes sobre a sua história, suas características e relações mais gerais dentro da cidade do               

Rio de Janeiro. 

A chamada Grande Tijuca abrange diferentes bairros pertencentes a, principalmente,          

duas Regiões Administrativas (R.A.) do município: a VII R.A. da Tijuca, que inclui os              

bairros Tijuca, Praça da Bandeira e Alto da Boa Vista; e a IX R.A. de Vila Isabel, que                  

contempla os bairros Vila Isabel, Andaraí, Grajaú e Maracanã. Ocasionalmente, são           13

colocados também dentro desta classificação alguns dos bairros da III R.A. Rio Comprido -              

composta oficialmente pelos bairros Rio Comprido, Estácio, Catumbi e Cidade Nova - que             

estão localizados numa zona de transição e conexão entre três diferentes regiões da cidade:              

Zona Sul, com a conexão pelo Túnel Rebouças ao bairro do Cosme Velho; Zona Norte,               

fazendo fronteira com a Tijuca e a Praça da Bandeira, e Centro. Além disso, encontramos               

ainda na região uma das principais vias de ligação entre a Zona Norte e a Zona Oeste pela                  

travessia da autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, oficialmente nomeada Avenida Menezes Cortes;         

e também acesso ao bairro da Barra da Tijuca pelas estradas do Alto da Boa Vista, bairro que                  

atravessa parte do Parque Nacional da Tijuca. 

A região da Grande Tijuca se caracteriza, dessa forma, como uma região de bastante               

circulação da população carioca e conta com a presença de diferentes modais de transporte,              

com metrô, trem e diferentes linhas ônibus que conectam as diferentes zonas do Rio de               

Janeiro. Todos os bairros que compõem a Grande Tijuca aparecem no mapa abaixo de forma               

mais destacada, onde estão nomeados também alguns dos outros bairros que se localizam nas              

proximidades da região.  

13 Fonte disponível para consulta no portal <http://www.rio.rj.gov.br/web/cvl/ra>  
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Figura I - Mapa da Grande Tijuca e bairros adjacentes. Foto: Prefeitura do Rio/Divulgação  14

 

A imagem do Rio de Janeiro como uma cidade bastante violenta por conta a uma série                

de acontecimentos que atravessam principalmente o confronto entre policiais e traficantes           

dentro da cruzada da chamada guerra às drogas, mas também uma série de assaltos,              

sequestros e homicídios que se destacaram de alguma forma no noticiário e jornais nacionais              

no final do século XX e início do século XXI, apesar da cidade não ser estatisticamente a                 

mais violenta quando comparada com outros lugares do país. Essa projeção que a cidade              

ganha em relação à cobertura sobre a violência urbana tem a ver não somente com a sua                 

relevância histórica e cultural no país, mas também com a dimensão bastante espetacularizada             

que esses confrontos ganham com a ostentação tanto por parte dos policiais quanto por parte               

dos grupos criminosos organizados de armamento pesado que reforça a aparência de uma             

cidade em guerra (CARVALHO, 2013).  

Essa imagem é ainda mais reforçada pela composição particular da distribuição           

geográfica e social, analisada pelo jornalista Zuenir Ventura (1994), que enfatiza a noção de              

14 G1 Rio, 12/06/2013. Fonte disponível para consulta em: 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/06/rio-vai-decretar-feriado-escolar-para-jogo-no-maracana-no-
dia-20-de-junho.html> 
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uma cidade partida onde, ainda que sejam presentes as diferenças de classe e cor entre centro                

e periferia, acrescenta-se a dicotomia entre as áreas de morros e favelas, presentes em todas               

as regiões administrativas da cidade, e o “asfalto” identificado como as áreas ocupadas pelas              

classes média e abastada. Essa representação do Rio de Janeiro enquanto ‘cidade partida’             

acaba reforçando os nexos simbólicos que territorializam a pobreza e a marginalidade nas             

favelas cariocas (LEITE, 2000, p.74), fortalecendo essa lógica militarizada em relação ao            

combate contra o crime e o tráfico de drogas, com sustentação na metáfora de uma cidade em                 

guerra, e que identifica essas áreas como territórios inimigos a serem retomados. 

 
Após analisar os jornais cariocas, Duarte conclui que “a principal metáfora sobre os             
atos delituosos na cidade (e não no estado) é a da guerra. Ela está ligada a outros                 
dois clichês presentes na nossa cultura, a metáfora da cidade partida entre morro e              
asfalto e as teorias de que a pobreza e criminalidade relacionam-se de forma             
automática e de que os traficantes construíram um ‘Estado paralelo’ nos morros da             
cidade. Uma vez naturalizadas, essas convenções ou ‘teorias da realidade’ ajudam a            
naturalizar também seus pressupostos ideológicos. A idéia de que os morros           
possuem um ‘outro Estado’ contra o qual se está em guerra produz um efeito              
evidente, que é a restrição dos direitos de cidadania dos moradores de favela e o               
desrespeito aos direitos humanos. (BORGES, 2006, p. 121) 

 
Essa realidade pode ser observada também na região da Grande Tijuca, que agrupa             

alguns dos bairros e comunidades mais tradicionais da cidade - e uma participação             

significante na história do samba com destaque para o bairro de Vila Isabel e a G.R.E.S.                

Unidos de Vila Isabel, uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro junto                

com a G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro, originária do Morro do Salgueiro e atualmente             

sediada no bairro do Andaraí. Mesmo sendo identificada como uma região ocupada            

majoritariamente por classes médias, estando entre os bairros com maiores índices de            

desenvolvimento humano da cidade, as contradições da ‘cidade partida’ que se refletem            

dentro da região da Grande Tijuca aparecem de forma mais evidente quando vemos             

materializadas essas desigualdades sociais num tipo mesmo de segregação espacial.  

O Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, agregando informações e dados           

oferecidos pelos diferentes institutos de pesquisa, oferece um panorama desse          

desenvolvimento humano e da desigualdade interna dos municípios, estados e regiões           

metropolitanas. A exemplo disso, elaboramos um mapa com a ferramenta de consulta            

disponibilizada pelo Atlas, partindo da divisão da região metropolitana do Rio de Janeiro em              

Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs), isto é, recortes espaciais que procuram           
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agrupar áreas com maior homogeneidade socioeconômica, com o objetivo de retratar essas            

desigualdades intrametropolitanas de forma mais contundente. Como será possível observar          

no mapa disposto abaixo, aqui com essa distribuição feita pelo indicador de renda, essa              

desigualdade socioespacial aparece com o destaque das áreas dos morros e favelas que fazem              

parte da região da Grande Tijuca como as áreas mais pauperizadas. 

 

Figura II - Mapa de parte da Região Metropolitana do RJ com a divisão feita em Unidades de Desenvolvimento 

Humano (UDH).  15

 

Essas informações são importantes para contextualizar a região dentro do quadro mais            

geral das configurações e relações sociais, econômicas e políticas da cidade, as quais nos              

ajudam a posicionar nossa análise das interpretações, discursos e comentários cotidianos das            

pessoas que circulam e vivem por ali. Nesse sentido, destacamos como informação relevante             

a presença do complexo esportivo do Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como             

Maracanã, que fez com que a região passasse por alguns processos de intervenção urbana em               

preparação para grandes eventos esportivos que foram sediados nos últimos anos - como os              

Jogos Pan-Americanos de 2007, os Jogos Olímpicos de 2016, a copa das Confederações de              

2013 e a Copa do Mundo FIFA de 2014, marcando também um reforço do aparato de                

segurança na região durante a realização desses megaeventos. Dentro dessas intervenções           

15 Mapa elaborado a partir da plataforma de consulta oferecida pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil, disponível em: < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ > 
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urbanas temos a remoção de algumas comunidades presentes na região pela prefeitura, que             

foi marcada pelo uso do aparato repressivo contra uma série de protestos de moradores e               

ativistas, destacando-se, por exemplo, a tentativa de remoção da comunidade Indiana, da            

desocupação violenta da aldeia indígena urbana localizada no antigo prédio do Museu do             

Índio, a Aldeia Maracanã, e também da remoção forçada da chamada favela            

Metrô-Mangueira, localizada próxima ao Estádio do Maracanã, em favor das obras que            

visavam as Olímpiadas de 2016.  

Dentro do tema da segurança pública a região da Grande Tijuca foi durante muito              

tempo marcada pelo conflito não somente entre policiais e traficantes, mas também pela             

disputa entre facções diferentes, o “Comando Vermelho” (C.V.) e a “Amigo dos Amigos             

(A.D.A.)”, que ocuparam algumas dessas favelas. A associação do processo de remoção de             

comunidades em diferentes lugares da cidade e também da implementação das UPPs com             

preferência para regiões estratégicas para a realização dos megaeventos, contextualiza a           

instalação das suas primeiras unidades da Zona Norte na região da Grande Tijuca. Neste              

sentido que destacamos a sua posição dentro do mapa de planejamento para os megaeventos              

com a série de operações nas favelas da região - a exemplo do Morro do Borel, do Salgueiro,                  

do Morro da Formiga e do Morro dos Macacos - alvo das chamadas políticas de ‘pacificação’                

e implementação das Unidades de Polícias Pacificadoras (UPPs).  

Por fim, procuramos ressaltar o histórico de intervenções do aparato de repressão do             

Estado na região da Grande Tijuca, marcado por casos emblemáticos de violência policial             

intensa nas suas favelas. A “Chacina do Borel”, ocorrida em 2003, marcou as mortes de               

cinco jovens por policiais na favela do Borel que foram registradas como “homicídio             

proveniente de auto de resistência”, se provando depois através de investigações que se             

tratavam na realidade de execuções extrajudiciais. O então delegado titular da 19ª DP, na              

Tijuca, Orlando Zaccone, que esteve responsável nessa época pelo inquérito que investigou            

essas mortes, elaborou na sua tese de doutorado em Ciência Política pela Universidade             

Federal Fluminense (UFF), um estudo que buscou analisar as relações entre a “razão de              

Estado” e o elevado número de mortes provocadas pela polícia na cidade do Rio de Janeiro.                

Comentando esse episódio, que ganhou projeção internacional por nenhum dos mortos           

apresentarem o estigma de participação no tráfico de drogas, Zaccone expõe a lógica da              

figura do inimigo que, além de operar nos discursos punitivistas cotidianos, opera também no              

enterramento jurídico desses casos de violência e abuso policial: 
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O primeiro grito foi dado pelos familiares no sentido de tentar provar a existência de               

uma execução criminosa praticada pelos agentes policiais, a partir do simples           

argumento de que seus filhos não eram traficantes de drogas. A “ficha limpa”             

constitui um verdadeiro álibi para que as famílias busquem reparações do Estado,            

“uma vez que cabe aos familiares a tarefa de provar a inocência dos parentes              

assassinados”. Em outros termos, a culpabilidade é invertida e passa a ser            

identificada pelo modus vivendi da vítima, na sua própria condição de delinquente            

construída no ambiente social, que constitui o centro das investigações sobre a sua             

própria morte. Já não se trata de por que ou como morreu, mas de quem morreu.                

(D’ELIA FILHO. 2013,  p.15) 

 

Como procuramos demonstrar ao longo deste trabalho, a construção dessas áreas           

como território inimigo, que marca o contexto da guerra às grogas e do combate ao crime,                

implica numa marginalização e estigmatização da população que mora nesses territórios. O            

senso comum punitivo é informado por esses preconceitos e estereótipos que contribuem para             

diferentes formas de segregação espacial e discriminação social, que se intensificam pelos            

conflitos reais colocados pela violência cotidiana e aumentam os sentimentos e sensações de             

medo e de insegurança social. É a partir desse quadro mais amplo que buscamos elucidar,               

pela análise mais localizada do grupo “Alerta Tijucano”, os discursos, as contradições e os              

possíveis ecos ideológicos do punitivismo no senso comum. 

 

3.3.  Análise do grupo “Alerta Tijucano” 

 

A nossa inserção no grupo “Alerta Tijucano” ocorre no final do ano de 2017,              

momento a partir do qual passamos a acompanhar de uma forma mais livre o fluxo de                

publicações feitas no grupo diariamente. A primeira publicação visível ao se entrar no grupo              

é um conjunto de regras fixadas por um dos administradores, o que aponta para a existência                

de uma lógica de funcionamento interno com um tipo de regime normativo e sanções              

próprias, ainda que bastante flexíveis. Isso também representa o acúmulo dessas experiências,            

dificuldades e conflitos envolvidos na administração e organicidade cotidiana do grupo, uma            

vez que essas regras foram criadas a partir das experiências cotidianas reais de interação e               

problemáticas que se desenvolveram no decorrer do seu tempo de existência. Portanto, para             
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dar início a esse caminho de observação, colocamos aqui a transcrição da publicação que              

contém essas regras: 

 

Grupo criado para que pessoas possam alertar e relatar sobre casos de ASSALTO e              

VIOLÊNCIA  que acontecem diariamente na Grande Tijuca e bairros adjacentes. 

 
REGRAS DO GRUPO: 
 

- Proibidos anúncios de vendas de qualquer natureza (exclusão da postagem) 
- Proibido qualquer tipo de incitação à violência, por se tratar de CRIME,            

previsto no 286 do Código Penal. Nós moderadores não queremos dor de            
cabeça, pois podemos ser responsabilizados por atos impensados de alguns.          
Portanto se quiser bancar o herói ou externar sua raiva, pedimos a gentileza             
de usar seu perfil pessoal. Todos os comentários com incitação a violência            
são ‘printados’ para posterior meio de defesa dos moderadores caso assim           
seja necessário. (exclusão do membro do grupo) 

- Proibido ofender outro membro (exclusão do grupo) 
- Proibido postar sobre Blitz (exclusão do grupo) 
- Proibidas postagens que NÃO sejam referentes à Grande Tijuca e/ou bairros           

adjacentes. 
- Proibido postar fotos em que apareça o rosto ou algum tipo de identificação             

de menores de idade. 
- Proibidos posts de desabafo ou lamentação 
- Proibidos posts curiosos, Ex: ‘Ouvi sirene, alguém sabe onde foi?’ / ‘Vi dois             

carros de polícia na rua X’ - Você mora numa cidade enorme, terão sirenes e               
viaturas diariamente. 

- Proibido posts sobre o mesmo assunto. Centralize a informação. Quando          
ocorrer alguma situação que muita gente fique postando sobre o mesmo           
assunto, a moderação abrirá um post oficial e todas as informações devem            
ser concentradas nesse post. Qualquer outra postagem sobre o mesmo          
assunto que seja postada fora desse post oficial, será excluída. Assim a            
informação fica concreta, centraliza e não polui o grupo. 

- Posts sobre animais e objetos perdidos serão permitidos em um prazo de até             
48 horas e depois disso serão apagados. 

-  
**** Ao relatar algum fato, tentem ser objetivos e com maior número de detalhes              
possíveis (cores de roupa, veículo, placa, características físicas), há policiais no           
grupo que podem estar atentos durante o serviço. 
 
PRINCIPAIS ESCLARECIMENTOS: 
 

- POSTS DESATIVADOS: posts que já passaram um tempo, que viraram          
debate sócio político, com incitação a violência ou muro das lamentações           
serão desativados. Assim como posts fora do intuito de alertas, mas que seja             
relacionado ao bairro. 

- NOVOS MEMBROS: são muitas solicitações diárias e todos os novos          
membros são filtrados, logo não há previsão para adicionar A ou B. 

- Comentem nos posts somente o necessário. A cada comentário, o post sobe            
para o todo da página, fazendo com que um post mais atual seja ‘rebaixado’              
e podendo confundir um membro. 

- Denunciem posts fora das regras para a avaliação dos moderadores. 
- Não é possível compartilhar porque o grupo é fechado para evitar a            

exposição dos membros. É de ÓTIMO grado, caso queira ‘printar’ e postar            
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em seu perfil pessoal, cortar o nome da pessoa para não expô-la e evitar              
problema para você mesmo. 

- A tijuca é um grande vale com milhões de prédios e obstáculos sonoros,             
portanto ficar comentando que você ouviu o tiro de ali e acolá, somente             
atrapalha e causa pânico. Aguarde informações corretas. 

- Não é necessário avisar que vai chover. 
 

Dúvidas: procure os administradores. 
 

Apesar das indicações sobre como os membros devem interagir no grupo, o volume             

de publicações diárias e comentários não permite que essas orientações descumpridas e            

condutas consideradas como problemáticas sejam completamente verificadas pela pequena         

equipe de administradores e moderadores. Outra questão que influenciou diretamente no           

caminho que escolhemos fazer para selecionar as publicações e os comentários a serem             

discutidos aqui foi o fato das postagens não estarem dispostas segundo uma ordem             

cronológica fixa, existindo uma dinâmica que está sujeita, principalmente, a intensidade de            

interação e engajamento dos membros com a publicação. Neste sentido, utilizamos uma            

ferramenta de busca própria do Facebook que permite pesquisar publicações através de            

palavras-chave, além de possibilitar dentro disso uma filtragem dos resultados de acordo com             

a classificação por publicações “mais relevantes” ou “mais recentes”; a localização marcada;            

ou, ainda, a data de publicação, permitindo a especificação do mês e do ano. Pelo fato do                 

grupo ter apenas três anos de existência e estarmos fazendo uma pesquisa de caráter mais               

exploratório optamos por não fazer um recorte temporal específico neste trabalho, utilizando            

essa ferramenta de pesquisa do próprio grupo para auxiliar na observação, triagem e análise              

das publicações.  

Nesse primeiro contato também foi possível fazer algumas observações mais gerais           

sobre as características do grupo, os seus conflitos e dinâmicas de funcionamento, assim             

como ter uma noção dos tipos de postagens que aparecem mais frequentemente. Apesar das              

postagens mais frequentes serem relacionadas aos relatos de assaltos ocorridos na região,            

conseguimos identificar alguns outros tipos de publicações que também costumam se repetir            

com alguma frequência. Dentre essas, destacamos a presença publicações que procuram           

notificar desde a ocorrência de trocas de tiros (normalmente associadas nos comentários com             

as favelas e morros da região, ação policial ou assalto com arma de fogo) até reclamações                

relacionadas a infraestrutura dos bairros (como problemas nas calçadas, vazamentos, etc.).  
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Assim como estão presentes reclamações sobre as pessoas em situação de rua que             

circulam pelos bairros - normalmente apontando a “importunação” dessas pessoas que pedem            

algum dinheiro ou para comprar lanches, quentinhas ou mesmo caixas de bala para revender -               

onde se misturam os comentários solidários a uma situação de vulnerabilidade social e os que               

enquadram essas pessoas dentro do perfil de potenciais criminosos. Acompanhando essas           

publicações costumam circular imagens dos "alertas" e denúncias feitas pelos próprios           

membros do grupo, dentro disso aparecem desde vídeos de câmeras de prédios e casas que               

registraram algum roubo ou furto, imagens registrando alguma movimentação que          

considerem como "suspeitas" até fotos denunciando problemas do bairro (vazamento em           

tubulações de água e esgoto, alagamentos, falhas nas calçadas e ruas, entre outros).  

Para a análise mais específica, no entanto, escolhemos trabalhar com as publicações            

referentes aos chamados crimes cotidianos que aparecem em maior quantidade no grupo com             

os relatos de roubos e furtos. Tendo em vista o decreto de intervenção federal no Rio de                 

Janeiro no início de 2018, também achamos pertinente a análise da repercussão sobre isso no               

grupo pelo fato de a presença de policiamento ostensivo nas ruas, inclusive com reforço das               

forças militares, ter se apresentado em diferentes comentários como uma possível solução            

para os problemas de segurança da cidade. A fim de conseguir selecionar e navegar de forma                

mais ordenada pelas várias publicações do grupo, utilizamos as ferramentas de busca            

disponíveis que mencionamos anteriormente. Para tanto, definimos como palavras-chave na          

pesquisa relacionada aos Crimes Cotidianos e a Intervenção Federal, respectivamente:          

assalto/roubo/furto e intervenção/federal/militar. 

 

3.3.1. Crimes Cotidianos 

As publicações dessa categoria são avisos de delitos ocorridos na região, normalmente            

em praças e locais onde existem algum tipo de movimentação de pessoas como nas              

proximidades de zonas de comércio, bares e restaurantes, e também pontos de ônibus. Com              

os relatos se referindo a crimes contra o patrimônio como roubos de automóveis, assalto a               

lojas e, se destacando como denúncia mais recorrente no grupo, os roubos na rua que               

possuem como alvo os pedestres, onde são levados muitas vezes aparelhos celulares, jóias,             

bolsas e mochilas. Essa percepção dos moradores de um aumento no número de roubos na               

região, que motivou a criação mesma do grupo, reflete de fato uma constatação de aumento               
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nos indicadores de criminalidade e de atividade policial registrado no relatório do Instituto de              

Segurança Pública (ISP) sobre a evolução desses no Estado do Rio de Janeiro entre o período                

de 2003 e 2017 .  16

No relatório, seguindo a análise que fizemos anteriormente no trabalho, após uma            

queda inicial durante o período imediatamente posterior a instalação das primeiras UPPs            

essas taxas de criminalidade voltaram a crescer, principalmente, a partir de 2013. No             

levantamento realizado pelo jornal Extra dos dados oferecidos pelo ISP, de acordo com as              

diferentes áreas do estado do Rio de Janeiro, apontou uma variação de 57,3% no total de                

roubos realizados na área da coberta pela 19ª DP da Tijuca, 41,5% na área coberta pela 18ª                 

DP da Praça da Bandeira e 26,3% na área coberta pela 20ª DP de Vila Isabel, entre os anos de                    

2016 e 2017. Dentro disso, a área coberta pela 19ª DP da Tijuca apresentou a maior                17

variação dentro do estado em relação aos roubos a pedestres e com a quarta maior variação                

em relação aos roubos de celulares, não aparecendo nas posições mais altas relacionadas a              

crimes contra a vida. Isso confirma as primeira observações que fizemos sobre o grupo              

“Alerta Tijucano”, esse cenário está  refletido também na proporção das postagens feitas.  

No grupo, os roubos são descritos como realizados de forma rápida com os assaltantes              

agindo normalmente a pé, de bicicleta ou motocicleta, alguns deles envolvendo o uso de              

algum tipo de arma branca (faca, canivete, etc.), que são mais frequentes, ou arma de fogo.                

Em relação a estas postagens referentes aos roubos e furtos da região, destacam-se com um               

número maior de reações e interação aquelas que juntamente com o relato do ocorrido              

mostram como resultado a prisão ou detenção dos autores do crime, muitas vezes envolvendo              

a participação de civis e policiais fora de serviço nesse processo, e, principalmente, aquelas              

que apontam como responsáveis adolescentes e crianças. Trazemos aqui alguns desses relatos            

mais característicos: 

“Duas vítimas da sociedade agora de manhã por volta das 11h, tentaram roubar meu              
cordão na rua conde de bonfim em frente ao número 527. Estavam de bicicleta e               
puxaram o cordão, consegui segurar pelo braço mas a metade do meu cordão foi              
levada.Quando voltava da 19ª DP, vi mais duas vítimas da sociedade de bicicleta             
roubando o celular de um aluno do palas. Senhores, muito cuidado, esse tipo de              
roubo tem acontecido TODO DIA na tijuca. Toda semana presencio pelo menos 1             
caso parecido.” (post feito em 04/03/2016 com 224 reações e 27 comentários) 

 

16 Relatório “Rio de Janeiro: A Segurança Pública em Números” disponível para consulta em: < 
http://www.ispdados.rj.gov.br/SiteIsp/SegurancaEmNumeros2017.pdf > 
17 Matéria disponível para consulta em: < 
https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/roubos-batem-recorde-historico-no-rio-em-2017-veja-are
as-onde-crime-mais-cresceu-22317861.html > 

 
 

http://www.ispdados.rj.gov.br/SiteIsp/SegurancaEmNumeros2017.pdf
https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/roubos-batem-recorde-historico-no-rio-em-2017-veja-areas-onde-crime-mais-cresceu-22317861.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/roubos-batem-recorde-historico-no-rio-em-2017-veja-areas-onde-crime-mais-cresceu-22317861.html
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“Amigos, acabei de sofrer uma tentativa de assalto na rua Barão de Mesquita             
esquina com Major Ávila, ao lado da Igreja de Santo Afonso. Pelo menos uns 7               
pivetes cercando pedestres que passam distraídos. Percebi de longe e fui para o             
meio da rua. A minha sorte é que passava um policial à paisana em seu carro                
particular que percebeu e deu ré, fazendo com que eles corressem entrando pelos             
fundos do mercado mundial. Depois do ocorrido Fui pegar meu carro que estava na              
Saens Penã e lá estavam eles rondando por pessoa que estavam aguardando ônibus.  
Obs: Em nenhum momento avistei um policial fazendo ronda... Quase desistindo de            
viver na Tijuca” (post feito em 01/07/2017 com 577 reações e 73 comentários) 
 
“[Agora] [Professor Gabizo] [Façam BO!] 
Agora na Professor Gabizo em frente ao Hospital Israelita, um vagabundo tentou            
roubar o celular de uma mulher. Um lutador na mesma hora foi defender a mulher e                
deu uma gravata no vagabundo e o jogou no chão. Nisso vieram outras pessoas              
armadas para ajudar. Ligaram para a Polícia e a Polícia chegou em pouquíssimos             
minutos. Tudo ótimo, tudo lindo até a Polícia querer falar com a vítima.... ela foi               
EMBORA! Sim, a situação estava controlada e ela não ficou para falar com a              
Polícia. Gente, temos que entender que se não fizermos a nossa parte, fica difícil da               
Polícia fazer a dela. A pessoa arriscou a própria vida e a vítima não fez “a parte                 
dela”. Depois não podemos reclamar que o judiciário solta bandido, se não fazemos             
a nossa parte, certo? [...]” (post feito em 25/06/2018 com 976 reações e 81              
comentários) 

 
“Acabo de sofrer uma tentativa de assalto na avenida Maracanã, meliante de bike,             
camisa vermelha, boné e agora um olho roxo, tomem cuidado. Não é a primeira vez               
que o vejo rodando aqui” (post feito em 17/08/2018 com 1 mil reações e 159               
comentários) 

 

Como podemos perceber na leitura dessas e outras publicações, e também nos tipos de              

reações e comentários feitos pelas pessoas, existe uma certa exaltação em relação às respostas              

violentas em vários desses casos relatados onde é colocado um desejo por parte das pessoas               

em procurar “justiça com as próprias mãos”. Em alguns comentários, inclusive, surgindo            

incentivos para as pessoas reagirem desta forma quando testemunharem uma tentativa de            

assalto, tipo de discurso que está associado ao fenômeno já conhecido dos linchamentos e              

tem a ver, também, com uma descrença na capacidade das instituições policiais e carcerárias              

em resolverem essa questão de segurança e um sentimento de impunidade - “polícia faz              

pouco porque sabe que no dia seguinte o marginal estará solto”. 

Outro ponto que se presta à discussão é essa visão negativa sobre as pessoas que               

intervêm nos casos que ocorrem de agressão e espancamento, onde os comentários feitos no              

sentido de relacionar o problema da violência a uma questão social mais complexa, que              

demanda soluções que passam por investimentos sociais a longo prazo, possuem respostas do             

tipo: “tem pena? leva pra casa!”, “defensores de bandidos”, “menos mimimi e mais ação!”.              

Esse conflito aparece de forma ainda mais evidente nos relatos envolvendo os chamados             

menores infratores, onde de forma irônica e hostil se referem a estes jovens como “as vítimas                
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da sociedade”, “bandidinhos mirins”, “pivetes”, “sementinhas do mal”, “delinquentes” e          

outras expressões semelhantes. À vista disso, trazemos como exemplo três postagens com            

uma transcrição conjunta de alguns dos comentários feitos em cada uma dessas que             

representam esses diferentes posicionamentos: 

 
1)“Pelo menos 29 menores foram detidos e encaminhados para a 19ª DP (Tijuca) na              
tarde desta sexta-feira (23) por suspeita de roubos na região da Tijuca, Zona Norte              
do Rio. A Polícia Civil informou que todos estavam com uniformes de escolas             
municipais, e serão levados para a Central de Garantias (CG Norte) na Cidade da              
Polícia, no Jacarezinho, também na Zona Norte.” (texto publicado junto ao link da             
reportagem do portal online G1, compartilhado no dia 23/06/2017 com 1,2 mil            
reações e 134 comentários)  18

- Pessoa A: “Estudos são a solução, livros”, disseram… Bandido precisa ser           
tratado como BANDIDO. Punido como tal.” 

- Pessoa B: “Se as leis do nosso país, não fossem tão absurdas, poderia             
colocar todos em uma unidade militar para aprender as regras, ter disciplina,            
aprender um ofício, com a supervisão de militares. Claro sem armas. Em            
unidades para menores não funciona eles fogem!! Duvido que não daria           
jeito!! Eu penso assim!! Ou controle de natalidade, elas só querem parir sem             
condições de criar!!” 

- Pessoa C: “Acho que bastava punir os pais. Aí eles iam abrir o olho. Mas é                
fato que se houvesse escola integral já ia melhorar muito pois não iam ficar              
vagando na rua. O meu filho eu não deixo zanzando na rua!” 

- Pessoa D: “Não temos mais estômago para isso! A legislação precisa mudar            
urgentemente, ninguém aguenta mais todo dia ser vítima de “jovens          
delinquentes que não sofrem punição. Basta!!!!” 

 
 

2) “Boa noite, Hoje vítima fui eu. Ao passar pela General Roca em frente à               
Venâncio e a 150 metros da viatura da Pmerj levei um bote dos ‘dimenores’, perdi               
meu cordão de ouro. Corri atrás e com a ajuda de alguns peguei uma semente do                
mau, um verme de 14 anos que já tem 6 passagens pela polícia. Perdi minha manhã                
inteira e uma parte da tarde fazendo ocorrência, o pior de tudo é que todo esse                
trabalho e transtorno para nada pqe no final das contas em dois ou três dias essa                
praga estará à solta novamente. Nada muda, nada acontece, nós cidadão de bem             
estamos sendo os prisioneiros de um país que defende a criminalidade.           
Lamentável!” (post feito em 18/08/2016, 714 reações com 45 comentários) 

- Pessoa E: “Candelária neles, só assim!” 
- Pessoa F: “ O que me deixa louca é que nada é feito para mudar lei que foca                  

em proteger bandidos e o pior esses demônios sabem e voltam a assaltar no              
mesmo lugar” 

- Pessoa G: “Punir é enxugar gelo com pano, como vocês todos mesmo falam             
aqui sempre: eles vão voltar pra rua e não adianta nada. Tem que reeducar e               
dar alternativas viáveis. eu já fui vítima de 6 menores armados com 4             
facões, levaram tudo o que eu tinha. [...] Eu chorei. Chorei por ter perdido              

18 Fonte disponível para consulta em: < 
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-apreende-mais-de-29-menores-com-uniformes-de-escolas-por
-suspeita-de-roubos-na-tijuca.ghtml > 

 
 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-apreende-mais-de-29-menores-com-uniformes-de-escolas-por-suspeita-de-roubos-na-tijuca.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-apreende-mais-de-29-menores-com-uniformes-de-escolas-por-suspeita-de-roubos-na-tijuca.ghtml


 
 

53 

coisas que trabalhei tanto para conseguir e chorei por 6 crianças estarem            
desperdiçando suas vidas ainda no comecinho. Um dos meninos tinha 7           
anos.” 

 
3) Galera. Atenção, hoje às 14:50 hs na General Rocca, próximo a Venâncio e              
Ortobom. Muitos pivetes de menor, desesperados olhando as bolsas e se juntando            
pra ver quem iam assaltar. As pessoas passavam e eles se arrastavam nas bolsas dos               
distraídos. E percebi que MUITA gente não estava realmente atento! Tentei achar            
polícia militar e não consegui pois as viaturas na Saens Peña estavam sem ninguém              
dentro. E como são menores provavelmente os PMS não poderiam fazer nada! Mas             
com os pais sim! Se é que tem pais! E cadê o Juizado de Menores? Deve haver                 
punição! Que país é esse? 

Não estou estimulando nenhum tipo de agressão as essas "crianças" como diz o             
pessoal dos direitos humanos, nem fazer justiça com as próprias mãos, até pq             
violência não se combate com violência, e sim com educação. Mas sim alertando as              
pessoas distraídas. Infelizmente o problema é bem maior do que pensamos. Enfim.            
ATENÇÃO!A foto ta fosca p ninguém me acusar de postar foto de crianças e/ ou               
acusar elas de roubo. Mas tenho ctz q estavam roubando. E já enviei a foto p o                 
subprefeito q enviou pra o comandante da PM daqui.Mais atenção a esses grupos             
galera!! 

P.s tirei essa foto dentro do carro e distante deles. Não abri minha bolsa para tirar                
foto alguma.” (post feito em 09/12/2015, 647 ‘curtidas’ e com 340 comentários -             
foto mencionada disposta ao final da transcrição) 

 
- Pessoa H: “Cadê os pais desses meninos, será que tudo de chocadeira?? Se             

chegasse em casa com 1 papel velho, minha mãe já queria saber que papel              
era aquele, onde eu peguei, quem tinha dado...caramba, esses daí ficam           
largado direto e não tem ninguém que tome conta?? Que absurdo!!” 

- Pessoa I: “Não precisa nem se preocupar quanto a foto dos "anjinhos",            
percebemos logo a intenção deles. Nunca foram tão unidos pra passear na            
praça.” 

- Pessoa J: “Nem sempre a mãe dessas crianças são más galera...muitas           
trabalham o dia todo e não tem onde deixar os filhos, que ficam vagando e               
aprontando. É a realidade! [...] A situação no nosso país não é nem um              
pouco confortante. A roubalheira aqui já virou uma questão cultural...o          
estado prefere encher o bolso a melhorar um país, resolvendo os problemas            
pela raiz. Não adianta superlotar as cadeias e não dar oportunidade para            
aquelas pessoas que estão ali melhorarem. sou a favor da punição, mas não             
com violência.” 

- Pessoa K: “Era um grupo de anjos assim que assediava mulheres e senhoras             
na candelária. Aí o povo satura e acontece uma chacina, começa o mimimi             
demagógico.” 

- Pessoa L: “É como sempre a Polícia não pode fazer nada com esses             
bandidinhos nojentos” 

- Pessoa M: “Gente que situação que nós cidadãos de bem estamos passando,            
eu também , não acho certo bater ou machucar, ele deveriam estar na escola,              
serem amparados. Mais não estão e não são cuidados!!E nós como           
ficamos!!! A mercê? Fugidos pra não levar uma facada. Que situação de            
merda, nesse país de merda!!!!!!” 

- Pessoa N: “É um caso de extração de ovários…” 
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Figura III - Foto compartilhada por um dos membros do Grupo “Alerta Tijucano”  

 

Apesar da presença de pessoas que polemizam com essas posições mais extremadas            

que clamam por respostas violentas e morte - como o comentário que fazia alusão a Chacina                

da Candelária - enxergando o problema da criminalidade como relacionado a uma questão             19

política e social, elas não representam a maioria das posições do grupo. A eficácia da               

formação de consenso em torno da lógica punitiva que se traduz na existência desse senso               

comum punitivo, que é também marcado pela violência enquanto elemento histórico           

constitutivo, aparece nos comentários e reações das pessoas que apontam como solução desde             

mudanças na lei no sentido de aprovar uma redução da maioridade penal até a defesa de                

políticas que atacam diretamente o direito reprodutivo das mulheres.  

Esse tipo de discurso que coloca a esterilização das classes populares como meio de              

combater a criminalidade e a miséria faz parte de práticas que marcam presença na história do                

Brasil enquanto um país estruturalmente racista e com uma classe dominante que exerce de              

forma violenta o seu necro-biopoder. A exemplo disso podemos buscar a memória da             

campanha criada por mulheres negras de todo o país no final da década de 1990, com o                 

slogan “Esterilização de mulheres negras: do controle da natalidade ao genocídio do povo             

19 O episódio que ficou conhecido como “Chacina da Candelária”, ocorreu durante uma noite em julho de 1993, 
próximo à Igreja da Candelária no centro do Rio de Janeiro, marcou o assassinato de  oito jovens em situação de 
rua - seis menores e dois maiores de idade. 
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negro”, que buscava denunciar o racismo das iniciativas de controle populacional que faziam             

na prática a esterilização involuntária de mulheres negras com a realização de laqueaduras             

com o uso de técnicas experimentais em diferentes regiões do país. 

As respostas que defendem uma intensificação da repressão policial, aumento da           

duração das penas, uma demanda por penas mais “duras” - como a pena de morte - e mais                  

prisões que atuam dentro de uma visão pedagógica da punição onde se supõe que quanto               

mais você punir mais coibido o possível criminoso se sentirá antes de fazer alguma coisa.               

Este pensamento que enfatiza a questão criminal como uma questão moral está dentro da              

lógica neoliberal que coloca como necessidade imperativa dissociar as possíveis causas           

sociais e políticas para apresentar uma visão individualizante da justiça penal. A presença de              

comentários com afirmações tão conflitantes e muitas vezes contraditórias, que permitem a            

existência numa mesma postagem de comentários com demandas por um investimento maior            

na educação pública e assim como demandas por mais repressão e violência, marcam essa              

definição do senso comum como um amontoado difuso de crenças, valores e medos que se               

associam a preconceitos morais construídos historicamente. A interação constante das forças           

e organizações representantes do projeto neoliberal, que atua na formação dessa perspectiva            

punitiva, procura manter uma soldagem com esse senso comum de maneira que este             

permaneça no mesmo patamar de subordinação, trabalhando ao mesmo tempo em minar o             

campo de construção de alternativas e projetos contra hegemônicos. 

 

 3.3.2. Intervenção Federal 

 

Nesse segundo momento de análise iremos nos debruçar brevemente sobre as           

postagens feitas no grupo “Alerta Tijucano” que repercutiram de alguma forma a intervenção             

federal na segurança pública no Rio de Janeiro decretada em fevereiro de 2018. A cidade já                

contava com a presença das Forças Armadas desde de julho de 2017 por ocasião de um                

decreto de Garantia da Lei e da Ordem assinado pelo presidente Michel Temer, como parte               

do Plano Nacional de Segurança Pública divulgado em janeiro do mesmo ano, atuando com o               

poder de polícia em diferentes regiões do estado. Esse tipo de atuação é a face mais recente                 

do processo cada vez mais intenso de militarização da segurança pública, tendo como             

justificativa a máxima da garantia da paz e ordem social e do combate ao crime organizado.  
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Em uma pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada em agosto de 2018 , após seis              20

meses do decreto da intervenção federal no Rio de Janeiro, indica uma realidade bastante              

contraditória que se manteve desde as últimas pesquisas de opinião feitas em outubro de 2017               

e março de 2018: 66% das pessoas entrevistadas ainda se colocam a favor da intervenção do                

Governo Federal para combater a violência no Rio; 27% acredita que a ação do Exército nas                

ruas melhorou a segurança, contra 12% que acreditam ter ocorrido uma piora na segurança, e               

o impressionante número de 59% das pessoas entrevistadas que acham que esta ação não fez               

nenhuma diferença no combate à violência. A contradição entre os posicionamentos           

apontados na pesquisa, onde a maioria das pessoas entrevistadas seguem sendo a favor da              

intervenção como forma de combate à violência apesar de não enxergarem uma diferença na              

ação do exército nas ruas. Nesse sentido, o grupo “Alerta Tijucano”, apesar de representar              

uma perspectiva bastante localizada, também está, ao mesmo tempo, imbuído dessas mesmas            

relações contraditórias que se espalham nas diferentes dimensões do mundo social.  

Os comentários que demandam uma maior participação das forças armadas no           

trabalho de policiamento ostensivo nas ruas, assim como comentários saudosistas do período            

da ditadura militar, aparecem com certa regularidade nas publicações que relatam as            

violências e crimes ocorridos na região. Da mesma forma que os pedidos mais extremados              

incitando respostas violentas aos chamados crimes cotidianos possuem sempre algum tipo de            

problematização e contraposição de uma minoria dos membros do grupo, da mesma forma             

essas discussões se repetem em relação ao tema das intervenções militarizadas na segurança             

pública. Essas discussões ficaram ainda mais intensas no decorrer do ano por conta da              

realização das eleições estaduais e nacionais, que colocaram em pauta, entre outros temas, a              

crise da segurança pública e as propostas de possíveis saídas para o problema da violência.  

Nas semanas que antecederam o decreto oficial da intervenção federal e nas que             

seguiram, foram feitas uma série de comentários com um tom bastante celebrativo e             

esperançoso, balanceado pela descrença de alguns outros comentários que colocaram em           

dúvida as motivações políticas que levaram a essa decisão e se, de fato, a atuação das forças                 

armadas na segurança das ruas contemplaria a região da Grande Tijuca. Lembramos aqui,             

mais uma vez, como as preocupações e medos das pessoas seguem um tipo de cartografia               

20 Matéria disponível para consulta em: < 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/22/datafolha-cai-numero-eleitores-do-rj-a-favor-da-interv
encao-federal-na-seguranca.ghtml>  

 
 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/22/datafolha-cai-numero-eleitores-do-rj-a-favor-da-intervencao-federal-na-seguranca.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/22/datafolha-cai-numero-eleitores-do-rj-a-favor-da-intervencao-federal-na-seguranca.ghtml
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social bastante específica: enquanto a chegada dessas forças de aparato repressivo é vista             

com receio nas favelas por conta do longo histórico de abusos, mortes e violências ocorridas               

durante essas intervenções, os moradores pertencentes às classes médias da região da Grande             

Tijuca têm na imagem do militar uma sensação de conforto e segurança.  

Na época da realização dos megaeventos esportivos, enquanto uma parte da           

população da Grande Tijuca vivenciava verdadeiros momentos de desespero com a política            

de remoções forçadas de diferentes comunidades e a repressão intensa dos protestos, essa             

outra parcela comemorava a presença da Força Nacional e tiravam fotografias junto aos             

policiais e ao “Caveirão” da Polícia Militar, veículo blindado conhecido por ser utilizado pelo              

batalhão de operações especiais (BOPE) da PM em incursões nas favelas da capital             

fluminense. Considerando isso, destacamos aqui algumas dessas primeiras reações com          

comentários feitos por diferentes pessoas e retirados de uma publicação que anunciava o             

decreto da Intervenção Federal no Rio de Janeiro: 

 

- “Se a Globo não ficar sobrevoando os locais com link ao vivo, deixando os              
soldados fazerem o trabalho, o que não aconteceu da vez passada,           
funciona.” 

 
- “Precisam afastar a imprensa para realmente acontecer a limpeza         

necessária” 
 

- “O exército poderia aproveitar e fazer um pacotão, intervindo no próprio           
governo federal e no estadual do RJ.” 

 
- “Intervenção federal aos 45 do segundo tempo, ou seja, às vésperas das            

eleições? Aí tem. Resolver ou diminuir a violência é bem mais complicado            
que colocar militar comandando a segurança pública. Estão envolvidas         
questões estruturais, financeiras, legais... Tudo maquiagem. Veremos o        
desenrolar da enrolação.” 

 
- “Não vai adiantar, vai ser como copa do mundo, olimpíadas, lugares           

específicos, vão ter uma certa segurança, tipo zona Sul, a bandidagem vai            
agir em outros locais, baixada está terrível, zona Oeste e zona Norte vivendo             
o caos e vai piorar! Não se iludam!” 

 

Após os primeiros meses de intervenção, sem a apresentação de resultados e            

mudanças significativas, o número de comentários desacreditados passou a aumentar          

consideravelmente uma vez que suas expectativas não foram correspondidas. Destacando-se a           

presença esporádica de alguns poucos agentes das forças armadas na região fazendo            

patrulhamento, normalmente durante os horários comerciais, o que fez sobressair o caráter            

espetacularizado desse tipo de ação. As chamadas “rondas” feitas pelos agentes militares            
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armados com fuzis em bairros das zonas mais nobres - nas praças, praias e em frente aos                 

shoppings - que registram essas queixas relacionadas aos crimes contra o patrimônio,            

cumprem um papel muito mais de acalmar e controlar os ânimos dessas classes médias e               

altas, produzindo uma sensação e aparência de segurança sem realmente fazer algum tipo de              

ação mais efetiva voltada para investigação e pensamento estratégico. Ao mesmo tempo, nas             

favelas que contaram com operações durante esse período percebemos um aumento           

significativo do número de confrontos e homicídios, se destacando também o tratamento            

abusivo e bastante controlador em relação aos moradores.  

Observamos que o cenário descrito pela pesquisa de opinião feita pelo DataFolha            

sobre a Intervenção Federal na capital fluminense se repete também no grupo “Alerta             

Tijucano”. Mesmo confrontadas com a realidade de anos de experiências frustradas na            

segurança pública seguem acreditando que é necessário insistir nesse paradigma que revela            

ser o sintoma da capilaridade dessa lógica militarizada que se afirma e fortalece através da               

formação de consenso sobre o poder punitivo, que aposta na repressão como única resposta              

no horizonte de possibilidades para a resolução dos conflitos sociais.  
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Considerações Finais 
 

 

 
Ao longo deste trabalho procuramos estabelecer um caminho para pensar os processos            

pelos quais se criaram consenso sobre a necessidade da punição como resolução máxima para              

os conflitos sociais. Para isso fizemos uma leitura dos autores e autoras que abordam o tema                

da criminologia a partir de uma visão crítica e questionadora, buscando também releituras             

contemporâneas e problematizações com esses clássicos. Além de uma apresentação das           

dimensões e elementos estruturantes que interpelam essas políticas de segurança pública, que            

tem como pano de fundo mais recente a Guerra às Drogas. Como forma de elucidar como                

esses discursos punitivos podem aparecer e operar no cotidiano de cidadãos cariocas,            

escolhemos fazer um estudo de caso onde analisamos o grupo “Alerta Tijucano” que surgiu              

junto a outras plataformas digitais no que identificamos como novos espaços com uma             

dinâmica diferente  das mídias tradicionais.  

A leitura gramsciana sobre o senso comum nos auxiliou a compreender como a             

mobilização dos medos, valores e preconceitos morais das massas, pelos mecanismos de            

difusão da ideologia dos grupos dominantes, permite a manutenção de uma consciência            

fragmentária e, muitas vezes, contraditória aos próprios interesses objetivos dos grupos           

subalternizados. Um dos exemplos mais sintomáticos disso é o fortalecimento da doxa            

punitiva e militarizada da segurança pública, sustentada nas últimas décadas principalmente           

na justificativa da Guerra às Drogas, e a sua hegemonia enquanto paradigma máximo de              

solução dos conflitos sociais. Como procuramos demonstrar no primeiro capítulo, podemos           

contextualizar isso como parte do processo de desmantelamento, na Europa, do estado de             

bem-estar a favor das políticas neoliberais, o avanço do braço penal e dos seus agentes de                

coerção e disciplina aparecem como componente essencial do Estado neoliberal. No Brasil,            

sem que tivesse a chance de ter um Estado de bem Social no modelo Europeu, mantivemos                

elevadíssimos índices de desigualdades e as propostas que respondem ao fracasso das            

políticas de segurança pública e combate às drogas com mais força, repressão e punição se               

apresentam como farsa ao reforçarem e apontarem uma intensificação dessa mesma lógica            

como solução, mas, ainda assim, conseguem dialogar com essas pessoas que se sentem             

inseguras e vítimas das violências cotidianas. 
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O fenômeno da divulgação de notícias falsas, que sempre foi acionado ao longo dos              

anos em diferentes situações e com propósitos diversos, ganhou novas proporções no atual             

momento das eleições, impulsionada pelas transformações tecnológicas na área de          

comunicação e mídia social, aparecendo com bastante evidência e mostrando-se uma           

importante ferramenta e estratégia política. Esse tipo de adesão não acontece da noite para o               

dia. A base social, política e ideológica que informa as filosofias do senso comum e que                

também garante o engajamento e eficácia dessa estratégia de campanha de divulgação em             

massa das chamadas fake news, é resultado do longo processo de devir histórico. A              

propagação de boatos e falsas informações nas páginas e grupos das redes e mídias sociais               

também se faz presente, mais destacadamente no alerta para a circulação de pessoas             

consideradas “suspeitas”, definição informada pelos preconceitos e estereótipos do que          

constitui o perfil do sujeito perigoso, sem que necessariamente se presencie a realização de              

algum ato criminoso.  

Em casos como o do pedreiro Amarildo de Souza, torturado e assassinado por             

policiais militares da UPP da Rocinha em 2013, ou da estudante Maria Eduarda, morta dentro               

da escola durante uma operação policial em Acari em 2017, ou também, mais recentemente,              

no assassinato da vereadora Marielle Franco, vimos o surgimento de notícias, informações e             

montagens falsas que procuravam associar essas vítimas a figura do traficante, que dentro da              

perversa ótica da guerra às drogas tem sua morte legitimada. Essa perspectiva, já abordada              

por diferentes pessoas que se propõem a pensar a criminologia criticamente, permite analisar             

o papel das diferentes mídias e redes de comunicação social que, nutrido pelo sentimento do               

medo e insegurança social, contribui para a construção de um senso comum punitivo que              

legitima a gestão policialesca da vida e letalidade estatal. Neste sentido, a construção de uma               

política de segurança de controle e extermínio de inimigos, social e historicamente            

construídos, atribuem ao poder soberano uma disposição do uso legítimo da força dentro             

desta perspectiva da pacificação e manutenção da ordem. A integração harmoniosa do            

chamado aparato repressivo jurídico-policial e dos aparelhos ideológicos reforçam a          

caracterização do exercício da dominação de classe na combinação da coerção e do consenso,              

onde as “agências de comunicação social” aparecem como componente fundamental do           

sistema penal. O medo aparece como sentimento político a ser mobilizado no processo de              

criação de consenso e, pela adesão subjetiva à barbárie, justificar ações e discursos que de               

outra forma seriam injustificáveis (MALAGUTI, 2011). 
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A existência do discurso criminológico midiático, nutrido pelo sentimento do medo e            

da insegurança social, contribui para a construção de um senso comum punitivo que legitima              

a gestão policialesca da vida e a letalidade estatal. Nesse contexto, as mortes que não               

conseguem justificativa pelo enquadramento da vítima dentro da figura do traficante, apesar            

de todo movimento de notícias falsas que parece ter uma função desmobilizadora do             

sentimento de questionamento e revolta, como no caso da estudante Maria Eduarda, morta             

dentro de uma escola na Zona Acari com apenas 13 anos, são apontadas como “dano               

colateral” . Esse tipo construção parece reforçar as técnicas de neutralização e produção de              

consenso que, tal como quando Bush referiu-se a morte de civis iraquianos como um “dano               

colateral”, naturaliza os excessos e arbitrariedades da guerra. Um dos objetivos deste trabalho             

foi, nesse sentido, tomar este questionamento sobre o projeto militarizado de segurança            

pública do combate ao tráfico de drogas e seu aparelho de marketing-ideológico, que procura              

tornar razoável a lógica da guerra e da exceção nas áreas mais pobres das cidades, vistas                

como territórios a serem retomados e pacificados.  

É dentro desse contexto, também, que temos observado nos últimos anos o            

crescimento de figuras políticas e organizações na sociedade civil que mobilizam esses            

discursos punitivos e propõem saídas que aprofundam o poder punitivo com a defesa de              

penas mais “duras”, aumento da duração das penas, e uma intensificação da repressão da              

polícia e das medidas de exceção. Durante o período de campanhas eleitorais de 2018, ano               

em que desenvolvemos mais intensamente a nossa pesquisa para o trabalho, observamos uma             

mudança bastante significativa no grupo “Alerta Tijucano”. Com o acirramento das           

discussões sobre os diferentes projetos de sociedade em disputa, o número de postagens no              

grupo comentando a situação política com a demarcação de posicionamento a favor dos seus              

candidatos, com destaque para a candidatura de Jair Messias Bolsonaro, gerou uma série de              

conflitos e discussões. Estas que iam desde as pessoas que não se posicionavam e exigiam               

que o foco do grupo nos alertas de bairro voltassem ao foco das postagens em detrimento das                 

com cunho político e ideológico mais explícito, até aquelas que faziam a defesa de              

determinado candidato (divulgando as atividades de campanhas que ocorreriam na região) ou            

ataques aos candidatos adversários. A resultante desse processo foi a saída em massa de              

membros que se identificavam com um posicionamento mais progressista, seja          

voluntariamente ou por expulsão, e uma adição no topo do conjunto de regras fixadas do               
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grupo do seguinte: “grupo tem ideologia partidária de direita, alguns tópicos sobre isso serão              

permitidos”.  21

Essa mudança confirma, de certa maneira, a análise que fizemos sobre como esses             

grupos e páginas das redes sociais, que são voltados para a temática da segurança pública e                

violência, são mergulhados no senso comum punitivo e atravessados por todos esses medos,             

valores e preconceitos morais que operam neste nível local e cotidiano, forjando uma base              

social para as posições políticas em níveis mais amplos e até nacionais. O processo de criação                

de consenso em torno dessa lógica punitivista, que durante muito tempo esteve concentrado             

principalmente nas agências de comunicação mais tradicionais, tem passado por algumas           

atualizações relevantes em termos de mídias sociais que colocam novas questões e desafios             

para a pesquisa. O nosso esforço com este trabalho foi, portanto, o de começar a explorar esse                 

campo que tem ganho um protagonismo cada vez maior no mundo social. É certo que se faz                 

necessária uma continuidade nesse campo de pesquisa, com o acompanhamento das           

repercussões e desenrolar desses processos sociais. 

A eleição de Bolsonaro para a presidência do Brasil, como o candidato com o               

discurso punitivo mais extremado nas diferentes e um projeto de aprofundamento dessas            

políticas criminais e militarizadas para a segurança pública, ocorreu com a aprovação de boa              

parte das classes médias, com perfil econômico semelhante àquele estudado nesta pesquisa            

monográfica. Além de ter verificado um apoio entre essas classes marginalizada que são alvo              

do sistema penal em algumas das regiões do país, como podemos observar na distribuição de               

votos nas cidades do Rio de Janeiro, onde o candidato ganhou nas diferentes zonas eleitorais               

dos bairros mais precarizados com significativa vantagem em relação aos votos depositados            

na candidatura concorrente.  

A discussão que procuramos fazer neste trabalho ajuda a compreender um pouco esse             

fenômeno do punitivismo como discurso que mobiliza valores conservadores. Entendemos          

que as massas não se comportam na democracia representativa como soma de indivíduos,             

existindo um processo muito mais complexo - que tem a ver com esse processo de formação                

de um senso comum punitivo, marcado por certos valores morais e crenças arraigadas             

socialmente - e que pode determinar, inclusive, a adesão das pessoas a um projeto que vai                

contra os seus próprios interesses de classe. 

21 Consta que essa modificação foi feita no dia 29/09/2018. 
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As idéias e as opiniões não "nascem'' espontaneamente no cérebro de cada            

indivíduo: tiveram um centro de formação, de irradiação, de difusão, de persuasão,            

houve um grupo de homens ou até mesmo uma individualidade que as elaborou e              

apresentou na forma política de atualidade. O número dos "votos" é a manifestação             

terminal de um longo processo, no qual a maior influência pertence exatamente aos             

que "dedicam ao Estado e à Nação suas melhores forças" (quando são tais). Se este               

pretenso grupo de excelências, apesar das infindáveis forças materiais que possui,           

não obtém o consenso da maioria, deve ser julgado ou inepto ou não representante              

dos interesses "nacionais", que não podem deixar de prevalecer quando se trata de             

induzir a vontade nacional num sentido e não noutro. "Desgraçadamente", cada um            

é levado a confundir seu próprio "particular" com o interesse nacional, e, portanto, a              

considerar "horrível", etc., que a decisão caiba à "lei do número"; o melhor é se               

tornar elite por decreto. Não se trata, portanto, de que os que "têm muito"              

intelectualmente se sintam reduzidos ao nível do último analfabeto, mas de que            

alguns presumam ter muito e pretendam tirar do homem "comum" até mesmo            

aquela fração infinitesimal de poder que ele possui para decidir sobre o curso da              

vida estatal. (GRAMSCI, 2007. p. 82) 

 

Neste sentido, destacamos a importância dessas pesquisas e estudos que colaboram             

para a construção da crítica dessas noções que colocam como solução da violência e              

problemas da segurança pública as medidas de exceção e produção de morte, e de alternativas               

que sirvam de contraponto a esses programas reducionistas, sem fundamentação histórica e            

baseado em falácias, oferecendo um diálogo que busque sempre romper com a relação             

verticalizada das figuras políticas messiânicas e estimule o debate crítico de construção            

programática com soluções reais aos problemas sociais, sem que estas se oponham às             

liberdades civis e reforcem as fortes desigualdades raciais e de classe no Brasil. Nesse              

sentido, concluímos procurando ressaltar o apontamento de Gramsci, que parte uma           

perspectiva que busca sempre a transformação social, que coloca a necessidade de            

intelectuais orgânicos das próprias classes subalternizadas que organizem as massas na           

direção de um projeto de alternativa real às condições objetivas da classe e que tenha como                

horizonte a ruptura com o sistema capitalista e suas relações de opressão e exploração. 
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