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E ai de você se ousar dizer que existe desigualdade por aí. 
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RESUMO 

 

Consideramos que as favelas, fruto do desenvolvimento desigual e combinado 

do capitalismo, historicamente foram tratadas como caso de polícia na cidade do Rio de 

Janeiro. O Estado através do seu braço armado sempre atuou com viés de 

criminalização da pobreza operada por uma matriz militar de segurança pública. Em 

2008 começa a ser implantando no Rio de Janeiro as Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP). Entendemos esse processo como uma nova forma de criminalizar e controlar 

segmentos da classe trabalhadora residentes nas favelas. Em um cenário de crise do 

capitalismo consideramos que o processo de militarização das favelas cariocas por meio 

do processo de “pacificação” também se configura como estratégia de acumulação do 

capital. A partir dessas perspectivas, esse trabalho tem como objetivo analisar o 

processo de ocupação militar pela Força de Pacificação na favela da Maré. 

 

Palavras-chave: Favela, Polícia,  Unidade de Polícia Pacificadora 
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ABSTRACT 

 

The favelas are a product of a capitalist and uneven development and have been 

historically treated as a police concern in the city of Rio de Janeiro. The State has 

always promoted the criminalization of poverty through military actions. In 2008 the 

Pacifying Police Units (Unidades de Polícia Pacificadoras – UPP) started to be installed 

in Rio. We think this process as a new way to criminalize and control segments of the 

working class that reside in the favelas. In a capitalist crisiss cenario we consider that 

the process of militarization of the favelas through "pacification" is also a strategy of 

capital accumulation. The aim of the present work is to analyze the process of military 

occupation by the Pacification Force in favela da Maré. 

 

Keywords: Favelas, Police, Pacifying Police Units 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo consiste em dissertação apresentada ao Programa de Pós 

Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade Federal 

Fluminense (PPGSSDR – ESS/UFF). A pesquisa teve como objetivo analisar o 

processo de ocupação militar pela Força de Pacificação na favela da Maré. 

A escolha do tema decorre da minha trajetória em campos de estágios e atuação 

profissional, em territórios de favelas, que foram instigando uma percepção crítica sobre 

as diferentes formas de intervenção do Estado nesses espaços, em especial no que tange 

a segurança pública.  

Minha primeira experiência de estágio na graduação foi no Morro do Cantagalo, 

em Niterói. Nessa experiência, identifiquei que algumas das representações sociais 

sobre as favelas retratavam esses territórios a partir de estereótipos e preconceitos, que 

são reproduzidos pela mídia e revelados na forma como o Estado1 atua de maneira 

criminalizante e punitiva nesses espaços. Intervenção estatal que se materializa em 

políticas públicas de baixa qualidade e em intervenções policiais violentas. 

O discurso hegemônico da mídia e de parte dos estudiosos sobre favela tratam 

esses territórios como o lugar da ausência e da não intervenção do Estado, mas no 

cotidiano desses espaços, identificamos a presença do poder público com a execução de 

políticas públicas precárias, de baixa qualidade e fragmentadas, do qual é exemplo o 

complexo de favelas da Maré. 

A partir da inserção como assistente social foi possível refletir sobre os espaços 

populares a partir de perspectiva analítica crítica. A percepção foi amadurecendo, em 

especial a partir da inserção no segundo campo de estágio na Central Única das Favelas 

(CUFA)2 localizada em Cidade de Deus, aonde foi possível identificar a diversidade das 

práticas cotidianas dos moradores, pouco conhecidas e valorizadas sendo 

desconsideradas na intervenção do Estado. 

As experiências profissionais nos territórios de favela foram se ampliando a 

partir da conclusão da graduação. Em outubro de 2007, logo após concluir o curso de 

                                                 
1A categoria Estado será trabalhada no primeiro capítulo desse trabalho. 
2
A Central Única das Favelas é uma organização não governamental, que foi fundada por jovens 

moradores de várias favelas do Rio de Janeiro que discutiam a necessidade de um espaço na sociedade 

para expressar suas atitudes, questionamentos e, principalmente, garantir o acesso dos moradores dos 

espaços populares a cultura. Fonte: www.cufa.org.br, acesso em março de 2015. 

 

http://www.cufa.org.br/
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Serviço Social, atuei na instituição Observatório de Favelas3 (OF), localizada na Maré, 

como pesquisadora do projeto “Rio democracia: Uma agenda para a democracia e o 

desenvolvimento sustentável”. O projeto tinha como objetivo principal, o estudo 

documental das políticas públicas em espaços populares de 9 municípios da  região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, tendo como marco a  Constituição Federal de 1988. 

Realizei um mapeamento das políticas de segurança pública, no município de São 

Gonçalo, lugar onde nasci e morei até a idade adulta. Ao final da pesquisa identificou-se 

que mesmo considerando os avanços no que se refere aos aspectos legais da segurança 

pública, nas ações existentes nos espaços populares e favelas pesquisadas, a intervenção 

do Estado para garantir a segurança é realizada de forma repressiva e autoritária de 

matriz militar visando manter esses espaços sobre controle4. 

A inserção empírica e o aprofundamento teórico possibilitaram compreender que 

a constituição das favelas faz parte do desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo, entendendo que as transformações que ocorreram no espaço urbano não 

acontecem de maneira natural, mas que são produto do processo de industrialização ao 

mesmo tempo em que os moradores das favelas também são produtores da riqueza e 

consumidores. Conforme aponta FARAGE (2012): 

“A favela, como fruto contemporâneo do Brasil urbano-industrial, contribui para 

uma nova configuração do espaço urbano, que passa necessariamente pelo 

debate e pela reflexão sobre o lugar que um significativo segmento da classe 

trabalhadora ocupa na conformação da cidade e na vida produtiva.” (2012, p.56) 

 

 

Em 2009, passei a atuar como assistente social na Redes de Desenvolvimento 

daMaré5 e vivenciar cotidianamente a questão da violência e a forma como o Estado 

intervém nessas situações. Os confrontos entre policiais e grupos criminosos armados 

são recorrentes, e os serviços públicos são os primeiros a deixarem de funcionar 

(escolas sem aulas, postos de saúde sem atendimento), demonstrando a fragilidade na 

                                                 
3O Observatório de Favelas surge em 2001como uma entidade autônoma e passou a atuar como uma  rede 

de formação de lideranças comunitárias, produtora de conhecimentos específicos sobre os espaços 

populares, também assessorando ações nas favelas cariocas. A instituição desenvolve uma série de 

trabalhos visando, de um lado, formar pesquisadores locais nas comunidades e, de outro, ampliar o 

conhecimento qualificado sobre as favelas e fenômenos urbanos, com o intuito de contribuir para a 

ruptura com a visão dominante que associa esses territórios prioritariamente à violência, à criminalidade e 

à pobreza. Fonte: www.observatoriodefavelas.org.br, acesso em março de 2015. 
4Para mais informações, ver relatório final do projeto em www.riodemocracia.org.br, acesso em março de 

2015. 
5
A Redes de Desenvolvimento da Maré (Redes) é uma organização da sociedade civil que se dedica a 

promover a construção de uma rede de desenvolvimento sustentável, voltada para a transformação 

estrutural do conjunto de favelas da Maré. A Redes busca produzir conhecimento referente aos espaços 

populares e realizar ações com o intuito de interferir na lógica de organização da cidade e contribuir para 

a superação das desigualdades.Fonte:www.redesdamare.org.br, acesso em março de 2015. 

http://www.observatoriodefavelas.org.br/
http://www.riodemocracia.org.br/
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forma como o Estado “garante” a segurança pública nesses espaços. 

A experiência como assistente social atuando em um projeto da referida 

instituição que acontecia nas escolas públicas visando trabalhar o processo de formação 

política das famílias dos alunos, me fizeram vivenciar diversas expressões da questão 

social, intensificando os questionamentos sobre o que orienta as ações do Estado 

naquele território. 

Nesse sentido, as práticas policiais que aconteciam no cotidiano chamavam 

muito atenção, principalmente no que se refere às situações de violações de direitos 

humanos que vivenciei muito de perto no acompanhamento das famílias e por isso o 

tema da segurança pública foi sendo instigado para objeto de estudo. 

A proximidade com essa realidade sempre me trouxe muitas inquietações o que 

instigou o desejo de voltar para a universidade com o objetivo de analisar sobre a 

intervenção do Estado nas favelas, especialmente no âmbito da Segurança Pública. 

O projeto apresentando no processo de seleção do mestrado apresentava como o 

objeto de estudo, a análise do processo de implantação da UPP (Unidade de Polícia 

Pacificadora) na Maré, já anunciada desde 2011. No decorrer do mestrado houve uma 

mudança no objeto de pesquisa em função do adiamento da instalação da UPP. 

Consideramos que esse projeto de policiamento não foi pensado para grandes 

“complexos” assim como a dinâmica dialética de cada favela. Com o histórico de 

mobilizações comunitárias forte, a Maré foi a única favela do Rio de Janeiro que se 

preparou para a entrada da UPP, como com a organização na Campanha “Somos da 

Maré e temos direitos.” Consideramos que esse fator, associado ao processo geográfico 

da Maré, dificultou a entrada da UPP. 

 Neste sentido, o trabalho desenvolvido pela pesquisa teve como eixo central a 

análise do processo de ocupação militar na Maré pela Força de Pacificação, 

buscando compreender se esse novo projeto de segurança pública apresenta traços 

de mudanças ou apenas esconde a continuidade de política de um Estado que 

historicamente criminalizou as classes populares. 

 Configura-se como hipótese dessa pesquisa que o processo de pacificação 

das favelas cariocas é uma nova forma de criminalizar e controlar segmentos da 

classe trabalhadora residentes nas favelas, entendendo esses territórios como parte 

do processo de desenvolvimento urbano industrial e capitalista, que divide a cidade 

em ocupações distintas. O Estado que tem em seu papel o objetivo de garantir a 

reprodução capitalistaprecisa controlar as “classes perigosas”. 
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Outra hipótese que norteou essa pesquisa, é que o processo de militarização 

das favelas cariocas também se configura como estratégia de mercantilização da 

cidade, que vêm se constituindo como uma das formas do capital internacional na 

busca de lucro e de revitalização do capitalismo internacional em crise. Nesse 

sentido, os projetos devem ser analisadas no marco do atual estágio de 

desenvolvimento capitalista e das demandas para sua reconfiguração em países de 

capitalismo tardio, que vem impactando contemporaneamente de forma enfática a 

configuração das cidades. 

Tendo como referência o materialismo histórico e dialético como método de 

análise, a proposta de estudo teve como perspectiva metodológica a reflexão dialética 

entre teoria e empirismo, buscando articular a inserção empírica no campo da pesquisa 

com as categorias teóricas acadêmicas. 

Conforme aponta Minayo (1994), o método da pesquisa é caminho escolhido pelo 

pesquisador para a obtenção dos dados. É a articulação entre conteúdos, pensamentos e 

existência. O processo de pesquisa e sistematização, tanto quanto o processo de 

apropriação da realidade, são momentos necessários à reflexão teórica. Assim, para 

desenvolvermos a pesquisa, utilizamos o método histórico dialético, que nos ajudou a 

apreender as principais determinações do nosso objeto de estudo, a partir na nossa 

inserção nessa realidade onde se inscreve.  

A presente pesquisa, tendo como referência a constituição do Brasil a partir  do 

pressuposto de que a cidade se constituí como fruto do processo de desenvolvimento 

desigual e combinado como analisado por Fernandes (1981) e Ianni (2004), estudou a 

constituição urbana carioca com foco no processo de militarização das favelas a partir 

da constituição das UPPs no Rio de Janeiro. Para a realização do estudo foi realizado 

pesquisa bibliográfica e de campo, assim como consultas em publicações periódicas 

(jornais e revistas). 

Entendendo que a construção de uma reflexão dialética entre teoria e realidade 

empírica, exige uma apreciação da sua dinâmica de evolução, é importante sinalizar que 

o presente estudo se deu em um objeto que estava em processo, e que não havia 

registros sobre o que estava acontecendo. Nesse sentido, utilizamos como recursos as 

notícias em jornais (mídia impressa e online), idas à campo e a história oral, a partir das 

entrevistas com moradores e profissionais da Maré. 

As entrevistas foram realizadas com diferentes atores da Maré com o objetivo de 

compreender a partir de diferentes olhares qual a percepção desses sobre o processo de 
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ocupação militar durante o período de 15 meses na Maré.6 Considerando a possibilidade 

de ameaça que existe na favela ao expressar a fala sobre as diferentes violações que 

ocorrem no campo da segurança pública, optamos por não identificar as pessoas 

entrevistadas. 

Importante sinalizar que conforme afirma LOWY (1994) não existe neutralidade 

no campo das ciências e que o presente estudo é motivado a partir da minha inserção 

empírica no campo. Antes de elevar-se ao nível teórico, todo conhecimento começa pela 

experiência, pela prática, que nos põe em contato com as realidades objetivas, mas 

como no aponta Kosík (1976), é preciso destruir a pseudoconcreticidade e ir além da 

aparente objetividade da realidade. 

Consideramos que é a partir da vida objetiva que se cria a análise epistemológica 

e nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma relação da pesquisadora com o objeto 

que refletem nas escolhas metodológicas da pesquisa. 

A primeira instituição policial foi criada no Brasil7 com a vinda da família real 

portuguesa, que segundo Batista (2003), em função da demanda por ordem pública a 

polícia da capital do Império foi montada para enfrentar a população escrava que já se 

rebelava. 

Essa nação de origem escravocrata, com raízes oligárquicas e arcaicas, que 

sempre concentrou riqueza nas mãos de pouco passa por um processo de independência 

sem romper com a lógica desigual de sua origem colonial. Com o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, essa desigualdade se perpetua acentuando um país com graves 

expressões da questão social. 

As favelas cariocas fruto de processo do desenvolvimento desigual e combinado 

do capitalismo no Brasil, são consideradas desde sua origem como um problema que 

precisa ser enfrentado e o Estado não vai abrir dos seus elementos coercitivos para lidar 

com as contradições que se expressam a partir das constituições das favelas.  

São os ex escravos, que se tornam trabalhadores livres, mas não conseguiram ser 

inseridos em sua totalidade no processo de produção, que começam a ocupar os cortiços 

e posteriormente os primeiros morros do Rio de Janeiro.  

 A primeira favela do Rio de Janeiro, hoje conhecida como Morro da 

                                                 
6 O roteiro da entrevista encontra-se em anexo. 
7
A criação da Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil, em 1808, é o marco inicial da 

institucionalização de uma polícia que nas ruas que atemoriza a população negra e pobre com castigos 

físicos em público, além de combater as resistências populares, tão em voga na época, representadas pela 

capoeira, pelo quilombo, pela fuga do escravo etc. 
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Providência, ocupada primeiramente, pelos moradores desalojados dos cortiços e 

posteriormente por soldados  que voltavam da guerra de Canudos.8 O Morro 

daProvidência foi batizado no final do século XIX, como Morro da Favella9. 

 

“O Morro da Favella, pouco a pouco passou a estender sua denominação a 

qualquer conjunto de barracos aglomerados sem traçado de ruas nem acesso aos 

serviços públicos, sobre terrenos públicos ou privados invadidos. Conjuntos que 

então começaram a se multiplicar no Centro e nas Zonas Sul e Norte da cidade 

do Rio de Janeiro.” (VALLADARES, 2005, p.26) 

 

As ocupações precárias de parte da classe trabalhadora são vistas como fora dos 

padrões estéticos da cidade e o discurso do embelezamento da cidade justifica a reforma 

de Pereira Passos, posteriormente a criação dos Parques Proletários com Getúlio Vargas 

e a lógica remocionista acentuada a partir da década de 50.  

A formação das favelas cariocas está diretamente ligada ao desenvolvimento do 

capitalismo em nosso país, que vem se utilizando de todas as ferramentas para eliminar 

a concentração de pobres que o processo de acumulação do capital formou. Como 

estratégia se determina os territórios perigosos e consequentemente se controla os 

moradores considerados “classes perigosas”. 

Ainda no período da escravatura se legitimava o medo face a um população 

considerada perigosa para legitimar ações violentas sobre uma classe, que nesse período 

era representada pelos escravos. Passado séculos da abolição da escravatura, o medo 

ainda é uma estratégia utilizada na construção das práticas violentas contra a população 

mais pobre, como aponta BATISTA (2003, p. 23) “nossa formação social trabalha a 

difusão do medo como mecanismo indutor e justificador de políticas autoritárias de 

controle social.” 

A passagem do escravismo para o trabalho livre apenas reconfigurou as formas 

de repressão dos escravos e pobres. Dos cortiços do centro da capital federal às favelas, 

a maior preocupação das elites sempre foi manter segregada e sob controle as camadas 

populares. 

Conforme aponta Chaloub (1996) é na segunda metade do século XIX se que se 

enraíza o conceito de classes perigosas no Brasil. É nesse período que se iniciam no Rio 

as operações policiais com o objetivo de eliminar as habitações coletivas legitimadas 

                                                 
8Os antigos combatentes vieram para o Rio de Janeiro e ocuparam o morro com o objetivo de pressionar o 

Ministério da Guerra para seus soldos atrasados e por lá acabaram ficando. 
9Favela era o nome de uma colina próxima a Canudos, e faveleiro o nome de um arbusto típico do sertão 

nordestino, que deu o nome ao novo acampamento “provisório”. 
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pelo discurso de que tais habitações eram lugar de propagação de doenças e epidemias 

na corte imperial. Já nesse período se constrói um a ideia de que as classes pobres eram 

perigosas e que a pobreza por sua natureza era um perigo social. 

A formação social do Brasil é construída com traços autoritários e racistas. Se no 

período da escravidão a classe alvo era os pobres escravos, com o desenvolvimento do 

capitalismo industrial as mais variadas formas de opressão continuam tendo como alvo 

os pobres e negros, que na contemporaneidade residem, em sua maioria, nas favelas do 

Rio de Janeiro. 

É nos anos 1980 que acontece a ascensão do tráfico de drogas na cidade do Rio 

de Janeiro e a demanda por ordem faz se intensificar as operações policiais, a partir da 

política de segurança pública militarizada. A lógica de guerra às drogas se configura no 

extermínio de uma população justificada pelos autos de resistência. Os açoites que 

castigavam os escravos no período imperial agora castigam com as armas da polícia 

militar carioca os moradores das favelas. O que se observa é uma tradição brasileira de 

criminalização da pobreza operada por uma matriz militar de segurança pública. 

O início do século XXI é marcado por declarações enfáticas de guerra às drogas 

na cidade do Rio de Janeiro. Em 2007 Sérgio Cabral assume o governo do Rio e já em 

seu primeiro ano dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontam o índice de 

1.330 autos de resistências, inaugurando o governo mais violento de todos os tempos. 

Mas esse cenário de violência não parecia favorável para a cidade candidata a 

sediar a Copa do Mundo de 2014 e Olímpiadas 2016.  Os mega-eventos funcionam 

como estratégia para acumulação no capitalismo e nesse sentido, era necessário passar 

uma imagem de paz da “cidade maravilhosa”.  

 Com o discurso contrário a política de confronto, Cabral inaugura em 2008 a 

primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do município do Rio de Janeiro, na 

favela Santa Marta, na Zona Sul da cidade. “A Unidade de Policiamento Pacificadora é 

um novo modelo de Segurança Pública e de policiamento que promove a aproximação 

entre a população e a polícia, aliada ao fortalecimento de políticas sociais nas 

comunidades.”10 

Consideramos que a implantação da UPP no Rio de Janeiro faz parte do atual 

modelo de desenvolvimento sócio econômico do país e nesse sentido os discursos da 

                                                 
10 Fonte: www.upprj.com, acesso em março de 2016. 

http://www.upprj.com/
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pacificação apenas encobrem estratégias da acumulação capitalista em tempo de crise. 

O controle das favelas também é de interesse do capital financeiro e imobiliário. 

Nesse contexto, em 2014, é inaugurada na favela da Maré o processo de 

pacificação pelas Forças Armadas. O exército esteve durante 15 meses na favela na 

promessa de preparação para uma futura instalação da UPP da Maré, que até o momento 

não aconteceu. Esse processo de ocupação do exército é o objeto de estudo nesse 

trabalho que se estrutura da seguinte forma: 

 O primeiro capítulo “Formação social brasileira: a favela como fruto do 

processo desigual do capitalismo”, apresentará as particularidades da formação social 

brasileira entendendo as favelas como fruto do desenvolvimento desigual e combinado 

do Capitalismo, analisando também o Estado e sua função na conformação urbana no 

Rio de Janeiro. 

No segundo capítulo “Criminalização da pobreza: a favela como caso de 

polícia” faremos um breve resgate histórico sobre o comércio ilegal de drogas no Rio 

de Janeiro, assim como as políticas de segurança pública, abordando também o 

tratamento histórico dado através da formação social das classes consideradas perigosas.  

O terceiro capítulo “O processo de militarização das favelas cariocas: política 

de segurança na favela ou política de controle dos pobres?” abordará a UPP como 

uma forma de militarização das favelas cariocas, considerando esse projeto como 

estratégia de mercantilização da cidade na atual fase do capitalismo, apresentando no 

último ponto as reflexões sobre o estudo do processo da Força de Pacificação na Maré. 
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Capítulo 1: Formação social brasileira: a favela como fruto do processo desigual 

do capitalismo 

 

1.1.1 – Elementos da formação social brasileira 

A formação social do Brasil é fruto do desenvolvimento do modo capitalista que 

se constitui em um sistema de organização na produção e reprodução das relações 

sociais. As marcas dessa formação histórica do país são refletidas nas relações 

entreclasses sociais e a forma assumida pelo Estado em seu papel de atender os 

interesses da burguesia. 

Marx ([1844]1969) aponta que na sociedade capitalista o capital é o objeto 

determinante para o processo da vida social. Ele faz parte da relação social no processo 

de produção e reprodução. 

No capitalismo o capital representa um conjunto dos meios de produção 

apropriado por uma parcela da sociedade. A primeira forma provisória do capital é o 

dinheiro, sendo esse o ponto de partida inicial para o processo de produção. Nesse 

processo, o dinheiro é transformado em capital e em mercadorias.  

Importante pontuar que em qualquer sociedade há o processo de transformação 

da natureza pelo homem para atender suas necessidades de sobrevivência realizada por 

meio do trabalho. Qualquer ato de trabalho pode ser considerado simplesmente como 

dispêndio de força de trabalho humano. No capitalismo o dispêndio de trabalho humano 

cria valor e esse processo é voltado para a produção de uma mercadoria.  

 “Fruto de atividade humana, resultante do dispêndio de energia física e 

mental, direta ou indiretamente voltada à produção de bens e serviços, 

contribuindo para a reprodução da vida humana, individual ou social”, no 

modo de produção capitalista seu fim volta-se para a obtenção de lucro, 

“[...] o trabalho perde seu sentido como processo de humanização, sendo 

incorporado como atividade natural de produção para a troca, 

independente de seu contexto histórico”.  (BEHRING; BOSCHETTI, 

2008,p. 50) 

 

A ação transformadora da natureza é a atividade de produção, que é reproduzida 

historicamente por condições socialmente determinadas, o que significa dizer que no 

modo de produção capitalista esse processo realizado pela força de trabalho humano 

será sempre realizado para a produção de uma mercadoria. A riqueza da sociedade em 

que se predomina o modo de produção capitalista aparece como um grande acúmulo de 

mercadorias. 
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O capital pressupõe a apropriação dos meios de produção e subsistência por uma 

parte da sociedade - os donos dos meios de produção, enquanto o trabalhador dispõe da 

venda da sua força de trabalho para garantir as condições materiais necessárias à sua 

subsistência. 

No processo de produção, o trabalho agrega-se em sua forma, como atividade 

finalista que transforma os meios de produção em um produto determinado. Os meios 

de produção não se apresentam apenas como meios de trabalho, mas como meios para a 

exploração do trabalho, já que a função específica do capital visa um valor maior do que 

o foi utilizado para iniciar o ciclo da produção. No sistema capitalista, toda a produção 

está voltada para a mais valia:  

“O produto do processo de produção capitalista não é um mero produto 

(valor de uso), nem uma mera mercadoria, quer dizer, um produto que 

tem valor de troca; o seu produto específico é a mais-valia. O seu produto 

são mercadorias que possuem mais valor de troca, quer dizer, que 

representam mais trabalho do que o que foi adiantado para a sua 

produção, sob a forma de dinheiro ou mercadorias. No processo 

capitalista de produção, o processo de trabalho só se apresenta como 

meio, o processo de valorização ou a produção de mais-valia como fim.” 

(MARX, [1844]1969, p.68) 

 

Para Marx (([1844]1969) a produção da mais valia se dá no processo onde o 

trabalhador gera mais valor do que o pago pela sua força de trabalho e é apropriado pelo 

capitalista.O trabalho é transformado numa mera mercadoria, o valor pago para o 

trabalhador não é correspondente à riqueza por este produzida. 

O processo capitalista de produção expressa o modo como os homens produzem 

e reproduzem as condições materiais da existência humana.  Nesse processo, os homens 

estabelecem relações mútuas através das relações sociais. Reproduzem não só objetos 

materiais, mas também ideias e representações de relação social entre pessoas, entre 

classes sociais.  

“Na relação de troca, tal como na relação de produção, refletem-se 

relações sociais, tais relações são relações entre classes, não entre 

cidadãos livres e iguais (irmãos, ainda para mais!), e entre classes 

antagonistas, uma das quais monopoliza o conjunto da riqueza social 

material da sociedade, encontrando-se a outra totalmente desprovida de 

qualquer riqueza material.” (MARX, [1844]1969, p.24) 

 

Nesse sentido, à medida que aumenta a acumulação de riqueza por uma minoria, 

aumenta a produção de pobreza para uma maioria da classe trabalhadora. 

“A reprodução ampliada do capital supõe a recriação ampliada da classe 

trabalhadora e do poder da classe capitalista e, portanto, uma reprodução 
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ampliada da pobreza e da riqueza e do antagonismo de interesses que 

permeia tais relações de classes, o qual se expressa na luta de classes.” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, p.73) 

 

Esse processo de reprodução da dominação de uma classe sobre a outra, faz 

parte da base da sociedade capitalista, que se reproduz através do domínio de classe. 

Esse processo de reprodução de dominação também cria formas de encobrir essa 

realidade, quando a desigualdade de classe é apresenta como algo natural da vida, 

através da ideologia que produz um modo de pensar na sociedade sem revelar as 

relações de exploração. 

Nesse sentido, a forma de funcionamento da sociedade capitalista se expressa na 

exploração da força de trabalho assim como se reproduz na forma de fazer com que os 

trabalhadores não tenham a consciência de que estão sendo explorados. 

Dessa forma é dada construção histórica do Brasil, que é constituída a partir da 

relação de desigualdade entre burguesia e classe trabalhadora e que se expressa através 

da construção de um país de profundo abismo entre ricos e pobres. 

 

1.1.2 - Desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo na formação do 

Brasil  

 

Para a compreensão da formação social brasileira se faz necessário refletir sobre 

o papel do Estado nesse processo. Nesse sentido, é importante explicitar a perspectiva 

teórica sobre qual o Estado esta sendo compreendido. 

Sobre a origem do Estado Engels ([1884] 2002) em “A Origem da Família da 

Propriedade Privada e do Estado”, define da seguinte forma: 

“O Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes e 

como, ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, e por regra 

geral, o Estado da classe dominante, classe que por intermédio dele, se 

converte também em classe politicamente dominante e adquire novos 

meios para repressão e exploração da classe oprimida.”(2002, p.193) 
 

Para autor o Estado nada mais é do que um instrumento para mediar às relações 

antagônicas entre as classes, que vai sempre favorecer a classe que domina 

economicamente.  Engels ([1884] 2002)afirma que o Estado é resultado da dominação 

econômica que se transforma em dominação política. 

 Marx e Engels ([1933]2010) ao analisarem o Estado moderno vão enfatizar que 

o mesmo é burguês desde sua essência e ainda que “o executivo no Estado moderno não 
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é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa.”(MARX e 

ENGELS,[1848] 2010,p.42).  

Nessa perspectiva compreende-se que as mudanças ocorridas no processo de 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, sempre tiveram como base a necessidade de 

atender aos interesses da burguesia e do desenvolvimento capitalista. 

A independência brasileira se constitui nas palavras de Fernandes (2005), a 

primeira “revolução social” do país. Sob os aspectos do fim da era colonial e como 

ponto de referência para a sociedade nacional, a ruptura com o colonialismo foi uma 

necessidade histórica das elites da época que estavam subordinadas ao estatuto colonial. 

A alteração do sistema econômico foi o primeiro aspecto revolucionário do processo de 

transformações que o Brasil atravessou: 

“O paradoxo está no fato de que a ‘revolução nacional’ não resultou de 

uma ‘revolução econômica’ nem concorreu para forjar ideais de 

autonomia econômica que implicassem ruptura imediata, irreversível e 

total com o passado recente. Antes, consolidou e revitalizou as funções da 

grande lavoura, como polo dinâmico da economia interna, servindo de 

base à referida expansão limite das estruturas econômicas coloniais.” 

(FERNANDES 2005, p.95) 
 

A formação social capitalista brasileira tem o peso de séculos de escravismo que 

marcam profundamente as suas peculiaridades econômicas, políticas e culturais. Uma 

sociedade de origem escravocrata, que produziu traços específicos na construção da 

burguesia brasileira11, que segundo Fernandes (2005), teve como característica 

específica na sua formação, uma sociedade de privilégios e não uma sociedade de 

competição. 

A organização aristocrática e oligárquica da sociedade brasileira sempre 

concentrou a riqueza e o privilégio nas mãos de poucos. Com o desenvolvimento do 

capitalismo, o Brasil aumentou sua dependência econômica, cultural e política, às 

nações capitalistas hegemônicas, apoiados pela burguesia industrial. 

Fernandes(2005) destaca que o Brasil não apresentava as mesmas condições 

dospaíses capitalistas centrais que foram submetidos ao mesmo modelo econômico de 

“modernização e desenvolvimento”. Nesse sentido, os aspectos do desenvolvimento 

interno visava o crescimento da economia atrelado à manutenção de dependência com 

as economias centrais. 

                                                 
11 Nas palavras de FERNANDES (2005:34), “O burguês já surge, no Brasil, como uma entidade 

especializada, seja na figura do agente artesanal inserido na rede de mercantilização da produção interna, 

seja como negociante.” 
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Ianni (2004) afirma que é preciso compreender o profundo dualismo da 

sociedade brasileira, para entender a profunda desigualdade que no processo de 

desenvolvimento vai gerando “dois Brasis”. De um lado uma “moderna sociedade 

industrial” e de outro uma “sociedade primitiva”.  

“As crescentes diversidades sociais estão acompanhadas de crescentes 

desigualdades sociais. Criam-se e recriam-se as condições de mobilidade 

social, horizontal e vertical, simultaneamente às desigualdades e aos 

antagonismos.” (IANNI, 2004, p.107) 

 

Esse processo é impulsionado com o apoio da burguesia e segundo Fernandes 

(2005) tem como característica a “democracia restrita” pela classe dominante com a 

mediação do Estado.  Ao falar da noção de “Revolução Burguesa” no Brasil, afirma que 

esse processo histórico foi constituído a partir das opções políticas e dos interesses da 

burguesia em formação e expansão no Brasil: 

“Por isso, ela se desenvolve e se desenrola através de opções e 

comportamentos coletivos, mais ou menos conscientes e inteligentes, 

através dos quais as diversas situações de interesses da burguesia, em 

formação e expansão no Brasil, deram origem a novas formas de 

organização do poder em três níveis concomitantes: da economia, da 

sociedade e do Estado.” (FERNANDES, 2005, p.38) 

 

É importante ressaltar que o Estado no capitalismo tem como função central a 

garantia dos interesses da burguesia como apontam MARX e ENGELS ([1933]1991, 

p.98) “Mas esse Estado não é mais do que a forma de organização que os burgueses 

necessariamente adotam, tanto no interior como no exterior, para a garantia reciproca de 

sua propriedade e seus interesses.” Não podemos pensar o modo como o Brasil foi 

desenvolvendo a sua economia, sem a mediação do Estado. Nesse sentido, nos aponta 

Iamamoto (2011): 

“Foi decisivo o papel do Estado nos caminhos trilhados pela 

modernização ‘pelo alto’, em que as classes dominantes se antecipam às 

pressões populares, realizando mudanças para preservar a ordem. Evitam 

qualquer ruptura radical com o passado, conservando traços essenciais 

das relações sociais e a dependência ampliada do capital internacional.” 

(2011, p.132) 

 

No processo de desenvolvimento do capitalismo, o Brasil não entra no mercado 

mundial como nação independente, pois a expansão da economia interna não impede 

que outras formas arcaicas de produção persistam cronicamente.  Além disso, o 

capitalismo não é só uma realidade econômica, mas também uma realidade social e 

cultural, sendo necessário que se considere o processo de formação de colonização da 



 

25 

 

sociedade. 

Para Fernandes (1968) a formação de um Estado independente aconteceu sem 

que se transformasse as raízes coloniais presentes na organização da economia e da 

sociedade no Brasil: 

“Portanto, ela se deu sem que o regime de castas e estamentos sofresse 

qualquer crise, pois ele constitui a base econômica e social da 

transformação dos ‘senhores rurais’ numa aristocracia agrária. Sob esse 

aspecto, a inclusão da economia brasileira no mercado mundial 

representou um simples episódio do ciclo de modificações dos laços 

coloniais, no quadro histórico criado pela elevação da Inglaterra à 

condição de grande potencia colonial. Os laços coloniais apenas 

mudaram de caráter e sofreram uma transferência: deixaram de ser 

jurídico – políticos, para se secularizarem e se tornarem puramente 

econômicos.” (1968, p.22) 

 

 

Nações politicamente livres, mas economicamente dependentes. É o que afirma 

Fernandes (1973), analisando o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e as 

estruturas econômicas e sociais vinculadas à economia exportadora das plantações. 

O autor afirma ainda que a persistência de formas econômicas arcaicas e sua 

combinação com outras formas de exploração fazem parte do modo de organização das 

sociedades capitalistas dependentes, como no Brasil. 

 Essa também é para Novack (1998) um dos elementos característicos do 

desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, onde as diferentes formações se 

desenvolvem de maneira desigual combinados a fatores desproporcionalmente 

desenvolvidos.“Todo avanço histórico se produz por um crescimento mais rápido ou 

mais lento das forças produtivas neste ou naquele segmento da sociedade, devido às 

diferenças nas condições naturais e conexões históricas.” (NOVACK, 1998, p.10) 

No capitalismo dependente, o sistema econômico não se integra da mesma 

forma que sob o capitalismo avançado. Grande parte do excedente econômico é 

geradopela exportação de produtos primários e padrão de crescimento econômico pouco 

flexível. A ordem econômica não tem plena eficácia para todos os fatores do sistema 

econômico e mesmo com algumas mudanças, não possibilita transformação ou 

eliminação do setor arcaico. Essa combinação entre o moderno e o arcaico é 

consequência do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. 

Segundo Fernandes (1968) o regime de classes no capitalismo dependente está 

fundamentado entre os que “possuem bens” e os que “não possuem bens”. A burguesia 

nacional (os possuidores de bens) possuem idênticos interesses e fortalecem o 
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capitalismo dependente nas sociedades subdesenvolvidas, através do que ele chama de 

“padrão de solidariedade” existente entre as diversas categorias econômicas que formam 

essa burguesia. 

“A economia capitalista subdesenvolvida engendra uma burguesia que é 

vítima de sua própria situação de classe. Ela possui poder para resguardar 

sua posição econômica e os privilégios dela decorrentes no cenário 

nacional. Mas é impotente noutras direções fundamentais, a tal ponto que 

induz e fomenta um crescimento econômico que a escraviza cada vez 

mais ao domínio dos núcleos hegemônicos externos.”(FERNANDES, 

1968, p.91) 

 

O regime de classes preenche funções positivas relacionadas com a constituição 

das condições apropriadas ao funcionamento e ao desenvolvimento de uma economia 

fundada na apropriação privada dos meios de produção, na mercantilização do trabalho 

e na organização capitalista das relações de produção e de mercado. 

Para Marx e Engels ([1848]2010) é necessário o controle burguês sobre a classe 

operária, a fim de que essa se mantenha competindo entre si, de maneira que não possa 

se unir em torno da luta em torno de uma transformação social. Por isso o domínio 

ideológico é fundamental para o controle da classe subalternizada. 

Nesse sentido para garantir o desenvolvimento do capitalismo o Estado também 

vai atender alguns interesses da classe trabalhadora na busca de estabelecimento de 

consenso, como aponta Iamamotoe Carvalho (2014): 

“O processo de industrialização, ao atingir todo o cotidiano do operário, 

transforma-o num cotidiano de sofrimento, de luta, pela sobrevivência. 

Esta luta pela sobrevivência se expressa também em confrontos com o 

capital, na busca de reduzir o processo de exploração, com vitórias 

parciais mas significativas da classe trabalhadora, como a jornada de oito 

horas de trabalho, a legislação trabalhista, o sindicalismo livre, etc. A 

classe capitalista, zelosa de seus interesses, cuida para que as conquistas 

da classe trabalhadora não afetem visceralmente a continuidade da vida 

do capital”.  (2014, p.73) 

 

Para Gramsci (2001), a partir de uma perspectiva do Estado em seu sentido 

ampliado,“sociedadepolítica + sociedade civil, isto é, hegemonia couraçada de 

coerção.” (GRAMSCI, 2001, p. 244-245), vai se dando o desenvolvimento das relações 

sociais capitalistas. Essa forma de Estado que expressa as contradições do modo de 

produção de uma sociedade capitalista, tem um caráter de representação dos interesses 

da classe dominante. Nesse sentido, vai agir buscando estabelecer consenso entre a 

classe dominada, de forma a garantir o pleno desenvolvimento do capitalismo: 
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“O Estado é concebido como organismo próprio de um grupo,destinado a 

criar condições favoráveis à expansão máximadesse grupo, mas este 

desenvolvimento e esta expansão sãoconcebidos e apresentados como 

força motriz de umaexpansão universal, de um desenvolvimento de todas 

asenergias ‘nacionais’, isto é, o grupo dominante é 

coordenadoconcretamente com os interesses gerais dos 

grupossubordinados e a vida estatal é concebida como uma 

contínuaformação e superação de equilíbrios instáveis (no âmbito dalei) 

entre os interesses do grupo fundamental e os interessesdos grupos 

subordinados, equilíbrios em que interesses dogrupo dominante 

prevalecem, mas até um determinado ponto,ou seja, não até o estreito 

interesse econômico-corporativo.” (GRAMSCI, 2001, p. 41-42) 

 

Nesse processo de dominação, haverá disputa entre as classes e para garantir a 

hegemonia da classe dominante irá utilizar de elementos coercitivos ou de consenso, 

conforme nos aponta FARAGE (2012): 

 

“Para o autor italiano Antônio Gramsci (2001), o Estado em sua 

concepçãoampliada, ou seja, sociedade política mais sociedade civil, se 

organiza sobre asbases da coerção e do consenso. Constituindo-se a partir 

de múltiplasdeterminações e, portanto, como espaço de tensões, 

contradições e disputas, Estado ganha forma não como ente, mas através 

de distintos aparelhos esegmentos que compõem um amplo campo de 

disputas que transitam entre osinteresses das classes.” (2012, p.47) 

 

É preciso localizar o Brasil enquanto nação periférica para compreender as 

particularidades do desenvolvimento latino-americano e brasileiro, assim como as suas 

diferenças regionais. 

Segundo Sampaio (1999) nas sociedades em face ao capitalismo dependente é 

necessário compreender que a dinâmica de controle no que se refere às mudanças 

econômicas, está relacionada a parâmetros externos, ao mesmo tempo associado à 

estrutura econômica e sócio cultural de cada nação. Vale destacar, que esse 

desenvolvimento desigualdo capitalismo é inerente a constituição desse sistema. 

É possível afirmar que a formação do Brasil está diretamente relacionada à “Lei 

do Desenvolvimento Desigual e Combinado”, que o processo do desenvolvimento do 

capitalismo já se inicia marcado pelas profundas desigualdades de um país colonizado, 

explorado e escravista. 

Conforme aponta Lowy (1995), a teoria do desenvolvimento desigual e 

combinado de Trotsky é uma tentativa de explicar a realidade dos antagonismos nas 

formações econômicas e sociais dos países periféricos: “Ligando todos os países entre si 

pelo seu modo de produção e seu comércio, o capitalismo fez do mundo inteiro um só 
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organismo político.”12 LOWY (1995,p.74) 

Novack (1988) ao falar da lei do desenvolvimento desigual e combinado da 

sociedade, traz elementos importantes para pensarmos de que modo isso acontece no 

Brasil. Afirma que Trotsky foi o primeiro teórico que analisou o processo do 

desenvolvimento desigual e combinado,em seu livro a “História da Revolução Russa”, 

aonde apresenta problemas específicos vividos no processo da revolução russa, 

relacionados ao socialismo mundial no período do imperialismo. Em sua concepção a 

realidade do desenvolvimento histórico russo, trazia elementos de um país que tinha 

elementos de atrasos,ao mesmo tempo em que estava colocada a revolução proletária, o 

país que não tinha vivido a revolução democrática burguesa. 

 As condições sociais, econômicas e culturais fazem com que o crescimento das 

forças produtivas se desenvolva de forma diferenciadana realidade de cada sociedade.  

Realidade essa que apresenta características diferentes de acordo com cada nação, a 

partir das suas condições naturais e históricas, por isso se apresentam de forma desigual. 

No processo de desenvolvimento das sociedades as formações combinadas ao 

mesmo tempo em que produzem um avanço qualitativo na evolução social,acentuaas 

contradições. “A desigualdade do desenvolvimento entre os continentes e países é 

acompanhada por um semelhante crescimento desigual dos distintos elementos dentro 

de cada grupo social ou organismo nacional.”(NOVACK 1988,p.27) 

Como nos aponta Fernandes (1968) na medida em que o Brasil foi se 

desenvolvendo economicamente, foi estabelecendo um grau maior de dependência 

internacional. 

“A forte concentração do crescimento econômico, provocada pela 

industrialização, acarretou intensificação da transferência de renda e de 

controles econômicos do setor arcaico para o setor moderno, localizado 

no meio urbano. Nesse sentido, a região beneficiada pelo processo (o eixo 

econômico Rio de Janeiro – São Paulo) passou a preencher algumas das 

funções econômicas anteriormente saturadas por centros hegemônicos do 

exterior. Todavia, no momento em que a industrialização alcançou o 

patamar do capitalismo industrial, o ciclo industrial acabou se 

enquadrando no padrão de crescimento articulado de uma economia 

capitalista dependente.” (FERNANDES, 1968, p. 66) 

 

 

Ainda segundo o autor, a ordem econômica não tem plena eficácia para todos os 

fatores do sistema econômico, o que faz com que o “setor moderno” comande os 

                                                 
12Leon Trotsky, prefácio de junho de 1905 à edição russa dos discursos de Ferdinand Lassale, citado em 

“Billanet perspectives”, in 1905, p. 456. apud LOWY, Michael. A Teoria do Desenvolvimento Desigual e 

Combinado. In: Revista outubro. 
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dinamismos do sistema econômico, mas sem poder impor a transformação ou a 

eliminação do “setor arcaico”. Nossa formação é dada de forma peculiar, reunindo 

traços arcaicos a transformações modernas, já que nos constituímos como um país de 

capitalismo tardio, como histórico de colonização, que mantém a subordinação social e 

cultural em relação aos países do capitalismo central. 

Ianni (1992) afirma que já no processo de formação da república o modo pelo 

qual se organizou o Estado nacional, garantiu a continuidade de elementos do passado, 

como o conservadorismo e as estruturas sociais herdadas do colonialismo, o que fazia 

com que o Brasil ao final do século XIX, ainda parecia viver no século XVIII.  

 

“As estruturas jurídico-politicas e sociais tornaram-se cada vez mais 

pesadas. Revelaram-se heranças carregadas de anacronismo. Eram 

evidentes os sinais de uma mentalidade formada nos tempos de um 

colonialismo português. A relação dos setores dominantes e do próprio 

governo com a sociedade guardava os traços do colonialismo.” 

(IANNI,1992, p.19) 

 

Com a entrada do país na fase da industrialização na década de 1930, segundo 

Ianni (1992), se pensava recriar o Brasil à altura do século XX após anos de escravidão, 

com as amarras do Brasil colônia, que refletiam na formação econômica, social e 

política do país. Para o autor, o desenvolvimento desigual e combinado caracteriza 

todos os períodos da formação brasileira, que combina as diversas formas contraditórias 

de organização da vida e do trabalho. 

Ianni (1992) aponta que a formação histórica do Brasil é composta por três 

processos: 1) O sentido da colonização 2) O peso do regime de trabalho escravo 3) A 

peculiaridade do desenvolvimento desigual e combinado. Esses elementos refletem 

diretamente em nossa formação de modo que ao mesmo tempo em que o “Brasil 

Moderno” se desenvolve ele apresenta e preserva as marcas do passado. 

Esse processo, nos faz refletir sobre a análise de Novack (1988, p.34) no que se 

refere a evolução desigual do capitalismo: “cada país, mesmo que atrasado, foi levado à 

estrutura das relações capitalistas e se viu sujeito às suas leis de funcionamento.”  

Fernandes (1973) aponta que o capitalismo dependente no Brasil se inicia no 

processo de colonização do país e se intensifica após a instalação do período da ditadura 

militar brasileira. Nesse processo o padrão de acumulação de capital promove ao 

mesmo tempo a intensificação da dependência e a redefinição constante das 

manifestações do subdesenvolvimento. O autor aponta que o “imperialismo econômico” 
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e o “capitalismo dependente” são as duas faces mais importantes do capitalismo maduro 

em escala internacional. 

Florestan Fernandes (1973) aponta que a burguesia latino - americana tem papel 

fundamental na instalação das fases do capitalismo em seus países: 

 

“É um erro crasso subestimar os papéis e as funções políticos das 

burguesias latino-americanas na condução de seus negócios e das 

sucessivas transições econômicas, que culminaram nas forças assumidas 

pela revolução comercial e pela revolução industrial no mundo capitalista 

latino-americano. Como as burguesias da Europa e dos Estados Unidos, 

elas envolvem os interesses nacionais e usam o Estado para atingir seus 

fins.” (FERNANDES, 1973, p.59) 
 

 
Para MARX e ENGELS([1848]2010,p.42) o Estado moderno tem como função 

proteger a propriedade privada,“O executivo no Estado moderno não é senão um comitê 

para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa.” A partir dessa concepção é 

possível compreender que o Estado vai se tornando importante elemento para 

representar os interesses da burguesia. 

Em uma sociedade formada através de uma economia capitalista articulada e 

dependente, é possível pensar o grau de desigualdade que se perpetua ao longo desses 

anos.  E no processo de ocupação no solo urbano, essa desigualdade se intensifica cada 

vez mais. 

É possível pensar a conformação urbana das cidades do Brasil a partir da análise 

que Fernandes (1973), denominou de capitalismo tardio na formação do Brasil. Partindo 

do pressuposto de que a cidade se constituí como fruto do processo de desenvolvimento 

desigual e combinado do capitalismo no Brasil, porque integra, ao mesmo tempo, o 

avanço econômico provocado pela expansão capitalista em suas diferentes fases, com 

elementos sociais arcaicos e conservadores.  

A contradição entre a produção social da riqueza e sua apropriação privada se 

expressa de forma enfática na conformação do espaço de moradia da classe 

trabalhadora.Nesse sentido, entendemos as favelas como parte do processo de 

desenvolvimento urbano industrial e capitalista, que divide a cidade em territórios e 

ocupações distintas, considerando as favelas como território de moradia de segmentos 

da classe trabalhadora. (Farage, 2012) 

O desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro é influenciado pela maneira 

desigual que a sociedade brasileira se formou.A constituição dos distintos territórios,que 

abrigam as classes sociais demonstram o aprofundamento da desigualdade a segregação 
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que assolam a nossa nação.  A constituição das cidades e do espaço urbano é fruto do 

desenvolvimento dependente dos países periféricos. 

A maneira como se deu o processo do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, 

aponta reflexos de como se dará a conformação urbana da nossa sociedade, de modo a 

criar fragmentação dos territórios que constituem a mesma cidade.  Conforme afirma 

LOWY (1995, p.77), “O desenvolvimento de uma nação historicamente atrasada, 

conduz necessariamente, a uma combinação original das diversidades.” 

Para Marx ([1859]2008), o modo de produção da vida material condiciona em 

geral, o processo social, político e espiritual da vida. Para o autor, o movimento do 

capital como um movimento exponencial de criação de riqueza e criação de pobreza. 

A maneira desigual de como o nosso país se formou, aponta necessariamente 

para uma maneira desigual na ocupação urbana de nossa sociedade. A divisão desigual 

que ocorre na conformação urbana da cidade do Rio de Janeiro está diretamente 

relacionada à formação social e econômica que o Brasil está inserido.  

 

 

1.2 –O processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro e a intervenção do 

Estado 

 

 A constituição urbana do Rio de Janeiro está ligada diretamente ao processo de 

industrialização da cidade. Nesse sentido, não podemos dissociar o papel do Estado 

nesse contexto, a partir de análises dos processos econômicos, sociais e políticos que 

impulsionaram a conformação de uma cidade desigual, conforme aponta ABREU 

(2008): 

“Tal estrutura, também seria função do papel desempenhado pelo Estado 

no decorrer do tempo, seja através de condições materiais que 

favoreceram o aparecimento desse modelo dicotômico, seja mediante o 

estabelecimento de políticas que, embora objetivando muitas vezes 

regular conflitos entre o capital e o trabalho, sempre acabaram sendo 

benéficas àquele e em detrimento deste.” (2008, p.11) 

 

Até a metade do século XIX, quase todos os habitantes da cidade do Rio de 

Janeiro viviam no mesmo espaço, conhecido atualmente como zona central e portuária. 

Nesse período, a desigualdade social já era profunda, pois a exploração do trabalho 

escravo era a principal forma de geração de riqueza. 
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“Era também uma cidade onde a maioria da população era escrava. Quase 

que uma cidade de mercadorias. Poucos eram os trabalhadores livres e 

reduzidíssima a elite administradora/militar/mercantil que lhe dirigia 

política e economicamente.”(ABREU, 2008, p.35) 

 

 

Nesse período não existiam meios de transportes coletivos para o deslocamento 

da população, o que corroborava para o fato de todos morarem próximos. A elite se 

diferenciava mais pelas aparências de suas casas do que pela localização. 

Somente a partir do século XIX, com a chegada da Corte Portuguesa, que se 

inicia a produção de novos espaços para a expansão da cidade. A vinda da família real 

impôs novas necessidades para o Rio de Janeiro13, para atender os interesses da corte, e 

também possibilitar o desempenho das atividades econômicas que a cidade passa a 

exercer. 

O transporte coletivo foi necessário a partir do momento que a cidade começava 

a crescer geograficamente. E a mobilidade urbana14 na cidade começa a demarcar as 

divisões de classe, já que os primeiros meios de locomoção públicos, são instalados nas 

áreas centrais.  A área de São Cristovão que era local de moradia da família real 

começou a ser habitada pelos que tinham possibilidade de consumo e mobilidade, o que 

se amplia com a expansão do sistema de bondes, possibilitando a elite carioca começar 

a ocupar outras áreas da cidade, especialmente aquelas que conservavam seu aspecto 

bucólico, como o atual bairro da Glória, Laranjeiras, Catete e Tijuca.  

O investimento em meios de mobilidade urbana vinha atender os interesses da 

burguesia industrial nacional que se formava, assim como a expansão do capital 

internacional, como aponta ABREU (2008): 

“É importante ressaltar que os bondes não só vieram a atender uma 

demanda já existente como, em atendendo a essa demanda, passaram a ter 

influência direta, não apenas sobre o padrão de ocupação de grande parte 

da cidade, como o padrão de acumulação do capital que aí circulava, 

tanto nacional como estrangeiro.” (2008, p.43) 

 

No final do século XIX com a abolição da escravidão (1888) e com a 

Proclamação da República (1989) a cidade do Rio de Janeiro cresceu muito, 

principalmente com a chegada de imigrantes europeus e os escravos já “libertos”. Esses 

                                                 
13Uma das demandas da família real foi a necessidade da criação da Polícia, que trataremos no Capítulo 2 

desse trabalho. 
14 O primeiro bonde do Rio de Janeiro circulava puxado a burro no ano de 1859, ligando o Largo do 

Rocio (atual Praça Tiradentes) a um local perto da atual Usina, na Tijuca. Em 1862 temos o primeiro 

bonde a vapor. ABREU (2008) 
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trabalhadores livres que não conseguiram se incorporar nos espaços de produção foram 

ocupando as moradias precárias da cidade. Apesar da expansão geográfica que a cidade 

começou a tomar, ainda era grande o número de habitantes nas áreas centrais e a forma 

mais habitual de moradia popular à época era o cortiço.  

Campos (2010) ressalta que há um grande número de estudos que discutem a 

questão da urbanização do Rio de Janeiro, mas poucos se dispõem a especificar quem 

eram os pobres que iniciaram o processo de adensamento da ocupação da cidade: 

 

“Os negros e pardos (mulatos) acorrem à cidade principalmente a do Rio 

de Janeiro, alojando-se nos cortiços. Merece ainda destaque a restrição do 

acesso à terra pelos escravos, que, na falta, também procuravam a cidade 

em número cada vez mais significativo em busca de trabalho e de 

moradia.” (CAMPOS, 2010, p.58) 

 

Importante sinalizar também o processo de imigração que ocorria na cidade 

impulsionando o processo de crescimento populacional. Havia um incentivo para a 

chegada dos imigrantes com o argumento da escassez de força de trabalho qualificada 

para atuar na indústria incipiente, já que a grande oferta era a de negros alforriados após 

o fim da escravidão. Oaumento do número de trabalhadores permitiu aos empregadores 

manter os salários em níveis baixos, não restando outra opção de moradia para esses 

trabalhadores senão os cortiços. 

A cidade começa a se expandir com muitas moradias insalubres e o Estado 

começa a se preocupar com os efeitos na cidade e resolve intervir, impulsionando as 

empresas privadas a construírem casas para os trabalhadores. Cria-se um decreto15 

isentando de impostos aduaneiros os empresários, assim como concede benefícios às 

indústrias que construíssem casas para os seus operários.16 Vale destacar que essa se 

caracteriza como a primeira ação referente a habitação popular da história do Brasil, 

conhecida como Vilas Operárias, que já é marcada pela relação público – privada. 

As construções das vilas operárias não são suficientes para atender toda a 

demanda habitacional dos trabalhadores daquele período, por isso os cortiços 

continuam a se expandir, abrigando a população mais pobre da cidade. Conforme 

aponta Valladares (2005) os cortiços eram considerados um verdadeiro “inferno 

                                                 
15 “Decreto legislativo de 08/02/1988, por sua vez, concedeu privilégios de isenção de impostos sobre 

importação de materiais de construção, e de concessão de terrenos e de edifícios, à firma que se 

propusesse a edificar casas populares. Em 1889 foi então criada a Companhia de Saneamento do Rio de 

Janeiro, de Arthur Sauer, que passou a explorar a concessão do referido decreto.” (ABREU, 2008:57) 
16 ABREU (2008) aponta que a Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro ainda na década de 1890 

inaugurou cinco vilas operárias construídas nas proximidades do Centro e nos bairros operários do Jardim 

Botânico, Vila Isabel e Sampaio. 
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social”, tido como lugar na malandragem, do crime e ainda propagador de doenças, 

desconsiderando que esses espaços eram locais de moradia da classe trabalhadora, 

como podemos observar sobre os estereótipos construídos até hoje sobre as favelas. 

A cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, foi marcada por grandes 

epidemias, principalmente a de febre amarela, resultante das péssimas condições de 

higiene da cidade, o que afetava o crescimento econômico e o processo de 

modernização, ao inibir os investimentos estrangeiros no país. Diante disso, tornou-se 

hegemônico o discurso de embelezamento da cidade e com isso, iniciou-se o processo 

autoritário de medidas higienistas17 que destruíam as construções consideradas 

insalubres e perigosas. 

 A cidade crescia à medida que se industrializava sendo necessário adequar à sua 

conformação urbana às necessidades reais de concentração do capital, conforme 

aponta ABREU (2008): 

“O rápido crescimento da cidade em direção à zona sul, o aparecimento 

de um novo e elitista meio de transporte (o automóvel), a sofisticação 

tecnológica do transporte de massa que servia às áreas urbanas (o bonde 

elétrico), e a importação cada vez maior da cidade no contexto 

internacional não condiziam com a existência de uma área central ainda 

com características coloniais, com ruas estreitas e sombrias, e onde se 

misturavam as sedes dos poderes político e econômico com carroças, 

animais e cortiços.” (2008, p.60) 

 

 Abreu (2008) aponta que foi no governo de Pereira Passos, prefeito do Rio de 

Janeiro entre 1902-1906, que as políticas de reformas urbanas começaram a ser 

desenvolvidas pelo Estado. Sob o título de “Embelezamento e Saneamento da 

Cidade”,inicia uma série de reformas na cidade do Rio de janeiro, dentre elas a remoção 

dos cortiços da cidade. Um dos mais conhecidos na época erao “Cabeça de Porco”, que 

após sua demolição há registros de cerca de 4000 pessoas ficaram sem abrigos, afirma 

Campos (2010) ao citar pesquisa de Lilian Fessler Vaz. 

 Com a remoção dos cortiços a população pobre começa a ocupar os morros da 

cidade. Essa população pobre, formada em sua maioria por ex escravos livres, não 

incorporados no processo de produção, também aumentou com a chegada dos 

combatentes da Guerra de Canudos, que de acordo com Valladares (2005) formou a 

primeira favela da cidade, conhecida hoje como morro da Providência. O morro foi 

ocupado, primeiramente, pelos moradores desalojados dos cortiços e posteriormente por 

                                                 
17 VALLADARES (2005) aponta que na primeira República a questão habitacional tornou-se temática 

central influenciada pelo discurso médico-higienista e também retomado pelos engenheiros. 
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soldados  que voltavam da guerra de Canudos. Os antigos combatentes vieram para o 

Rio de Janeiro e ocuparam o morro com o objetivo de pressionar o Ministério da Guerra 

para seus soldos atrasados e por lá acabaram ficando.O Morro daProvidência foi 

batizado no final do século XIX, como Morro da Favella. 

 

“O Morro da Favella, pouco a pouco passou a estender sua denominação 

a qualquer conjunto de barracos aglomerados sem traçado de ruas nem 

acesso aos serviços públicos, sobre terrenos públicos ou privados 

invadidos. Conjuntos que então começaram a se multiplicar no Centro e 

nas Zonas Sul e Norte da cidade do Rio de Janeiro.” (VALLADARES, 

2005, p.26) 
 

 

Conforme aponta MARICATO (2008, p. 22), “O crescimento urbano sempre se 

deu com exclusão social, desde a emergência do trabalhador livre na sociedade 

brasileira, que é quandoas cidades tendem a ganhar nova dimensão e tem início o 

problema da habitação.” 

Segundo Rizzini apud Neto (2001)a cidade do Rio de Janeiro registrou um 

grande aumento populacional entre 1890 e 1920, atingindo em 30 anos, um índice de 

121,54% de crescimento demográfico, quando em 1890 a população era de 522,651 

habitantes e em 1920, 1.157.873. É justamente nesse período que as classes sociais 

mais privilegiadas começam a ocupar a zona sul da cidade 

Com as remoções dos cortiços os morros eram a alternativa para grande parte da 

população que vinha morar no Rio de Janeiro atraída pelo desenvolvimento industrial e 

possibilidade de emprego na área. Esses segmentos da classe trabalhadora desprovidos 

de condições de ocupar espaços de moradia privilegiado foram habitando espaços mais 

precarizados.  

 A década de 1930 é marcada pelo intenso processo de industrialização na cidade 

do Rio de Janeiro. Na medida que acelera o processo de industrialização, também 

acelera processo de urbanização da cidade e é nesse período queGetúlioVargas (1930-

1945)18 assume o poder. Também conhecido como o período em que a questão social19 é 

assumida a partir do seu viés político e não mais como questão de polícia, 20 esse 

                                                 
18O período da história do Brasil entre 1930 e 1945 foi denominado como era Vargas composta por três 

fases sucessivas que compõem a segunda República: o período do Governo Provisório de1930-1934, o 

período constitucionalista de 1934 – 1937, e o período do Estado Novo de 1937-1945, que começa 

quando Vargas impõe uma nova constituição em um golpe de Estado autoritário e ditatorial.  
19 Questão social aqui compreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade 

capitalista, fruto da contradição fundamental do capitalismo através da apropriação privada da riqueza 

produzida socialmente. 
20 Importante sinalizar que até os dias de hoje o Estado nunca deixou de tratar de forma repressiva e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_brasileira_de_1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado
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processo também é marcado pela organização dos trabalhadores em busca de direitos 

em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas. A questão da moradia, ainda 

não era reivindicada, visto que a luta era por condições de necessidades mais imediatas, 

conforme aponta FARAGE (2012): 

“Não passava pela reivindicação dos trabalhadores do início do século a 

luta por condições dignas de moradia e nem mesmo o direito à cidade. As 

primeiras reivindicações da classe trabalhadora estavam ligadas a 

condições imediatas de sobrevivência e, só mais tarde o direito à moradia 

passa a compor a pauta de reivindicações da classe trabalhadora.” (2012, 

p.67) 

 

No início do governo Vargas as intervenções do poder público nas favelas, 

dentre elas a “política remocionista” visavaretirar os moradores de alguns morros para a 

periferia da cidade, inclusive para conjuntos habitacionais construídos pelo governo.21 

 

“Assim é que a descoberta do problema favela pelo poder público não 

surge de uma postulação de seus moradores, mas sim do incomodo que 

causava à urbanidade da cidade, o que explica o sentido do programa de 

construção dos parques proletários, que tem por finalidade, acima de 

tudo, resolver o problema das condições insalubres das franjas do Centro 

da Cidade, além de permitir a conquista de novas áreas para a expansão 

urbana.” (BURGOS, 1999, p.27) 

 

O Estado em sua função de garantir o modo capitalista de produção em 

diferentes momentos da história desenvolve mecanismos para manter sua função de 

dominação. Na conformação da cidade do Rio é possível perceber algumas concessões 

de modo a garantir a reprodução da força de trabalhado residente nas favelas, como 

acontece no período do governo Vargas. 

BURGOS (1999) aponta que Vargas buscava uma aproximação com as classes 

populares e na inauguração dos parques proletáriosrealizava verdadeiros eventos 

políticos, através de uma lógica totalmente clientelista com os moradores. Além disso, a 

lógica de controle da população que iria residir nos parques passava por atestado de 

bons antecedentes até a submissão de lições de moral.22 

                                                                                                                                               
violenta a organização política dos trabalhadores. 
21 Entre 1941 e 1943 foram construídos três parques proletários (na Gávea, no Leblon e no Caju) para 

onde se transferiram cerca de 4 mil pessoas, com a promessa de que poderiam voltar para as áreas 

próximas daquelas em que viviam, assim que estivessem urbanizadas, mas a população acabou 

permanecendo por muito tempo nesses parques, sendo removidos anos depois no processo de especulação 

das áreas. 
22 Para morar nos parques proletários os ex moradores de favelas tinha que ser registrados no posto da 

polícia.  Os portões do parque eram fechados às 22horas e os moradores tinham que ter carteiras de 

identificação. Além disso, diariamente às 21horas o administrador do parque expunha os acontecimentos 

do dia fazendo uso de um microfone e dava as “lições morais” que julgava necessárias. (BURGOS, 1999) 
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É importante perceber o papel do Estado nas diferentes fases do capitalismo no 

que se refere à conformação urbana da cidade. O Rio de Janeiro se industrializa, produz 

riqueza e na mesma medida produz segmentos da classe trabalhadora que não se 

apropriam da mesma forma dos espaços urbanos da cidade. Nesse sentido, a intervenção 

estatal nas favelas cariocas se dá a partir de concepções que segmentam cada vez mais a 

classe trabalhadora residentes desses espaços. 

Ainda na década de 1940 o então diretor do Albergue da Boa Vontade23 Vítor 

Moura estabelece uma série de medidas a pedido da Secretaria Geral da Saúde do 

Distrito Federal, elaborando o primeiro plano oficial voltado para as favelas da cidade 

do Rio de Janeirono qual sugere: 

1- O controle da entrada no Rio de Janeiro, de indivíduos de baixa condição 

social; 

2- O retorno de indivíduos de tal condição para os seus estados de origem; 

3- A fiscalização severa das leis que proíbem a construção e reforma de 

casebres; 

4- A fiscalização dos indivíduos acolhidos por instituições de amparo; 

5- A promoção de forte campanha de reeducação social entre os moradores das 

favelas, de modo a corrigir hábitos pessoais e incentivar a escolhas de 

melhor moradia. 

 

A classe trabalhadora não se mantém passiva diante das políticas autoritárias e 

higienistas do Estado. Conforme afirmaram Marxe Engels ([1933]2010, p.40), “a 

história de toda a sociedade até hoje existentes é a história da luta de classes.” Na cidade 

do Rio de Janeiro a constituição das favelas não acontece sem resistências e é na década 

de 1940 que os moradores desses espaços começam a ser organizar coletivamente. No 

ano de 1945 foram criadas as primeiras comissões de moradores de favelas, que então 

começaram a reivindicar uma política de urbanização em contraponto à remoção. 

O Estado como aparelho privado de hegemonia da burguesia, em alguns 

momentos vai buscar atender demandas da classe trabalhadora para o estabelecimento 

de consenso. Do mesmo modo que vai agir com a coerção para controle dos pobres. A 

lógica da coerção e do consenso é a principal característica do governo Vargas, 

                                                 
23  Na década de 1930 Getúlio Vargas cria o Albergue da Boa Vontade, instituição que recebia a população 

pobre, em sua maioria migrantes que sem trabalho ou moradia chegavam ao Rio de Janeiro e na 

instituição eram abrigadas e recebiam alimentação.  
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caracterizado pelo seu viés populista. A pressão que começa a surgir a partir da 

organização dos moradores impulsiona algumas ações por parte do Estado, buscando 

controlar a classe trabalhadora, conforme aponta ABREU (2008): 

“Assim, se as classes proletárias foram gradualmente favorecidas por 

uma série de leis sociais trabalhistas (salário mínimo, jornada de 8 horas, 

lei 2/3, proibição de trabalho a menores de 14 anos, repouso semanal 

obrigatório, férias remuneradas, indenização por dispensa sem justa 

causa, assistência e licença remunerada à gestante), por outro lado, o 

Governo passou a interferir direta e indiretamente na sua organização, 

cerceando a liberdade sindical (através do Ministério do Trabalho) e 

adotando uma medida paternalista e distributivista que iria perdurar até 

1964.” (2008, p.94) 

 

O fortalecimento da organização dos moradores de favelas, fez com que a 

prefeitura e a Arquidiocese do Rio de Janeiro, criassem em 1946a Fundação Leão XIII, 

que tinha como objetivo “a assistência moral e material dos habitantes dos morros e 

favelas do Rio de Janeiro”.(BURGOS, 1999,p.29) 

Por conta da valorização cultural das favelas, houve uma aproximaçãodos 

segmentos intelectuais da classe média da cidade, inclusive quando as lideranças 

comunitárias começaram a estabelecer vínculos com os partidos políticos. Com isso, a 

Igreja e o poder Público viram a exigência de aprofundar seu trabalho junto à favela, e 

em 1955, a Igreja cria a Cruzada São Sebastião, já em 1956 o governo municipal cria 

o Serviço Especial de Recuperação das Favelas Habitações anti-higiênicas 

(SERFHA). O SERFHA teve a sua atuação até 1960, limitada a apoiar as duas 

instituições da Igreja. Quanto a Cruzada São Sebastião, buscaria reunir de forma mais 

concreta urbanização e pedagogia cristã. 

BURGOS (1999) afirma que a necessidade do controle político das lideranças 

das favelas era uma estratégia para conter a população que já não se calava diante das 

ações do Estado. Em 1963 foi fundada a FAFEG (Federação da Associação de Favelas 

do Estado da Guanabara) que com toda a sua estrutura organizativa conseguiu com que 

a ALERJ (Assembleia Legislativa do Estado Rio de Janeiro) aprovasse a destinação de 

3% da arrecadação estadual para obras de melhorias urbanas nos morros e favelas. 

 A organização da classe trabalhadora também é um obstáculo ao 

desenvolvimento do capital. A consciência da exploração a que é submetida, as 

necessidades para a sua sobrevivência não atendidas, podem através da organização 

coletiva apresentar as contradições existentes no Estado burguês e ainda superar a 

ordem hegemônica existente. Para combater esta organização o Estado vai usar 

estratégias para responder sempre aos interesses dos segmentos dominantes do capital, 
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limitando a capacidade de organização da classe trabalhadora. 

Importante ressaltar que o Estado para cumprir o seu papel de dominação e 

manter a estrutura de classes no sentido de garantir a reprodução capitalista vai agir 

através da relação de consenso ou coerção, conforme nos aponta IAMAMOTO (2011): 

 

“O Estado tem o papel-chave de sustentar a estrutura de classes e as 

relações de produção. O marxismo clássico já estabelecia as funções que 

pertencem ao domínio do Estado: criar as condições gerais da produção, 

que não podem ser asseguradas pelas atividades privadas dos grupos 

dominantes; controlar as ameaças das classes dominadas ou frações das 

classes dominantes; através de seu braço repressivo (exército, polícia, 

sistema judiciário e penitenciário) e integrar as classes dominantes, 

garantindo a difusão de ideologia para o conjunto da sociedade. Essas 

funções coercitivas se unem às funções integradoras.” (2011, p.120) 

  

 As favelas só são inseridas nos dados oficiais de pesquisa no ano de 1950, 

quando do Recenseamento Geral do Distrito Federal, conforme aponta VALLADARES 

(2005): 

“Muito embora o Brasil tivesse realizado recenseamentos gerais a partir 

do final do século XIX, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) tivesse sido criado em 1938 e a Prefeitura do Rio, em virtude 

do seu estatuto de capital federal, também possuísse um departamento de 

Geografia e Estatística, não existamdados precisos sobre o universo tão 

controvertido das favelas.” (2005,p.63) 

  

 Após 50 anos de existência da primeira favela é que se toma a decisão de um 

recenseamento específico para obter informações além das alarmistas que se tinham. 

Realizado pelo IBGE(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o Recenseamento 

Geral de 1950 possibilita pela primeira vez uma maior compreensão da realidade dos 

moradores das favelas.O Censo traz como definição de favelas: 

 

“São consideradas favelas todos os aglomerados urbanos quepossuam, 

total ou parcialmente, as seguintes características: 

Proporções mínimas: agrupamentos prediais ou residenciaisformados 

com unidades de número geralmente superior a 50. 

Tipo de habitação: predominância, no agrupamento, decasebres ou 

barracões de aspecto rústico, construídosprincipalmente de folhas de 

flandres, chapas zincadas, tábuasou materiais semelhantes. 

Condição jurídica de ocupação: construção sem licenciamentoe sem 

fiscalização, em terrenos de terceiros ou de propriedadedesconhecida. 

Melhoramentos públicos: ausência, no todo ou em parte, derede sanitária, 

luz, telefone e água encanada. 

Urbanização: área não urbanizada, com falta de arruamento,numeração 

ou emplacamento.” (IBGE, 1953) 
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 Importante observar que a maior favela na década não era o Morro da Favela 

(que ocupava o 13º lugar com o 4.567 habitantes), mas a favela do Jacarezinho, 

localizada na Zona Norte da cidade.  Além disso, a consideração do Parque da Gávea 

(construído pelo Estado como parque proletário na década de 1940) nas relações das 

favelas da cidade apresentava a legitimação da politica pública oferecida aos pobres 

como provisória passado 10 anos. 

 

ANO 

1950 

 

População urbana total do Rio de Janeiro 1.779.306 

População moradora de favelas 169.305 

Número total de favelas 58 

Maior favela em número de habitantes Jacarezinho – 18.424 

Fonte: As favelas do Distrito Federal e o Censo Demográfico de 1950, Rio de Janeiro -1953. 

  

 Além disso, o Censo traz um dado relevante sobre a população favelada para 

além dos estereótipos existentes, que foi a identificação de uma grande população em 

idade economicamente ativa, inserida em alguma atividade de trabalho, desconstruindo 

a representação social existente do lugar da favela como o lugar da ociosidade.  Dentre 

as atividades de trabalho, destaca-se a indústria de transformação (28.292) e prestação 

de serviços (17.886).24 

 

Atividades de Trabalho 

Agricultura, pecuária e sivicultura 190 

Indústrias extrativas 1.179 

Indústria de transformação 28.292 

Comércio de mercadorias 5.559 

Comércio de imóveis e valores 

mobiliários, créditos, seguros e 

capitalização 

190 

Prestação de Serviços 17.886 

Transportes, Comunicações e 

armazenagem 

5.890 

Profissões liberais 116 

Atividades Sociais 2.133 

                                                 
24Fonte: As favelas do Distrito Federal e o Censo Demográfico de 1950, Rio de Janeiro -1953. 
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Administração Pública, Legislativo, 

Justiça Defesa Nacional e Segurança 

Pública 

876 

Atividades não compreendidas nos demais 

ramos, atividades mal definidas ou não 

declaradas 

594 

  

   

 Valladares (2005) aponta que os dados do Recenseamento tiveram impacto não 

só no reconhecimento da realidade nas favelas cariocas, como possibilitou o 

reconhecimento de existência de habitações com mesmas características em outros 

lugares do Brasil, como os mocambos do Recife. 

“A introdução de uma categoria relativa a conjuntos de moradias 

precárias no recenseamento brasileiro – encontrados até hoje sob o título 

de ‘aglomerado subnormal’ – a partir do caso do Rio, contribuiu para a 

generalização do uso da palavra favela que, progressivamente, passou de 

categoria local a categoria nacional.” (VALLADARES, 2005,p.71) 

 

 Apesar de uma análise mais especificas sobre as condições e realidade dos 

moradores das favelas, a postura do Estado se manteve. O governo de Carlos Lacerda25 

manteve a postura estatal “anti-favelas” e lançou o Programa de Remoção das Favelas 

com o objetivo de transferir os moradores das favelas para conjuntos habitacionais 

construídos pela COHAB26 (Companhia de Habitação Popular do Estado da 

Guanabara27) na década de 1960, inicialmente em Vila Aliança, Vila Kenedy e Vigário 

Geral, locais muitos distantes do Centro da cidade. 

 Abreu (2008) afirma que após o período de 1964 a atuação do Estado foi 

tomando um cunho totalmente empresarial, evidenciando uma preocupação com o 

retorno de seus investimentos. Os conjuntos habitacionais da COHAB são considerados 

o primeiro programa de habitação para população de baixa renda definitivo e é possível 

afirmar que foi também a primeira estratégia de remoção dos pobres para as áreas 

periféricas28. Nesse período com o desenvolvimento urbano e industrial da cidade, a 

                                                 
25 Carlos Lacerda foi o primeiro governador do estado da Guanabara no período de1960-1965.  
26Criada para ser o núcleo construtivo da casa popular do estado da Guanabara e atuar na remoção de 

favelas, pelo Decreto-Lei 263, de 24 de dezembro de 1962, a empresa, entretanto, somente passou a 

funcionar no dia 13 de março do ano seguinte. 
27Guanabara foi um estado do Brasil de 1960 a 1975, no território do atual município do Rio de Janeiro. 

No período de 1891-1960 era considerado o Distrito Federal do país (1891-1960). 
28 Desenvolveremos a questão da remoção atualmente atrelada à especulação imobiliária no capítulo 3 

desse trabalho. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
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lógica também era desocupar áreas de grande valor imobiliário.  

 Com a organização dos moradores de favelas à medida que o Estado apresentava 

algumas concessões, a sua função coercitiva era atrelada às suas ações. Estima-se que 

cerca de 140 mil pessoas foram removidas para conjuntos habitacionais entre 1962 e 

197329. Período de contexto ditatorial, ondereforça-se uma cultura policial de violação 

de garantias individuais, por meio de prisões arbitrárias, torturas e extermínios. 

 A FAFEG resistiu de todas as formas às remoções, pois a reivindicação central 

era pela urbanização. Mas chegou um momento em que perceberam que não poderiam 

resistir à força dos militares, que já comandavam o país. "Depois do Pasmado e do 

incêndio da Praia do Pinto, todas as outras remoções foram pacíficas. Nessa época a 

ditadura já estava estabelecida e os militares tinham muita força", esclarece Abdias José 

dos Santos, presidente do Conselho Deliberativo da FAFEG que foi preso junto com 

toda diretoria da entidade dias antes do “bota abaixo” da Praia do Pinto. 30 

 A partir de 1979, refletindo a abertura do regime militar, acontece uma retomada 

do dinamismo da vida associativa do país e nesse momento as associações de moradores 

também se reorganizam. Ainda revoltados com o “remocionismo” implantado pelo 

governo, os moradores das favelas deram a vitória ao candidato Leonel Brizola em 

1982, como um motivo de resposta ao governo anterior. 

A eleição de Leonel Brizola para o governo do estado do Rio de Janeiro 

introduziu na pauta da agenda pública uma nova concepção de reforma urbana, 

alicerçada na urbanização das áreas de habitação precária. Sua administração 

urbanística baseou-se em três metas principais: regularização fundiária, infraestrutura 

e incentivo à autoconstrução. 

 Em seu discurso, Brizola falava da intenção de tornar a favela em uma área 

habitacional “formal”, objetivando a legalização31 dos espaços de moradia. Defendia o 

morador de favela como um cidadão de direitos assim como o morador dos outros 

espaços da cidade. É nesse período que já se inicia o discurso da cidade partida 

consagrado pelo autor Zuenir Ventura em 1994, quando lançou o livro “Cidade 

Partida”.32 

 Diferente dos outros governos que atuava na lógica remocionista, Brizola trouxe 

                                                 
29 Dados do Observatório de Favelas em www.observatoriodefavelas.org.br, acesso em março de 2015. 
30www.favelatememoria.com.br, acesso em março de 2015. 
31 Ainda hoje a maior parte das imóveis das favelas não são legalizados. 
32 Entendemos que essa lógica de olhar sobre as favelas, desconsidera essas como constituintes da cidade 

e como fruto do processo de formação desigual e combinado do capitalismo que contribui para a 

formação dos espaços urbanos. 

http://www.observatoriodefavelas.org.br/
http://www.favelatememoria.com.br/
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em seu discurso a questão da urbanização das favelas cariocas. Em seu governo, Brizola 

criou o Programa de Favelas da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (PROFACE), 

que levou água e esgoto a cerca de 70 favelas no Rio de Janeiro.33 Nesse sentido, aponta 

BOTELHO (2013): 

 

“Em primeiro lugar, o “pacto” estava longe de ser “silencioso”: pelo 

contrário, Leonel Brizola foi o primeiro governador a trazer problema 

para o debate político, defendendo abertamente a manutenção e a 

legalização das favelas. Nesse aspecto, sua política é uma continuação do 

que vinha sendo feito, mas assumindo–se como tal e, por isso, 

propiciando projetos de criação de infraestrutura nas favelas.” (2013, 

p.189) 

 

 

 A partir de 1980 se intensifica no Rio de Janeiro o tráfico de drogas e 

especialmente pelo aumento do consumo da cocaína, começa a disputa entre facções. 

Esse período é marcado pelas incursões das polícias civis e militares nas favelas para 

combater a violência. 

A primeira administração Brizola (1983-1987), desconsideradas as suas 

fragilidades, caracterizou-se por estabelecer como eixo programático os direitos 

humanos34, mas a vitória de Moreira Franco (1987-1990) no pleito subsequente, 

prometendo acabar com a violência em seis meses, explicitou a rejeição à política de 

direitos humanos do governopedetista. 

Como já explicitado anteriormente o primeiro Censo específico em favelas foi 

realizado em 1950. Sem uma definição específica sobre esses territórios é no Censo de 

1980 que o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) traz essa definição: 

 

“Aglomerado Subnormal (favelas e similares)– É um conjunto 

constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas…), 

ocupando ou tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade 

alheia (pública ou particular) dispostas, em geral, de forma desordenada e 

densa, bem como carentes, em sua maioria, de serviços públicos 

essenciais.”(Censo Demográfico 1980, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE) 

  

Território subnormal, vistas como um lugar “carente” de serviços públicos, a 

visão sobre as favelas é cada vez mais estigmatizada. O Censo de 1991 aponta o total de 

384 favelas no Município do Rio de Janeiro. Já no estado o número é de 661 favelas no 

total. 

                                                 
33 Conforme aponta BURGOS (1998) levantamento realizado pela prefeitura do Rio no início dos anos 

1980, apenas 1% das 364 favelas cadastradas possuía rede de esgoto oficial. 
34

Brizola proibiu as incursões violentas nasfavelas.  
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A história das favelas passa por diferentes processos desde seu inicio na 

conformação da cidade do Rio. Ainda hoje o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatísticas (IBGE) utiliza a nomenclatura de definição das favelas como 

“aglomerados subnormais”, reforçando a lógica de uma “outra cidade” na cidade do 

Rio. 

César Maia assume a prefeitura do Rio em 1993 e inicia o Programa Favela 

Bairro35, tendo como objetivo o discurso da integração da favela à cidade, dotando-a de 

toda infraestrutura urbana, serviços, equipamentos públicos e políticas sociais.  

O Programa Favela Bairro investe na urbanização das favelas e o prefeito César 

Maia através de alguns decretos transforma algumas favelas em bairro.  Como por 

exemplo, o decreto Lei 2.119 de 19 de janeiro de 1994, que cria o bairro Maré36. 

A orientação política em parceria com a iniciativa privada se evidencia quando o 

prefeito César Maia firma um acordo com a Associação Comercial e Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro. Através da elaboração de um plano estratégico para a 

cidade do Rio de Janeiro, o Grupo Organizador do Plano é composto por 46 empresas 

privadas e diferentes associações patronais. O Plano Estratégico foi homologado pelo 

Conselho da Cidade em 20 de janeiro de 1995 e com o anuncio de um pacto social, 

trazia com principal orientação a “parceria público/privada, para construir uma base 

destinada a ampliar o poder da cidade em atrair o capital internacional.” (GONÇAVES, 

2013, p. 325) 

O Projeto Favela Bairro trouxe um desenvolvimento de infraestrutura importante 

para as favelas, como consta no relatório do Instituto Pereira Passos37. O Programa entre 

os anos de 1995 e 2000 e beneficiou 54 favelas e 8 loteamentos irregulares: 

 

Impactos do Programa Favela-Bairro 

Serviço  1991 2000 

Água  81,24% 94,87 % 

Esgoto 64,05% 84,04% 

Lixo 79,60% 98,24% 

 

                                                 
35

Em janeiro de 1994 a recém criada Secretaria Extraordinária de Habitação começou a tomar iniciativas 

com vistas à realização do Programa Favela-Bairro. 
36 Tratamos do processo histórico da favela da Maré no próximo ponto deste capítulo. 
37 O Relatório teve como base nos dados dos Censos Demográficos do IBGE de 1991 e 2000. 
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Através da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento o 

município firmou uma série de contratos para desenvolvimento do Projeto com 

investimentos financeiros altos valores38, que foram alvos de fortes críticas, 

especialmente pela precariedade das obras e a falta de manutenção adequada. 

Os moradores das favelas são parte da classe trabalhadora e garantir a 

reprodução social dessa é necessário para o desenvolvimento da acumulação capitalista. 

A postura de reconhecimento da favela se deu na medida em que se ampliou o número 

de pessoas morando nas favelas, que não se constituía mais como problema, mas como 

solução para o déficit habitacional na cidade.  

Apesar do investimento na urbanização das favelas, não se observa a mudança 

do discurso no que se refere à dicotomia da favela e asfalto, da cidade partida e do lugar 

da favela como o lugar do medo. Reforça-se a favela como um problema policial. Se as 

políticas sociais não diminuem os índices de violência que o capitalismo produz a 

sociedade pede mais repressão para conter os inimigos e no caso do Rio de Janeiro, o 

território “inimigo” é o espaço da favela. 

O combate ao tráfico de drogas se intensifica a partir da década de 1990 e a lógica 

militarizada tendo as favelas como território inimigo se acentua no Rio de Janeiro. 

Em 1995 o governador do Rio de Janeiro Marcelo Alencar cria um decreto39 que 

beneficiaria através de uma premiação para policiais que participassem de operações 

que resultassem na morte de “supostos criminosos” e conforme aponta COSTA (2004, 

P. 108),“a estratégia principal era endurecer a ação policial na guerra contra o crime”. A 

“gratificação faroeste”, como ficou conhecida, estimulou as mortes em supostos 

confrontos registradas como “autos de resistência.” 

Levantamento feito pelo Instituto de Estudos da Religião (ISER)40 mostrou que, 

desde que começaram as premiações, o número de mortos em ações policiais dobrou na 

capital, subindo de 16 para 32 por mês, e o índice de letalidade subiu de 1,7 para 3,5 

mortos por ferido. Em 1998 “gratificação faroeste” foi extinta, pois enquanto as mortes 

de civis dobraram a violência e a criminalidade não diminuíram. 

O combate ao tráfico de drogas solidificou as favelas como zona inimiga da 

civilização, alvo de operações policiais em grande escala e excepcionalmente de ações 

                                                 
38 O Decreto n 14.332 de 07 de novembro de 1995 cria o Programa de Regularização dos 

Estabelecimentos Populares do Rio de Janeiro (Proap-Rio) da ordem de 200 milhões de reais. 

Posteriormente um novo contrato no valor de 300 milhões de reais, foi firmado entre o município e o 

BID para a segunda fase do projeto. 
39Decreto 2.753/95 
40Letalidade da Ação Policial no Rio 
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das forças armadas. Na linha de fogo entre facções criminosas, milícias e uma polícia 

militarizada e tendo a população moradora de favela como a principal vítima.  

Em 1998, a questão da violência urbana foi um dos principais temas nas 

campanhas para eleição a governador. Anthony Garotinho apontava em sua campanha a 

necessidade de conciliação entra o “respeito aos direitos humanos e a eficiência 

policial” (COSTA, 2004, p.137). 

A reforma das polícias, como previa o projeto inicial de Garotinho, não 

demonstrou bons resultados, quando em seu governo em 2000, uma denúncia de 

corrupção envolvendo diversos policiais linhas duras chegou ao conhecimento dos 

meios de comunicação. 

Importante ressaltar que conforme afirma Marx e Engels ([1933]2010)a classe 

que domina economicamente, também domina ideologicamente. A sociabilidade 

burguesa para além da desigualdade de classe gera formas de pensar que servem à 

manutenção da opressão e da dominação. Não à toa é hegemônico o discurso de que 

quem defende os direitos humanos, defende a manutenção dos bandidos e das atividades 

ilícitas. A classe mais atingida por um Estado que viola todos os direitos, também 

reproduz essa lógica de pensar. 

            No se refere à intervenção do Estado na questão urbana a gestão de Luiz Paulo 

Conde41 deu continuidade ao Programa Favela Bairro, não alterando significativamente 

na qualidade de vida dos moradores que agora sofriam com os conflitos armados entre 

policiais e traficantes de drogas.  

No ano de 2000 César Maia assume novamente a prefeitura do Rio de Janeiro. 

Dados do Censo do IBGE de 2000 apontam que na virada do século mais de um milhão 

de pessoas já moravam nas favelas da cidade e que as favelas na área da Zona Oeste 

começavam a crescer. Inicia um período de investimento imobiliário na cidade. É 

importante ressaltar que o Programa Favela Bairro contou com vários financiamentos, 

como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Caixa Econômica Federal 

(CEF), a União Europeia e o próprio orçamento da prefeitura do Rio. César Maia 

apresentava uma visão empreendedora para orientar as politicas urbanas: 

 

“Assim, ganhou força a ideia de uma cidade voltada para as tendências do 

mercado global, isto é novas formas de gestão de patrimônio (parcerias 

com o setor privado, sistema de metas e a utilização de recursos públicos 

no circuito financeiro) e renovação dos setores de serviço e de 

                                                 
41 Prefeito do Rio de Janeiro de 1996-2000 
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informação.” (BARREIRA, 2013,p.137) 

 

César Maia em seu último mandato fez questão de investir na imagem da cidade 

e é claro nesse período a demanda por ordem justifica ações violentas nas favelas. A 

cidade do Rio sediou os jogos Pan-Americanos no ano de 2007 e foi nesse ano que o 

governador Sérgio Cabral assume o estado do Rio de Janeiro, com uma abordagem 

punitiva da pobreza, despolitizando-a e explorando a popularidade da violência. 

Durante a “preparação da cidade” do Rio para receber o Pan, no dia 27 de junho 

de 2007 uma operação no Complexo do Alemão, conhecida como “Chacina do Pan” 

resultou na morte 19 pessoas e ainda 62 tiveram graves ferimentos por armas de fogo. 

Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontam que foi no ano de 2007 que 

tivemos o maior pico de mortes decorrentes de confronto com a polícia, contabilizando 

1330 vítimas em todo o estado, e 902 apenas no município do Rio de Janeiro. 

Logo após a “Chacina do Pan”, a cidade do Rio oficializa a sua candidatura à 

sede das Olimpíadas de 2016 e no dia 30 de outubro de 2007 (quatro meses após a 

chacina), a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) anunciou o Brasil 

como sede da Copa do Mundo de 2014.  

A cidade precisa ser preparada para receber os megaeventos e com isso a logica 

da cidade empresa permeia a atuação do Estado em favor do capital42. Nesse contexto, o 

Estado através do seu braço coercitivo vai agir de forma cada vez mais autoritária na 

medida criminaliza parte da classe trabalhadora residente das favelas.  

No âmbito nacional foi em 2007, no segundo mandato do presidente Lula (2007-

2010), que foi criado o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Programa 

promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura 

social e urbana. Dentre as ações estavam o financiamento da casa própria e a 

urbanização de favelas. 

“Os projetos de infraestrutura priorizados foram reunidos em três eixos 

estratégicos com destaque especial para Infraestrutura Social e Urbana, 

onde estão incluídos os Projetos Prioritários de Investimentos (PPI) para 

intervenções em favelas, sob a responsabilidade do Ministério das 

Cidades, com a finalidade de executar ações integradas de habitação, 

saneamento e inclusão social.” (PAC- MCIDADES, 2007) 
 

Ainda em 2007 o governo federal anunciou o investimento de 1 bilhão de reais 

em obras nas favelas cariocas através do PAC. Muitas dessas obras até hoje (em 2014) 

                                                 
42 Esse ponto será desenvolvido no Capítulo 3 desse trabalho. 
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não foram concluídas. Dentre as obras a construção do teleférico no Complexo do 

Alemão, ação muito questionada pelos moradores, que demandam o investimento 

financeiro em outras políticas necessárias ao território. 

Sob o titulo de “PAC adota favelas como vitrine”43 a folha de São Paulo 

publicou uma matéria em dezembro de 2007 questionando o valor do investimento em 

detrimento de outras demandas da favela. Além disso, já em 2007 os moradores temiam 

o retorno da politica remocionista em função das obras previstas para os locais. O que é 

concretizado em função da preparação da cidade para os grandes eventos.44 

Em 2009 assume a prefeitura do Rio de Janeiro Eduardo Paes, quando a lógica 

remocionista das favelas retorna como política pública do Rio de Janeiro. Reportagem 

do jornal o globo em 07 de janeiro de 2010 anuncia o plano da Prefeitura de remover 

119 favelas até 2012.45 

Em abril de 2010, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro criou por meio do 

decreto 32.081 a autorização legal das remoções de favelas permitindo ações de acesso 

e desapropriação de imóveis normalmente vetadas pela legislação ordinária. No mesmo 

ano o governador Sérgio Cabral, lançou o programa “Morar Seguro”, que também 

regulamenta as remoções no médio e no longo prazo, através do decreto 42.406. 

Nesse contexto o Governo Federal cria o Programa Minha Casa Minha Vida 

(PMCMV)46 e no discurso da prefeitura do Rio, as famílias removidas serão inseridas 

no Programa do Governo Federal, através da construção de imóveis distantes da área 

central da cidade. 

 Importante considerar que, pelos dados da prefeitura, 26% dos domicílios em 

favelas a serem removidos (2.953 em 11.057) se localizam na Baixada de Jacarepaguá 

(regiões administrativas da Barra da Tijuca, Jacarepaguá e Cidade de Deus), áreas de 

grande especulação imobiliária na cidade e de local onde acontecerá a maior parte das 

atividades das Olímpiadas de2016. A favela de Vila autódromo, localizada em área 

destinada aos eventos olímpicos é o exemplo emblemático desse contexto. 

                                                 
43http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0812200727.htm, acesso em 30 de julho de 2014. 
44 Trataremos mais especificamente da preparação da cidade para os megaeventos no Capítulo 2 desse 

trabalho. 
45http://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-removera-119-favelas-ate-fim-de-2012-3072053, acesso em 30 

de julho de 2014. 
46

OPrograma Minha Casa Minha Vida (PMCMV)foi criado em 2009, cujas metas eram a construção de 1 

milhão de moradias, com aumento do acesso à habitação para as famílias com renda de até 10 salários. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0812200727.htm
http://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-removera-119-favelas-ate-fim-de-2012-3072053
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Na área da zona portuária do Rio de Janeiro com investimentos públicos e 

privados através do consórcio Porto Maravilha o local está passando por grande 

remodelação urbana, sendo transformada em polo turístico e nesse processo famílias 

pobres sendo removidas de suas casas, como por exemplo o Morro da Providência, a 

primeira favela do país. 

O último Censo do IBGE (2010) aponta que 22,03% da população carioca vive 

em favelas. O Rio de Janeiro é a cidade com maior população vivendo em favelas. São 

1.393.314 pessoas nas 763 favelas do Rio.  Embora a cidade de São Paulo tenha mais 

favelas que o Rio, o número de pessoas que ocupam esses espaços no Rio, supera a da 

cidade paulistana 

À medida que o capitalismo produz riqueza cresce a pobreza e no que se refere 

ao contexto urbano da cidade do Rio de Janeiro o desenvolvimento desigual do 

capitalismo vai conformando diferentes espaços de moradia dos trabalhadores, 

conforme aponta FARAGE (2012): 

“O século XX não reconheceu que a constituição das favelas é fruto 

inconteste do desenvolvimento urbano e industrial desigual. Conformam-

se territórios distintos para os desiguais, adequando os espaços urbanos às 

diferentes frações de classe, dividindo a cidade em distintos territórios 

sociais.” (2012, p.68) 
 

Na história do Rio de Janeiro as diferentes formas de intervenções do Estado na 

questão urbana demonstram o quanto o Estado pauta as suas ações em detrimento da 

burguesia. As favelas após um século de existência sofrem um verdadeiro retrocesso nas 

políticas publicas, especialmente no contexto de cidade empresa que a cidade vem 

sendo pautada. 

As formas de urbanização são reflexos das contradições existentes na divisão do 

trabalho no modo de produção capitalista e o crescimento das favelas aponta o resultado 

da desigualdade entre à concentração e centralização do capital, nesse sentido, iremos 

tratar no ponto a seguir da história da favela da Maré, território que é objeto dessa 

pesquisa e que é reflexo do processo de desenvolvimento urbano e de mercantilização 

da cidade. 

 

1.3 - O território da pesquisa: a favela da Maré 

 

Qualquer pessoa ao chegarno Rio de Janeiro pelo aeroporto internacional 

Antonio Carlos Jobim, passa pela Maré, que fica situada entre a Avenida Brasil e a 
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Linha Vermelha, à margem da Baía de Guanabara, cortada pela linha amarela, três ou 

seja, entrada pelasprincipais vias de acesso à cidade, na zona norte do Rio de Janeiro. 

Constituída inicialmente por pântanos e manguezais, há registros de que a 

ocupação da Maré é bem antiga. O seu território fazia parte da Fazenda Engenho de 

Pedra, uma das grandes propriedades que compunham a freguesia de Inhaúma entre os 

séculos XVII e XVIII. No final do século XIX, a situação econômica brasileira afetou a 

estrutura agrária e a Fazenda teve suas terras “arrendadas”. (REDES, 2012) 

O Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) foi construído em 1908. Na região da 

Leopoldina, trazendo visibilidade para essa região que até então era considerada uma 

área rural. 

Com a expansão urbana da cidade e a construção das vias férreas, foram se 

acomodando alguns bairros na região da Leopoldina, especialmente da década de 1930 

com a intensificação do processo de industrialização do Rio de Janeiro e nesse contexto 

a Maré foi sendo ocupada pela população que não tinha condições financeiras de arcar 

com os custos das moradias nas áreas próximas que já estavam em processo de 

especulação: 

“Como na região da Leopoldina também houve a valorização dos 

terrenos devido a especulação imobiliária, uma parcela da população 

atraída para a região precisou adaptar-se da melhor maneira possível, 

ocupando as ruas alagadiças da Maré e submetendo-se a péssimas 

condições de vida.” (REDES, 2012, p.82) 

 

A construção da Avenida Brasil a partir de 1939 também impulsionou a 

ocupação da Maré, pois muitos trabalhadores da construção da via foram fixando 

residência no entorno. 

A primeira ocupação da Maré foi a comunidade hoje conhecida como Morro do 

Timbau entre a década de 1930 e 1940. A formação mais recente é a comunidade Salsa 

e Merengue no ano 2000. As 16 comunidades que compõem o conjunto de favelas da 

Maré têm processos históricos diferentes de constituição, hoje são as seguintes 

comunidades que compõe a Maré: Marcílio Dias47, Praia de Ramos, Roquete Pinto, 

Parque União, Rubens Vaz, Nova Holanda, Parque Maré, Nova Maré, Baixa do 

Sapateiro, Morro do Timbau, Bento Ribeiro Dantas, Conjunto Pinheiros, Vila dos 

Pinheiros, Novo Pinheiros, Vila do João e Conjunto Esperança. 

Reconhecida como a primeira comunidade da Maré, a ocupação do Morro do 

                                                 
47 Importante destacar que o Censo do IBGE não considera Marcílio Dias como integrante do conjunto de 

favelas da Maré. Como utilizaremos nesse trabalho os dados referentes ao Censo Maré 2000, estamos 

considerando a composição da Maré por 16 comunidades. 
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Timbau48 começou entre as décadas de 1930 e 1940. Além da ocupação do morro, as 

primeiras moradias começaram a acontecer na região que na época era conhecida como 

Enseada de Inhaúma. A construção da Avenida Brasil em 1940 foi importante para o 

crescimento populacional da região: 

“A construção dessa via, que integrou a BR-101, valeu-se de inúmeros 

aterramentos sobre a enseada de Inhaúma e objetivou ligar o centro da 

cidade aos distantes subúrbios a fim de alargar a malha industrial do Rio 

de Janeiro. Sua influência sobre a Maré se deu na medida em que, além 

de promover aterramentos e vias de acesso, que foram pontos de partida 

para muitas ocupações, atraiu muitas pessoas que trabalhavam na sua 

construção.” (REDES, 2013, p.25) 

 

Em função da realização da Copa do Mundo de 1950, a construção do Estádio 

do Maracanã no local onde estava instalado o 1º Regimento de Carros de Combate (1º 

RCC) do Rio de Janeiro,tornou obrigatória a transferência daquela unidade militar para 

outra área da cidade, tendo sido escolhido pelo Exército, os terrenos antes ocupados por 

chácaras, em Bonsucesso, junto à Avenida Brasil, o que foi efetivado em 1947. 

O 1º RCC foi instalado ao lado do Morro do Timbau e com a justificativa de 

impedir a ocupação dos terrenos que pertenciam ao Exercito os militares iniciaram uma 

série de ações de controle da população que ali morava: “passou a exercer um controle 

sistemático sobre a comunidade com a derrubada de barracos, o controle da entrada de 

moradores através da colocação de cercas de arame farpado, e a cobrança, por parte de 

alguns militares de ‘taxas de ocupação’”. (CEASM, 1999, p.21) 

A década de 1950 é marcada por muitas resistências dos moradores, pois o 

exército tentava de todas as formas impedir a ocupação da área, inclusive utilizando de 

violência para conter os moradores. A primeira moradora do Morro do Timbau, Dona 

Orosina, procurou o então presidente do país, Getúlio Vargas,para denunciar o que 

estava ocorrendo:  

“Por intervenção de D. Orosina que escreve uma carta denunciando tal 

situação ao Presidente Getúlio Vargas, que a recebe no Palácio e lhe 

responde dando garantias contra os agentes militares, a comunidade 

passou a crescer e se organizar tendo em 1954 fundado a terceira 

associação de favelas do Rio de Janeiro.” (CEASM, 1999, p.21) 

 

Ainda na década de 1940 começava a ser ocupada também a comunidade Baixa 

do Sapateiro,a segunda ocupação da Maré: “Seu núcleo de ocupação inicial localizava-

se em área contígua ao Morro do Timbau, no final da Rua Nova Jerusalém. Já na década 

de 50 se iniciava a expansão pelo mangue e sobre a maré com a construção das 

                                                 
48 Morro do Timbau vem da expressão tupi “thybau”, que significa “entre as águas”. (REDES, 2013) 
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palafitas, principalmente a partir da Rua Oliveira.”  (CEASM,1999, p.22) 

Com a extensão da Baixa do Sapateiro, surgiu já na década de 1950 o Parque 

Maré. Com os primeiros barracos construídos a partir dos mangues existentes, essa 

comunidade fica entre a “divisa”49 da Baixa do Sapateiro com a Nova Holanda.  Sem 

qualquer infra-estrutura era comum os moradores atravessarem a avenida Brasil em 

busca de água e os atropelamentos eram comuns: 

 

“Não havia qualquer infraestrutura, a luz era coisa rara nas casa, 

inicialmente puxada diretamente, através dos “gatos” e posteriormente 

por meio das cabines onde havia um medidor da LIGHT e era revendida 

às demais casas.  Posteriormente, por medida do próprio governo, foram 

criadas as Comissões de Luz.   A água chegava através de pequenas bicas, 

puxadas clandestinamente dos ramais, onde se formavam grandes filas.  

Muitos apanham água do outro lado da Avenida Brasil, que pela distância 

exigia meios criativos para o transporte de uma maior quantidade.” 

(CEASM,1999, p.24) 

 

O Parque União surgiu da iniciativa de militantes do Partido Comunista na 

década de 1950. Há relatos de que os lotes foram divididos e vendidos a um preço 

simbólico. 

“Em 1959, a região do Parque União tinha como seu principal 

organizador um advogado ligado ao PCB, chamado Margarino 

Torres.Este senhor tinha um escritório no Parque Major Rubens Vaz, de 

onde dava as coordenadas para a estruturação da área era neste escritório 

que os recém-chegados compravam os seus terrenos.” (CEASM, 1999, 

p.26) 

 

 Atualmente é considerado uma das comunidades mais elitizadas da Maré. Pela 

proximidade com a Avenida Brasil, recebe pessoas de diferentes lugares do Brasil, 

concentra um grande número de comércios e especialmente restaurantes das mais 

variadas especialidades gastronômicas. É no Parque União que se encontra o aluguel 

mais caro da Maré e também um dos espaços de lazer mais significativos, como 

restaurantes e a praça ondem acontecem semanalmente shows de forró com artistas 

famosos no cenário cultural. 

A Nova Holanda foi construída pelo poder público na década de 1960 como um 

Centro de Habitação Provisória (CHP) no processo de remoção do governo Carlos 

Lacerda. Moradores de várias favelas da cidade foram levados para lá.  

“A ideia principal era a de que nesses CPH os moradores aprendessem 

novos hábitos de higiene, novas formas de relacionamento social e 

                                                 
49 A “divisa” é uma rua que separa as comunidades da Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, marcada pelos 

confrontos entre grupos armados de duas facções rivais que disputam os territórios.  
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convivência comunitária. Só após estar ‘civilizado’ o suficiente para 

morar em casa de alvenaria ou apartamentos é que o ‘favelado’ poderia 

deixá-lo.” (REDES, 2012, p.83)  

 

Há relatos de que as pessoas eram levadas ao CHP de forma muito arbitrária, 

sem qualquer diálogo e informações sobre o lugar onde iriam residir. O que era para ser 

provisório tornou-se espaço de moradia para muitas famílias que acabaram não sendo 

transferidas para os conjuntos habitacionais. 

As palafitas foram características da favela da Maré por muitos anos. Há relatos 

de muitas mortes de crianças que caiam na água e não eram mais encontradas, além das 

condições insalubres que viviam os moradores desses locais. 

O período entre 1970 e 1980 foi marcado por intensas lutas por melhores 

condições de vida na Maré. A realidade vivenciada pelos moradores da Nova Holanda 

impulsionou esse processo de organização popular: 

 

“As precárias condições de vida nos anos 1970, a política de coerção 

exercida pela Fundação Leão XIII, os conflitos internos causados pela 

forma com qual as pessoas foram trazidas das favelas que deram origem à 

Nova Holanda, a ausência de esgoto sanitário, água potável, escolas e 

postos de saúde e a insegurança quanto à propriedade das casas devido ao 

permanente fantasma da remoção.” (REDES, 2012, p.90) 

 

 

 A primeira associação de moradores da Maré foi criada em 1981 (Associação de 

Moradores e Amigos da Nova Holanda – AMANH), mas era considerada 

descomprometida e omissa com os processos de mobilização. Em 1984 foi criada uma 

chapa de oposição para concorrer à diretoria da associação criada. Articulada por jovens 

da Igreja Católica, funcionários do Posto de Saúde e do bloco carnavalesco foi criada a 

Chapa Rosa, que venceu a disputa com 1.137 votos contra 417 da Chapa Azul. A nova 

direção foi assumida por Eliana Souza Silva50, que com 25 anos de idade tornou-se a 

primeira mulher presidente de associação de moradores de favelas do Rio de Janeiro: 

 

“Foi uma vitória fundamental para o movimento popular na Nova 

Holanda e de maneira geral, para o movimento de favelas do Rio de 

Janeiro. Depois de 22 anos de controle da Fundação Leão XIII, 

finalmente os moradores puderam viver sem sua tutela e ter um canal 

legítimo para a organização e reivindicações.”(REDES, 2012,p. 96) 

 

                                                 
50 Eliana Souza Silva é paraibana e veio morar na Maré com sua família aos 07 anos. Foi presidente da 

associação de moradores da Nova Holanda e desde então se dedica ao trabalho na favela. Foi uma das 

fundadoras do CEASM (Centro de Estudos Solidários da Maré) e da Redes de Desenvolvimento da Maré.  
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 A AMANH criou a Cooperativa Mista e de Consumo dos Moradores da Nova 

Holanda (COOPAMNH) que com o apoio técnico da Universidade Santa Úrsula 

implementou uma fábrica de material de construção. A ideia era que com o preço mais 

barato do material os moradores pudessem reformar e construir moradias. Muitas 

famílias ainda residiam nas habitações provisórias (CHP) e chegavam a dividir a 

residência com pessoas que sequer conheciam. Através de um convênio com a Caixa 

Econômica Federal foram construídas 46 novas residências para resolver a questão das 

coabitações.  

A Vila do João foi construída em 1982. Através do Projeto- Rio que previa a 

remoção das palafitas da Baixa do Sapateiro e do Parque Maré, foram construídas 1.400 

casas do tipo embrião na área anteriormente ocupada pelo Aeroporto de Manguinhos. O 

conjunto foi construído dentro do programa do Banco Nacional de Habitação (BNH) e 

foi antecedido por um cadastro socioeconômico dos moradores: 

 

“O terreno que pertencia ao Ministério da Aeronáutica foi adquirido pelo 

BNH e nele se construiu uma quadra experimental de 193 casas de 16 

tipos diferentes, desde os embriões – um cômodo e unidades sanitárias 

aos sobrados, ocupando de 19 a 44 metros quadrados, na qual os 

moradores das palafitas escolhiam as cores e o formato de suas futuras 

casas.” (CEASM, 1999, p.33) 

 

Na região remanescente da antiga enseada de Inhaúma, localizava-se a Ilha do 

Pinheiro, onde foi construída em 1983 a Vila do Pinheiro. Foram assim aterrados 69 

hectares da Baía de Guanabara pelo Departamento Nacional de Obras e Saneamento – 

DNOS, no qual foram construídas 2 mil e 300 casas pelo BNH.   Em 14 dedezembro de 

1983, o BNH iniciou o processo de remoção de cerca de 15 mil pessoas, que viviam na 

Ilha e foram transferidas para os conjuntos habitacionais.  “Tal processo foi feito em 

segredo com a finalidade de evitar invasões.As casas na sua maioria geminadas, com 

sala, quarto, cozinha e banheiro, mediam 30 metros quadrados e foram construídas de 

forma semelhante às da Vila do João.” (CEASM, 1999:33) 

Na década de 1990 foram criadas através do Projeto Morar sem Risco51 a Nova 

Maré e o conjunto Bento Ribeiro Dantas, que receberam famílias que residiam em áreas 

consideradas de risco, assim como as famílias que ainda viviam em palafitas na Maré. 

                                                 
51 O Programa Morar Sem Risco foi criado em 1994 pela Secretaria de Habitação da Prefeitura do Rio de 

Janeiro e atuava na transferência e reassentamento de famílias removidas de áreas de riscos. Cabe 

sinalizar que o projeto foi extinto em 2006. 
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O prefeito César Maia em 1994 criou um decreto52 formalizando o bairro Maré, 

com o discurso de que o território já dispunha de investimento público que o faziam 

urbanizada como qualquer outro bairro. É importante ressaltar que a existência de 

equipamentos públicos não representa por si a garantia ao acesso a direitos básicos 

pelos moradores. 

Com um histórico de organizações coletivas a Maré concentra um grande 

número de organizações não governamentais, onde muitas foram formadas por 

moradores e ex moradores.  Mas o Estado também se mantém presente na Maré. 

Contrariando o discurso da ausência, consideramos que o Estado se faz presente nas 

favelas, porém sua presença se faz através de serviços de baixa qualidade e insuficientes 

as demandas dos cerca de 132 mil moradores. 

A instituição Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM)53 realizou 

no ano de 2000 o primeiro Censo da Maré. O objetivo era ter uma maior base de 

compreensão da realidade local, assim como possibilitar a comparação com outras 

fontes de pesquisa, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

historicamente tem sua forma de coleta de dados nos espaços populares muito 

questionada pela falta de precisão. 

A Maré possui cerca de 132 mil habitantes, com uma média de 3.4 habitantes 

por domicílio54. Média esta bastante próxima daquelas encontradas em nível nacional, 

regional e municipal. A população se distribui por cerca de 38 mil domicílios, nas16 

comunidades.  

O Censo Maré de 2000 aponta que a maioria dos moradores da Maré são 

oriundos do Nordeste e que 7,9% da população acima de 14 anos é analfabeta. 

Percentual que está abaixo da média do Brasil (13,3%), mas bem acima da média dos 

moradores da cidade do Rio de Janeiro (3,4%)55. Passados 10 anos o Censo do IBGE de 

2010 aponta ainda a diferença que existe com relação ao número de analfabetos na Maré 

com relação ao restante da cidade. Na faixa de etária acima de 15 anos a média de 

analfabetismo Maré 7,72%, enquanto no Rio de Janeiro é de 2,90%. 

                                                 
52 Lei N 2119 de 19 de janeiro de 1994 

53 O Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré (CEASM) é uma instituição não governamental criada 

em 1998 a partir do Curso Pré-vestibular da Maré. Criada por um grupo de moradores que cresceram e/ou 

moraram em alguma das comunidades da Maré que atingiram o Ensino Superior e possuíam historia com 

movimentos coletivos locais. 
54Todos os dados utilizados sobre a Maré foram elaborados a partir do Censo Maré 2000, portanto, como 

já se passaram mais de 10 anos acredita-se que este número de moradores seja maior do que os dados 

revelados no ano de 2000. 
55 Dados do Censo IBGE de 1999. 
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Com relação aos serviços públicos de educação, a Maré, possui 2056 escolas 

públicas de ensino fundamental, 02 Espaços para desenvolvimento infantil (EDI), várias 

creches e escolas privadas de pequeno porte, voltadas para a Educação Infantil e para o 

Ensino Fundamental. Há ainda 3 escolas de Ensino Médio57, cuja demanda é muito 

maior do que a quantidade de unidades escolares existentes . No que se refere ao CEJA 

(Centro de Educação de Jovens e Adultos),este acontece em 03escolas no período 

noturno (uma na Vila do João, uma no Conjunto Esperança, um no piscinão de Ramos) 

e 01 escola que funciona nos três turnos (o CEJA- Maré fica entre o Morro do Timbau e 

o conjunto Bento Ribeiro Dantas).  Nem toda população mareense que quer voltar aos 

estudos formais tem essa possibilidade devido a distancia das escolas. A localização em 

territórios alvo de disputas de facções rivais dificultam o acesso dos moradores de 

diferentes comunidades que temem represálias, principalmente pelas aulas acontecerem 

à noite. 

Além das instituições públicas de ensino formal, há uma variedade de iniciativas 

no campo educacional desenvolvidas pelas organizações não governamentais e 

comunitárias. 

Na Maré existem atualmente seis unidades de saúde que funcionam como Centro 

Municipal de Saúde (CMS)58, uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento)59 e duas 

Clínicas da Família.60 Apesar do número de postos de saúde, há uma grande 

precariedade no que se refere à qualidade dos serviços de saúde. Os moradores 

reclamam da dificuldade de conseguir atendimento em algumas especialidades e 

algumas unidades ficam por alguns períodos, sem médicos. A justificativa está sempre 

                                                 
56No dia 26 de fevereiro de 2016 foram inauguradas 04 escolas municipais na Maré. As novas unidades 

fazem parte do Programa Fábrica de Escolas Amanhã com ensino integral, mas logo na primeira semana 

após a inauguração, as escolas estão funcionando em horário parcial devido à falta de professores. 
57 Sendo uma estadual e duas do município cedidas para a secretaria estadual de educação período 

noturno. 
58Os CMS oferecem serviços de atenção primária. Em seus modelos originais, contam com uma equipe 

multidisciplinar de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, agentes comunitários e 

de vigilância  em saúde e técnicos de saúde bucal. Mas na Maré em poucas unidades se encontra uma 

equipe completa. 
59As Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24h são os estabelecimentos de saúde de complexidade 

intermediária situados entre a Atenção Básica à Saúde e a Rede Hospitalar. A primeira UPA no Rio de 

Janeiro foi construída na Maré em 2007 e funciona como o principal serviço de emergência no 

atendimento aos moradores da favela. 
60Assim como os CMS as Clínicas da Família atuam na atenção básica de saúde. O modelo tem como 

objetivos trabalhar a prevenção e a promoção de saúde.  Em seu modelo original, contam com uma equipe 

multidisciplinar de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, agentes comunitários e 

de vigilância  em saúde e técnicos de saúde bucal. As Clínicas da Família da Maré atendem apenas 

moradores das áreas do Timbau, parte da Baixa do Sapateiro, Bento Ribeiro Dantas, Vila do João e Vila 

dos Pinheiros. 

http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.rio.rj.gov.br/
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relacionada à violência local, pois segundo os gestores há dificuldades de contratar 

profissionais que temem os riscos dos conflitos armados.  

O discurso do medo está presente na fala da maioria dos profissionais que atuam 

na Maré. É como se existisse um risco de morte iminente para todos que não são 

moradores e precisam circular pela favela, conforme aponta SILVA E. (2012): 

 

“No caso de algumas pessoas que se propõem entrar na favela, muitas 

vezes por necessidade profissional, há a exigência – o termo é esse – de 

garantia da segurança absoluta. Ignora-se que os moradores locais correm 

os mesmos riscos em caso de um eventual conflito, que não há uma 

ligação com os grupos criminosos armados e controle de suas atividades.” 

(2012, p.116) 

 

 A saúde no Rio de Janeiro desde o inicio do século XXI passa por um processo 

de privatização e todas as unidades de saúde da Maré são gerenciadas por uma 

Organização Social (OS).61 

No campo da saúde mental não há um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) 

localizado na Maré. Há uma unidade de saúde que conta com psiquiatralocalizada em 

Ramos62 e um CAPS em Olaria para casos de transtornos psiquiátricos mais graves.63 

Para o atendimento infantil há o CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantil 

Juvenil), que apesar de inaugurado em 2012, até hoje não conta com uma estrutura 

própria. Após várias mudanças, o serviço está funcionando atualmente dentro do espaço 

do CIEP Leonel Brizola, na praia de Ramos. Em função dos problemas de estrutura, os 

profissionais acabam tendo que fazer algumas restrições para receber casos novos. Para 

as crianças não consideradas “casos graves”, os familiares acabam “peregrinando” pelos 

serviços da cidade a fim de conseguir um atendimento.Na área de álcool e outras 

drogas, foi inaugurado em abril de 2014 o CAPSad Miriam Makeba64 localizado em 

Bonsucesso, que além da Maré, atende moradores das áreas de Bonsucesso e Ramos. 

O lixo é algo que chama muito atenção de quem circula pelas ruas da Maré. As 

coletas são feitas de forma regular apenas nas ruas principais e é comum ver muito lixo 

espalhados pelos ruas, becos e vielas.  

A Maré historicamente se constitui como um lugar de muito movimento de 

pessoas, o que vem sofrendo alteração a partir do processo de ocupação das 

                                                 
61 As Unidades de Saúde da Maré são gerenciadas pelo OS Viva Rio Saúde, vinculada a ONG Viva Rio. 
62 Posto de Atendimento Médico (PAM) Maria Cristina Roma Paugartten 
63 CAPS Fernando Diniz. 
64 O CAPSad também está sob a gestão da OS Viva Rio Saúde. 
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comunidades pelo exército em 05 de abrilde 201465. Em qualquer hora do dia ou noite a 

movimentação era algo que chamava atenção de quem passa pelas ruas da Maré, 

conforme aponta SILVA (2012):  

 
“A forte presença das pessoas nas ruas é o elemento que mais impacta 

aqueles que vão pela primeira vez a uma favela como a Maré; à noite, 

enquanto as ruas dos bairros de classe média estão vazias, com seus 

moradores trancados em suas casas e seus apartamentos repletos de 

grades, a favela está com o comércio aberto, os bares pulsando, cheios de 

vida.” (2012:72) 

 

É expressivo o número de comércios, especialmente bares, lanhouses, salões de 

beleza e lojas de roupas na Maré. Em 2014 a Redes da Maré lançou o primeiro Censo de 

Empreendimentos Econômicos da Maré que identificou 3.182 empreendimentos locais, 

responsáveis pela geração de 9.371 empregos.Compostos por comércio (66%), serviços 

(33,3%) e indústrias (0,7%), apenas 24% dos negócios são legalizados. 

Sobre as atividades o Censo lista as doze principais identificadas na pesquisa: 

1- 660 bares 

2- 307 salões de beleza 

3- 216 lojas de roupas 

4- 138 mercados 

5- 131 lanchonetes 

6- 130 manutenção e reparação de veículos 

7- 127 salgados/doces 

8- 94 restaurante/pensão 

9- 69 informática/games 

10-  68 bazar 

11- 67 material de construção  

12- 60 serralheira/vidraçaria 

Os dados do Censo apontam também que 17,3% dos empreendedores não 

moram na Maré, identificando que a favela também é fonte de renda para quem mora 

fora dela. 

A ocupação das calçadas das residências e comércios faz com que as pessoas 

andem muito pelas ruas, tendo que concorrer com os carros e motos que circulam pela 

favela. 

                                                 
65 Trataremos do processo de ocupação militar da Maré no Capítulo 3 desse trabalho. 
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É grande também o número de igrejas, em sua maioria evangélicas, que acabam 

ocupando os espaços das ruas e tendo uma atuação política na favela, conforme aponta 

FARAGE (2012): 

“Central na configuração do cotidiano da favela é a presença das igrejas, 

em especial as igrejas evangélicas, que abarcam a maior parte dos 

moradores que frequentam alguma instituição religiosa. As igrejas, assim 

como o comércio, também se apropriam dos espaços públicos, não 

apenas para a realização pontual de cultos mas para a instalação de caixas 

de som, telão e até mesmo de templos em praças públicas. A presença dos 

evangélicos na favela é muito significativa, contribuindo para uma 

configuração não apenas cultural mas também política do território, já 

que em sua maioria as igrejas evangélicas se vinculam à políticos e aos 

centros sociais.” (2012, p. 95) 

 

Na área da cultura, somente no ano de 2003 a Maré recebeu seu primeiro 

equipamento cultural. A Casa de Cultura da Maré66 é desde então administrada pela 

ONG CEASM e no local também funciona o Museu de Memória da Maré67,  

Já em 2005 a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro inaugurou a Lona Cultural 

da Maré68, que atualmente é administrada pela ONG Redes de Desenvolvimento da 

Maré. O espaço não é acessado por todos os moradores, tendo em vista a sua 

localização em um território “fronteira” entre facções rivais. O único equipamento 

cultural público da Maré é administrado por uma instituição não governamental e 

expressa o pouco investimento do Estado no que se refere ao direito à cultura dos 

moradores de favelas. O subsidio da prefeitura é apenas para a parte administrativa do 

espaço, o que impede a contratação de grupos culturais de fora da favela. O 

funcionamento do espaço acaba acontecendo a partir de iniciativas de grupos artísticos 

locais, que não recebem cachê em suas apresentações.  Além disso, como o recurso 

recebido não é possível fazer obras de conservação no espaço.  

A Redes de Desenvolvimento da Maré inaugurou em 2008 o Centro de Artes da 

Maré69, onde acontecem uma série de atividades artísticas. Em 2011 foi inaugurado o 

Centro Cultural Bella Maré pela ONG Observatório de Favelas, quenasce com o 

objetivo de contribuir para a democratização e difusão das artes visuais, através de 

                                                 
66A Casa de Cultura foi construída dentro de uma antiga fábrica de transportes marítimos – Cia Libra de 

Navegação, cedida ao CEASM. 
67O Museu de Memória da Maré foi inaugurado em 2004 e é reconhecido por ser o único museu 

localizado em uma favela. 
68 Seu nome oficial é Lona Cultural Hebert Viana e contou com o artista em sua inauguração. 
69Centro de Artes da Maré (CAM) é fruto da parceria entre a Redes da Maré e a Lia 

Rodrigues Companhia de Danças.Idealizado para criação ,  formação  e difusão das artes, com destaque 

para a dança  contemporânea, o CAM vem se constituindo numa referência genuína para romper com a 

segmentação existente entre os diferentes territórios  da cidade no campo do direito à arte. 
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exposições e intervenções em diferentes comunidades da Maré. 

É importante sinalizar que há uma organização cultural independente na Maré, 

como os grupos de rock, que organizam o evento Favela Rock na Lona Cultural, assim 

como os bailes funks70 e forrós que acontecem semanalmente na praça do Parque 

União. Há também o bloco se Benze que Dá71,um bloco carnavalesco com composições 

com cunho crítico que circula aos sábados antes e após o carnaval pelas ruas Maré, 

além de participar constantemente de manifestações e atos públicos, como é o caso do 

Grito dos Excluídos.  

A Maré tem um número considerável de organizações não governamentais. 

Além da Redes e Observatório de Favelas citadas acima, há também Luta pela Paz72, 

Projeto Uerê73, Instituto Vida Real74, dentre outras. 

 A Maré possui um Centro de Referência de Atendimento de Mulheres 

(CRMM)75 que oferece atendimento para as mulheres vítimas de violência. O serviço 

fica localizado na Vila do João e no momento da escrita desse trabalho encontra-se 

fechado por falta de funcionários de limpeza.76 

Com relação aos espaços de lazer, há poucas praças na Maré e em péssimo 

estado de conservação. A única Vila Olímpica77 vive suspendendo suas atividades em 

função das renovações de contratos com os financiadores, já que apesar de ser um 

espaço público, seu funcionamento depende das parcerias firmadas com empresas, 

                                                 
70 Todos os bailes funks da Maré são organizados pelos grupos civis armados. Nas comunidades 

dominadas por milícias, os bailes funks são proibidos. 
71O Bloco fez o seu primeiro desfile no carnaval do ano de 2005. Formado por moradores, foi criado 

principalmente pela dificuldade de circulação interna de seus moradores entre as diferentes comunidades 

que constituem a Maré e pela vontade de fazer refletir criticamente sobre sua realidade social. O Bloco 

tem se firmado ao longo dos últimos anos como um importante movimento de resistência  cultural e de 

contestação acerca da criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. 
72O Luta pela Paz é uma organização não governamental fundada em 2000 na Maré com atividades 

educacionais e de esportes para crianças e jovens. o foco da Organização é o desenvolvimento pessoal dos 

jovens para gerar impacto nas áreas fundamentais de suas vidas. A instituição foi fundada pelo Luke 

Dowdney, que é inglês e ex atleta de boxe. Fonte: www.lutapelapaz.org, acesso em janeiro de 2016. 
73O Projeto Uerê é uma organização não governamental localizadana comunidade da Baixa do Sapateiro 

na Maré, que atende crianças e adolescentes com oficinas pedagógicas no contra turno escolar. 
74O Instituto Vida Real é uma organização não governamental criada em 2005 por Tião, líder comunitário 

e morador da Maré. A instituição oferece atividades pedagógicas a crianças, adolescentes e jovens, tendo 

como publico alvo inseridos no comércio varejista de drogas. 
75 O Centro de Referência de Mulheres da Maré Carminha Rosa foi implantado em 2000 como um 

projeto integrante do Núcleo de Estudos em Políticas Públicas em Direitos Humanos (NEPP-DH), Órgão 

Suplementar do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(CFCH/UFRJ). 
76 A unidade está a 06 meses fechada aguardando o processo de licitação da UFRJ para contratação de 

empresa de limpeza. 
77A Vila Olímpica da Maré é um complexo sócio esportivo que conta com recursos financeiros da 

Prefeitura do Rio de Janeiro e da Petrobras. Como os projetos dependem de financiamento, é muito 

comum as atividades pararem nos períodos de renovação de convênios. 

http://www.blocosebenzequeda.blogspot.com.br/
http://www.blocosebenzequeda.blogspot.com.br/
http://www.lutapelapaz.org/
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como Petrobras, Lamsa etc.  

 No que se refere o domínio pelo tráfico de drogas, há presença de grupos civis 

armados integrantes de duas facções rivais78. Há também territórios onde se predomina 

a presença de milícias79. O conflito armado entre as facções é constante e em 

determinadas áreas que dividem os territórios é possível observar as marcas deixadas 

pelas armas de fogo nos muros e fachadas das instituições e residências. 

Observamos que há um descontentamento da população quanto à atuação das 

instituições estatais incumbidas de preservar a ordem e a segurança pública. Na Maré há 

uma Batalhão da Polícia Militar. A intervenção do Estado para garantir a segurança é a 

forma repressiva e autoritária de matriz militar visando manter esses espaços sobre 

controle.  

O 22º Batalhão da Policia Militar foi instalado na Maré em 2003, transferido do 

bairro de Benfica onde funcionava desde 1989, que conforme aponta SILVA (2012) foi 

implantado a partir de um indicativo de ser o primeiro Batalhão Comunitário do Rio de 

Janeiro.  Quando foi inaugurado iniciou com cursos gratuitos de informática e acesso à 

internet aos moradores, mas não houve adesão e até hoje não existe relação dialógica 

entre a população da Maré e os policiais. A instituição fica de costas para a Maré e tem 

como entrada principal o portão da Linha Vermelha. 

Recorrentemente acontecem confrontos entre policiais e grupos criminosos 

armados, e os serviços públicos são os primeiros a deixarem de funcionar (escolas sem 

aulas, postos de saúde sem atendimento), demonstrando a fragilidade na forma como o 

Estado “garante” a segurança pública nesses espaços. 

São inúmeras as vezes que os confrontos atingem o cotidiano dos moradores. 

Reportagem do jornal o dia de 10 de maio de 2013 relata como as aulas são 

interrompidas inclusive com ações da polícia, inclusive dentro da escola: “Foi todo 

mundo para o corredor enquanto eles buscavam armas e drogas. Uma professora 

chegou a falar para eles que ali havia crianças, e um dos policias falou: ‘Eles moram 

em favela. Estão acostumados com armas’”, afirmou um professor do Ciep Operário 

Vicente Mariano. 

O fato da política de segurança pública ser conduzida a partir da lógica do 

                                                 
78 Atualmente há divisão entre as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando, mas por um período 

em algumas comunidades existia também o domínio pela facção ADA (Amigo dos Amigos), mantendo a 

disputa por três facções. 
79 Segundo definição de SILVA FILHO (2007: 3), milícias “são grupos constituídos por policiais e 

bombeiros aposentados ou em horários de folga que enfrentam grupos de criminosos para domínio de 

territórios e venda de proteção”. 
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confronto, aliada a uma progressiva militarização da segurança, representa a sensação 

de medo quando há alguma operação policial acontecendo. 

As escolas da Maré deveriam funcionar até às 17 horas, mas encerram o turno 

da tarde as 15horas e 30 minutos e a justificativa da redução da carga horária é a 

garantia da segurança para os alunos e profissionais da educação. Os postos de saúde 

também fecham mais cedo com a mesma justificativa.  

Não podemos deixar de reconhecer que o fato do território ser disputado entre 

as facções rivais causa muitos confrontos armados, mas a atuação do Estado na “guerra 

às drogas”80 não prevê nenhuma medida que garanta a segurança dos moradores.  

São comuns as operações policiais acontecerem pela manhã, logo no horário 

que as crianças chegam à escola, assim como as aulas ficarem suspensas por vários dias 

em função das operações.  

 Helicópteros, caveirão81 e policiais fortemente armados, que muitas vezes 

deixam rastros de sangue em suas passagens, fazem parte do cotidiano de quem reside 

na Maré. As abordagens policiais que desconsideram qualquer respeito ao morador, 

também fazem parte dessas relações cotidianas. Não à toa, já que as frases cantadas 

pelos policiais do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) durante o treinamento 

expressam o objetivo de suas ações em favelas: “O interrogatório é muito fácil de 

fazer. Pega o favelado e dá porrada até doer. O interrogatório é muito fácil de acabar, 

pega o favelado e dá porrada até matar.” 

Essa forma de atuação nas favelas e bairros pobres se difere das ações da polícia 

em outras partes da cidade.  Consideramos que a polícia é o braço armado do Estado e 

seu principal instrumento coercitivo.  

Em 2010 foi construído entre a Linha Vermelha e a Maré um muro de 7,6 

quilômetros. Chamado pelo governo municipal de “barreiras acústicas”, a prefeitura 

afirmou que o objetivo principal era proteger as favelas do barulho dos carros.  

Realizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços 

Populares (NEPFEP)82, a pesquisa “Os muros do invisível” revelou que 73% dos 

moradores do bairro acreditam que o muro foi construído para esconder a favela e 

                                                 
80 A atuação do Estado no que se refere ao combate ao tráfico de drogas será tratada no capítulo 2 desse 

trabalho. 
81 O caveirão é um carro blindado adaptado para ser um veículo militar. A palavra caveirão refere-se ao 

emblema do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), que aparece com destaque na lateral do 

veículo. Entre as modificações feitas nos caminhões blindados originais estão o acréscimo de uma torre 

de tiro, capaz de girarem 360 graus, e fileiras de posições de tiro em cada lado do caminhão. O caveirão 

tem capacidade para até 12 policiais com armas pesadas. 
82  O Núcleo foi criado pela Redes e desde 2012 vinculou-se a Universidade Federal Fluminense. 
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isolar ainda mais a comunidade do restante da cidade. Sem qualquer diálogo com os 

moradores da Maré foram investidos 20 milhões de reais em um local onde outras 

prioridades se fazem necessárias. 

O Rio do Janeiro foi escolhido para sediar a Copa do Mundo de 2014 e 

Olimpíada de 2016, e com isso a cidade vem recebendo uma série de obras e políticas 

visando a sua preparação83. Os Megaeventos, também funcionam como uma forma de 

movimentação e revitalização do capitalismo. Nesse sentido, consideramos que o muro 

construído na Maré também faz da parte da medida de mudança de imagem da cidade 

para recebimento dos turistas. Afinal, no trajeto do aeroporto internacional à zona sul da 

cidade é obrigatório a passagem pela Maré, pois a necessidade de maquiar ou esconder 

seus problemas diante de quem chega no Rio de Janeiro. 

Percebe-se assim, que são criadas um conjunto de ações, gerenciadas pelo 

Estado a serviço dos interesses do capital e da burguesia, que visam intensificar o 

processo de mercantilização da cidade. Para tal é necessário a realização de mais uma 

faxina étnico social, que inclui, entre outras ações, o cercamento de algumas favelas, a 

militarização do espaço urbano, em especial das favelas, o remodelamento da cidade e a 

criação da UPP. Ações que privilegiando os interesses da burguesia, em especial no que 

tange a especulação imobiliária, vem expulsando segmentos da classe trabalhadora para 

áreas periféricas da região metropolitana ao mesmo tempo que intensifica a 

criminalização da pobreza criando justificativa para a ação coercitiva do Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Umas das medidas é a instalação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP)no Rio de Janeiro que é 

objeto dessa pesquisa e será tratada no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO 2 –CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA: A FAVELA COMO CASO 

DE POLÍCIA 

 

2.1 - Política de Segurança Pública no Rio de Janeiro 

 

A primeira instituição policial foi criada no Brasil com a vinda da família real 

portuguesa no ano de 180884. Segundo Batista (2003), em função da demanda por 

ordem pública a polícia da capital do Império foi montada para enfrentar a população 

escrava que já se rebelava. 

Dessa forma, foi criada em 1808 a Intendência Geral da Polícia da Corte e do 

Estado do Brasil, que é o marco inicial da institucionalização de uma polícia que nas 

ruas atemorizava a população negra e pobre com castigos físicos em público, além de 

combater as resistências populares, tão em voga na época, representadas pela capoeira, 

pelo quilombo85 e pela fuga dos escravos.  

Até então o controle social daqueles que se rebelavam diante das normas da 

ordem era feito através da punição doméstica pelos senhores sobre seus escravos. A 

população pobre branca e livre estava submissa ao julgo do absolutismo português, 

pautados nas Ordenações Filipinas.86 

Portugal estabeleceu em suas colônias um elaborado sistema judicial que era 

essencial para a manutenção do império e os juízes estavam entre os principais 

representantes da autoridade monárquica que provocaria o ressentimento crescente dos 

brasileiros. A lei penal era regida pelo livro V do Código Filipino, que especificava os 

mecanismos do absolutismo. Nesse período a vigilância ficava sob a responsabilidade 

de civis desarmados funcionários do conselho municipal da cidade. 

Já nessa época era também comum a formação de milícias que eram cidadãos 

brancos livres que recebiam treinamento dos oficiais do Exército e que poderiam 

receber armas e atuar em situações de emergência para controlar multidões e efetuar 

prisões. Nas áreas rurais o controle social ainda se dava pelo coronel local com o apoio 

                                                 
84 A comitiva portuguesa chegou no Brasil em novembro de 1807 na cidade de Salvador, tendo a família 

real se instalado no Rio de Janeiro em 08 de março de 1808, transformado a cidade em residência fixa da 

corte.  
85 Os quilombos eram espaços de resistência à ordem constituída. Era construído por escravos e negros 

livres. (CAMPOS, 2010). 
86 Nas Ordenações Filipinas as penas principais eram: a tortura judicial como instrumento para extrair 

confissões, mutilação física, marcação com ferro em brasa, esquartejamento e açoite. HOLLOWAY 

(1997) 
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dos capangas armados a seu serviço 

O desembarque da família Real no Rio de Janeiro é um marco na construção do 

Estado nacional brasileiro e nesse sentido a criação da polícia brasileira traz traços 

específicos diferente dos países da Europa Ocidental. A elite brasileira vai formando 

uma polícia de acordo com os seus interesses para a capital, justificada pela necessidade 

de ordem e disciplina, já apresentando os traços de formação de um Estado autoritário e 

repressivo. A instituição policial moderna no Brasil apenas deu continuidade das 

relações sociais hierárquicas já existentes na sociedade colonial. 

A cidade que até então era habitada por proprietários, escravos e pobres livres, 

recebe uma nova classe social formada pela corte. A chegada da família real no Rio de 

Janeiro impõe novas necessidades para a cidade. Não só necessidades materiais, mas 

faz-se necessário criar formas que facilite o desempenho de novas atividades 

econômicas, políticas e ideológicas. O assunto da segurança era prioridade, pois havia 

uma demanda de proteger uma corte que vivia no mesmo espaço que escravos e pobres 

livres. 

Dom João VI criou em 05 de abril de 1808, a Intendência Geral da Polícia da 

Corte e do Estado do Brasil, e em 13 de maio de 1809, a Guarda Real de Polícia, 

subordinada ao gabinete do intendente geral. Importante ressaltar que como a família 

real encontrava-se no Rio de Janeiro é na cidade que ocorre a formação mais efetiva da 

polícia. 

A Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil tinha como 

objetivo: “garantir o abastecimento da cidade, além da segurança pessoal e coletiva, o 

que incluía a ordem pública, a vigilância da população, a investigação dos crimes e a 

captura dos criminosos.” HOLLOWAY (1997, p.46) Era a autoridade do monarca 

absoluto e seus poderes estavam relacionados às incumbências estatais, abrangendo a 

definição de quais comportamentos são criminosos, a punição destes, a prisão e a 

execução da sentença.  

Já a Guarda Real de Polícia tinha como competência ser um aparato de 

vigilância e repressão do crime, de prevenção do contrabando e combate a incêndios. 

Sua história de atuação tem como ênfase a captura de negros fugitivos, pela aniquilação 

de quilombos e pela prisão de capoeiras, exemplificando a sua criação para garantia dos 

interesses da elite da época, quando a capoeira ainda não era uma atividade ilegal: 

 

“A capoeira, por exemplo, só se tornou ilegal com a promulgação do 



 

66 

 

código penal da República em 1890. No século anterior, a polícia do 

Rio prendera milhares de pessoas pela prática da capoeira e, no século 

XIX, aplicou milhares de chibatadas pelo mesmo motivo”.  

HOLLOWAY (1997, p.25) 

  

Em contrapartida depois de 1831 o tráfico de escravos tornou-se ilegal no país, o 

que não impediu que milhares de africanos fossem trazidos ao país, pois a mesma 

polícia com a conivência das autoridades que prendia os “capoeiras” ilegalmente, 

favorecia a chegada de mais negros estrangeiros para serem escravizados no país. 

É importante pontuar que a evolução histórica da polícia apresenta um processo 

de intensificação da repressão que no seu quadro de transição substitui o poder punitivo 

exercido através das hierarquias privadas para o exercício do poder através das 

instituições públicas, mas que em sua função principal permanece o objetivo de proteger 

a propriedade privada conforme aponta HOLLOWAY (1997): 

 

“Usando a polícia, o Estado assumiu a tarefa de proteger a propriedade, 

o que na sociedade tradicional ficava a cargo principalmente de 

particulares, e começou a exercer controle sobre o comportamento 

público, o que não era uma preocupação central do Estado pré-

moderno.” (1997, p.21) 

 

Como não havia recursos próprios, a guarda real contava com o financiamento 

que provinha das taxas, empréstimos privados e subvenções dos comerciantes locais e 

proprietários de terras, que faziam parte da elite econômica daquele período. Aí estavam 

as relações de interesse da classe que posteriormente vai buscar a independência política 

do país. 

Com a Proclamação da Independência do Brasil em 1822, ocorreram algumas 

mudanças no que se refere a legislação que regia o Estado nacional brasileiro. Em 1824 

houve a promulgação da primeira Constituição do país, que incluía a declaração geral “a 

lei será para todos, quer proteja ou castigue”, mas a polícia não alterou em essência o 

controle exercido sobre a população negra da capital. Apesar da Constituição obrigar o 

então intendente da policia a justificar as prisões que não poderia acontecer sem 

mandado judicial ou flagrante, o açoite ainda era usado como punição aos escravos e 

negros libertos. 

“O Estado constitucional, argumentavam os anti-reformadores, não 

tinha que justificar seus atos arbitrários perante as pessoas que eram 

necessariamente alvo da repressão. A necessidade de controlar a 

maioria suplantou os princípios liberais esposados pela minoria.” 

HOLLOWAY (1997, p.57) 
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A Constituição criou também o cargo de juiz de paz, que era eleito pela 

população para desempenhar as funções atribuídas anteriormente ao intendente geral da 

polícia. Não mais indicados pelo governo central, os juízes acabaram ficando sob as 

influências políticas locais. 

Com traços fortes liberais, a Constituição trazia em seu pano de fundo a ideia de 

que “todos eram iguais perante na lei”, mas sabemos que no Brasil a história não se dá 

dessa forma. Um exemplo é o fato ocorrido em 1826, quando o intendente da Corte 

ordenou que todo escravo preso pela prática de capoeira deveria receber 100 açoites e 

ficar detido no Calabouço87 até que seus donos fossem resgatá-los pagando pelos custos 

do período que ficou na prisão. 

Nesse período o espaço urbano do Rio de Janeiro era marcado pelo convívio 

social das pessoas de diferentes classes e com isso a classe dominante tinha medo do 

que poderia acontecer. O Estado através do seu braço armado estabelecia o controle dos 

pobres através do seu braço armado. A elite brasileira clamava pela ordem de pública e 

concordava com todas as formas de punição daqueles que ameaçavam as regras do bom 

comportamento público. Não à toa em 1825 foi criado um decreto chamado “toque de 

Aragão”88, que autorizava as patrulhas policiais a interrogar todos os potenciais 

suspeitos encontrados na rua após o horário do toque de recolher. 

Com a abdicação de D. Pedro I, inicia-se no Brasil um período de instabilidades 

políticas e de revoltas internas. A cidade do Rio de Janeiro, a então capital da nação, 

teve suas ruas e praças marcadas por grandes acontecimentos no período de 1831 a 

183289. Uma série de rebeliões populares acontecerem em oposição à Regência de 

Diogo Feijó e em função dessa crise o governo investiu em uma força armada 

remunerada e submetida a uma disciplina hierárquica.  

A elite da época demandava proteção, já que as rebeliões populares 

“ameaçavam” a ordem e a tranquilidade pública: 

“A breve experiência da Guarda Municipal civil demonstrou que as 

classes abastadas não estavam dispostas ou eram incapazes de garantir 

para si próprias proteção e ordem no nível da coerência e competência 

profissional requerido pelo Rio de Janeiro da década de 1830. A maneira 

                                                 
87 O Calabouço era apenas uma das diversas prisões do Rio de Janeiro que utilizavam as antigas 

instalações militares. 
88 Segundo HOLLOWAY (1997) o toque de recolher era sinalizado pelos sinos da igreja de São Francisco 

e do Mosteiro de São Bento respectivamente às 22h no verão e 21h no inverno. Mas a ordem tinha uma 

restrição “que não se abuse, nem se adote para as pessoas notoriamente conhecidas e de probidade.” 

Ibidem: p, 59. 
89 Como a Cabanada ocorrida entre 1832-1835. 
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de assegurar que os integrantes da força criada para fornecer segurança 

fizessem o que deles esperava era submete-los à disciplina militar.” 

HOLLOWAY (1997, p.97) 

 

Foi nesse contexto que surge a polícia militar no Rio de Janeiro, criada em 10 de 

outubro de 1831, com a designação de Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Em 

1866, seu nome é alterado para Corpo Militar de Polícia da Corte, recebendo em 1920 a 

denominação de Polícia Militar.  

A polícia militar90 era um substituto da Guarda Real da Polícia abolida e entre 

algumas diferenças, estava subordinada ao então ministro civil da justiça e não ao 

ministro da Guerra ou intendente da polícia. Seus praças eram jovens91 que se alistavam 

voluntariamente e recebiam melhor remuneração que as tropas do exército. Entre as 

competências, deveriam realizar patrulhas dia e noite. “As patrulhas deveriam prender 

todos os que estivessem cometendo crime, tivessem cometido crime recentemente ou 

estivessem para cometer crime.”HOLLOWAY (1997, p.93) 

É possível perceber que a polícia desde a sua origem atua como instrumento de 

coerção do Estado em defesa de uma determinada classe sobre a outra. Ao mesmo 

tempo em que uma elite da época tinha sua necessidade de proteção da propriedade 

privada garantida, outra significativa parte da população da cidade era o tempo inteiro 

controlada, já que seu comportamento poderia violar as normas estabelecidas pelo 

Estado. 

Mas a concentração de competências a policia militar logo demonstrou 

problemas. Primeiro surgiram as disputas entre os policias e os guardas, que tinham 

posições econômicas superiores aos soldados da policia, o que já confirmava uma 

diferença de status entre os órgãos. Posteriormente se tornaram rotineiras as 

reclamações de abuso de poder cometido por policiais militares que agrediam as pessoas 

nas ruas, maltratavam presos ou matavam a esmo.  

Para HOLLOWAY (1997, p.146)“a Polícia Militar sob Caxias começou a 

construir uma tradição corporativa que a separou da sociedade civil e lhe incutiu a 

mentalidade do nós versus eles, em relação não apenas a instituições rivais, como a 

Guarda Nacional, mas também a sociedade em geral.” 

Através de uma ordem construída por cima começa a se formar uma corporação 

                                                 
90 Utilizaremos nesse estudo a nomenclatura Polícia Militar independente da época. 
91 Os soldados faziam parte da população pobre e não escrava. Havia negros ex escravos, assim como 

brancos brasileiros e portugueses. Apesar das diferentes origens, todos pertenciam a mesma classe social, 

que era principal alvo da ação da polícia. HOLLOWAY (1997) 
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policial sustentada por uma cultura militar, contrária a uma determinada classe social. 

Apesar da corporação ser formada por jovens pobres, os mesmos se posicionavam 

contra sua classe.  

Os pobres livres do Rio de Janeiro no século XIX viviam em uma sociedade 

regida pela elite política e comercial, que buscava o controle repressor para a 

prosperidade econômica herdada pelo colonialismo em um momento que a cidade 

crescia e mudava. Os que tinham dinheiro para investir e gastar precisavam de um 

ambiente seguro em que suas propriedades não fossem ameaçadas. 

O modelo militar de polícia foi uma forma de controle social que historicamente 

as elites brasileiras impuseram às classes mais pobres. Com a abolição da escravidão e 

proclamação da República, a classe alvo de repressão não mudou o foco. As diferentes 

reformas que alteraram a legislação criminal do país, bem como a estrutura da polícia 

militar, foram norteadas pela mesma vertente que fundou a polícia militar brasileira. É 

possível verificar uma evolução gradual da polícia no Rio de Janeiro no final no 

decorrer do século XIX que apenas burocratiza a forma repressiva de atuação da polícia. 

A então capital federal se urbanizava e crescia. A população rural migrava para o 

centro da cidade e o crescimento urbano trazia maior complexidade para as condições 

de vida da população mais pobre, como moradias precárias. As classes mais baixas eram 

percebidas como potenciais transmissoras de doenças e também acusadas de serem 

ligadas a atividades ilícitas, pois não tinham trabalho para se sustentar. 

Dentro desse contexto, o Código Penal foi reformado em 189092 e passou a 

enfatizar as práticas de vadiagem, prostituição, alcoolismo e embriaguez, trazendo a 

criminalização moral de toda população que não se encaixasse no perfil de um operário 

produtivo e apolítico. 

No inicio do século XX uma série de reformas urbanas começaram a conformar 

uma cidade com territórios separados entre ricos e pobres. A legislação urbana de 

Pereira Passos em 1903 inicia um processo de segregação social tratado como política 

de governo.  

Com a intensa urbanização da cidade havia a preocupação das elites à expansão 

das classes perigosas93 urbanas e como resposta à essa demanda da classe que sempre 

mandou nesse país, houve  a ampliação da capacidade de vigilância da polícia, 

tornando-a cada dia mais militarizada e profissionalizada. As reformas da polícia de 

                                                 
92 Até então se utilizava o Código Criminal de 1830. 
93 Aprofundaremos o estudo sobre o termo classes perigosas no item 3 deste capítulo. 
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1907 e 1912 instituíram a organização de mapas estatísticos, o Serviço Médico-Legal, o 

Serviço de Identificação e a Escola de Polícia, conforme aponta COSTA (2004). O 

objetivo das reformas era dar um caráter científico à polícia atrelado ao discurso 

médico-sanitarista que fundamentava as políticas urbanas da época. 

O modelo militar de segurança recebeu um novo impulso na construção e 

manutenção do regime autoritário no período Getulista. A polícia assume também um 

novo papel quando recebe como tarefa o controle dos grupos políticos vistos como 

inimigos do Estado, como comunistas e anarquistas. 

 

“Para cumprir essas novas tarefas, foram realizadas inúmeras mudanças 

nas polícias. Logo nos primeiros meses do governo Vargas, promoveu-se 

uma ampla reforma nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal e de 

alguns outros estados. Delegados foram exonerados e substituídos por 

pessoas de estrita confiança do regime.” (COSTA, 2004, p.94) 

 
Em 1935 foi aprovada a lei que definiu alguns crimes contra a ordem política e 

social e a repressão política de Vargas se apoiava nessa nova legislação penal. O 

militarismo da polícia se reforçava com a comum nomeação de oficiais do Exército para 

comandar as polícias militares, bem como pelo fornecimento de equipamentos e 

formação da oficialidade da polícia pela força armada.  

Com o fim do regime autoritário em 1946 a organização policial foi 

parcialmente reformada, reestabelecendo o controle dos governadores sobre a polícia, 

mas permaneceu o modelo de vigilância política implementado por Vargas. 

Com o golpe militar em 1964 foi estabelecido um regime autoritário, conduzido 

pelos militares através de uma ordem política que era justificada pela busca do inimigo 

interno (oposição política) através da repressão, tortura e prisões. A violência policia foi 

utilizada como dissidência política, mas eram as Forças Armadas, que nesse período, 

tinham o monopólio da coerção. A Constituição de 1967, manteve as polícias militares 

como forças auxiliares do Exército. 

Com a repressão política foi se acentuando o caráter militar da polícia, que a 

partir de 1977 foi completamente deslocada do controle civil, pois a competência do 

julgamento de policiais militares acusados de cometer crimes contra as pessoas em 

geral, foi transferida para a justiça militar. 

No decorrer do regime militar o aparato repressivo se intensificava. Em 1964 foi 

criado o Sistema Nacional de Informações (SNI), ampliando a capacidade de vigilância 

daqueles considerados oposição política ao governo. A Lei de Segurança Nacional 
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(LSN) foi decretada em 1967, onde eram detalhados os vários crimes contra a segurança 

nacional. Para completar o aparato repressivo em 1970 foram criados os Centros de 

operações de defesa interna (Codis). Os Codis eram formados por representantes de 

todas as forças armadas e das policias militares e civis.  

A violência policial era uma política de governo. Muitos casos de tortura, 

desaparecimento forçado, prisões arbitrárias marcaram a ditadura. Foi um período em 

que a preservação da ordem pública era antagônica às liberdades individuais, assim 

como o direito de expressão.Vários crimes políticos foram tipificados pela LSN, 

cabendo à justiça militar julgar militantes políticos que fossem pegos pelo DOPS/DOI-

CODI. 

Com o fim do regime militar e a redemocratização do Brasil, a maior parte desse 

aparelho repressivo ditatorial foi desmontado, mas a forma militarizada de segurança 

pública permaneceu. A Constituição de 1988 reestabeleceu a organização das polícias e 

a política de segurança pública estava sob o controle dos governadores, apesar da sua 

organização e funcionamento estar embasada em legislação federal. Para COSTA (2004, 

p.99): “Na prática, os governadores recuperaram a prerrogativa de nomear os 

comandantes e chefes das polícias, mas lhes foi vedada a possibilidade de reestruturar 

individualmente o aparato policial.” 

A partir de 1980, com o tráfico de drogas94 ganhando força no Brasil e as taxas 

de homicídio aumentando, principalmente nas grandes metrópoles95 é que se tem um 

novo marco na política de Segurança Pública no Rio de Janeiro. O governador Leonel 

Brizola96 após sua posse 1983 estabeleceu pela primeira vez o eixo dos direitos 

humanos na atuação da polícia. Foram várias medidas que buscavam uma orientação 

mais humana nas ações policiais. Desde a formação, quando foram realizados convênios 

com universidades para cursos de qualificação, como ações mais diretas nas práticas de 

trabalho. 

“A diretriz governamental estabelecia também o fim da tolerância e 

cumplicidade com a violência policial. Foram proibidas as blitz de 

trânsito, bem como as prisões sem flagrantes sem flagrantes delito. 

Também foram proibidas as operações nas favelas que envolvessem 

arrombamentos de casas sem ordem judicial, tradicionalmente conhecidas 

como ‘pé na porta’”.  (COSTA, 2004, p. 133) 

. 

                                                 
94 Trataremos mais especificamente da temática sobre tráfico de drogas no Capítulo 2.2 desse trabalho. 
95 Segundo dados do Ministério da Saúde a taxa de homicídios por 100 mil habitantes saltou de 11,7 em 

1980 para 26,2 em 1999, o que significou um aumento de 223%. COSTA (2004) 
96 Eleito para governador do Rio de Janeiro duas vezes, teve início do primeiro governo em março 

de 1983 e término em março de 1987 e o segundo se iniciou em março de 1991 e findou em abril de 1994. 
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A política de segurança pública do governo Brizola pautada pelos direitos 

humanos foi derrotada na eleição seguinte, quando o então candidato ao governo do 

Estado Moreira Franco foi eleito, prometendo acabar com a violência em seis meses.97 

É importante pontuar que os índices de violência continuaram crescendo98 

durante o governo Brizola, mas havia também um sentimento generalizado de 

medo,potencializado pela grande mídia que diariamente bombardeava a população com 

notícias relacionadas à violência urbana. 

De forma sensacionalista, a mídia burguesa construía uma sensação de 

insegurança como se todos fossem afetados da mesma forma pela violência, quando na 

verdade a política de direitos humanos pautada no discurso do Governador Brizola 

visava minimizar os efeitos da violência urbana que crescia, tinha cor e classe social99. 

Era a população pobre e negra em sua maioria (como no Brasil Colônia) que vivencia 

no seu cotidiano as diferentes formas de expressões da violência que se configurava no 

aumento dos índices de homicídios. 

A história da formação da sociedade brasileira é uma história de violência. 

Passamos por diferentes períodos históricos e com exceção do período ditatorial, onde o 

militante comunista configura a classe perigosa do país, são os negros e pobres que 

vivem na pele essa violência. 

A partir dos anos de 1990 no Rio de Janeiro tem sido adotado um modelo de 

atuação das forças policiais com ênfase na repressão ao tráfico de drogas.  A expansão 

do comércio varejista de drogas enfatizou as favelas como lugar central de ação da 

polícia carioca. Nesse contexto, são nesses territórios que a política de segurança 

pública é voltada com uma narrativa de guerra às drogas que demarca os territórios de 

favelas. 

Um dos resultados dessa política de segurança pública voltada para a “guerra 

às drogas” no Brasil, e especialmente na cidade do Rio de Janeiro, é o alto número de 

execuções extrajudiciais por parte de policiais civis e militares durante operações em 

favelas e bairros da periferia. Essas execuções justificadas em sua maioria como auto de 

                                                 
97 O governador Moreira Franco cumpriu seu mandato de 1987-1990 
98 No município do Rio de Janeiro as taxas de homicídios aumentaram de 35,5 em 1983 para 53,6 em 

2000. Fonte: Ministério da Saúde In: COSTA, Arthur Trindade Maranhão. Rio de Janeiro: Editora 

FGV,2004. 
99O governo Brizola também reabriu o debate voltado para o investimento em uma educação pública 

associada a políticas de atenção às crianças por meio dos Centros Integrados de Educação Pública 

(Cieps), assim ação de regularização fundiária. 
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resistência100 raramente são investigadas e, em geral, permanecem impunes.  

O governo de Moreira Franco não conseguiu cumprir com a promessa de acabar 

com a violência. Foi exemplo de concretização de seu discurso de militarização da ação 

policia, mas os índices de criminalidade continuaram aumentando.101 Sua gestão foi 

reprovada pela maioria da população que veio reeleger Leonel Brizola para o governo 

do Rio em 1991. 

Ao retornar ao governo do Rio de Janeiro, Brizola retoma as mesmas diretrizes 

da política de segurança pública102, mas foi durante seu mandato que o Exército ocupou 

as ruas na Operação Rio, em uma intervenção do governo federal. Foi durante a 

realização da Conferência Mundial do Meio Ambiente de 1992 (ECO 92), que as forças 

armadas ocuparam a cidade. A ação era recusada pelo governo estadual, mas a maior 

parte da sociedade clamava por uma intervenção das Forças Armadas no estado. 

“As pressões viam de várias direções. Da parte da sociedade política, 

diversas lideranças estaduais e federais defendiam a tese de intervenção 

federal. Por ser um ano eleitoral, o tema ganhou enorme destaque, 

servindo de plataforma de campanha para muitos. O principal candidato 

de oposição ao governo do estado, Marcelo Alencar (PSDB), defendiam 

publicamente a utilização de tropas federais na segurança pública.” 

(COSTA, 2004, p.136) 

 

Nessa disputa venceu o candidato Marcelo Alencar. Que assume o governo do 

Rio em 1995. Os índices de violência aumentavam, a policia cada vez mais deixava de 

ser confiável e a população defendia as Forças Armadas para manter a ordem. 

Marcelo Alencar no decorrer do governo nomeou um general (Nilton Cerqueira) 

para a Secretaria de Segurança Pública do estado. Dentre as suas orientações às ações da 

polícia estava a “gratificação faroeste”103, que premiava os policiais que matassem mais 

bandidos aumentando em até 150% seus soldos.  Era a ação de extermínio promovida 

pelo aparato do Estado. 

A “gratificação faroeste” foi extinta em 1988, pois enquanto as mortes de civis 

dobraram104 a violência e a criminalidade não diminuíram. Apesar da extinção da 

                                                 
100 Situações de homicídios onde os policiais registram como legítima defesa, onde apenas os próprios 

policiais são testemunhas. 
101MACHADO DA SILVA et al. Matar, morrer, civilizar: o problema da segurança pública. In: MAPAS: 

Monitoramento Ativo da Participação da Sociedade. Rio de Janeiro: IBASE, ActionAid, Ford Foundation, 

2005. 
102 No segundo governo de Brizola foi criado o Conselho Comunitário de Defesa Social, assim como uma 

central de denúncias destinadas a receber denuncias de abuso de poder e condutas irregulares de policiais. 

Outra importante inovação foi o policiamento comunitário. COSTA (2004) 
103 Decreto 2.753/95 
104

A pesquisa “Letalidade da ação policial no Rio de Janeiro: a atuação da Justiça Militar”, apontou que o 
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“gratificação faroeste”, a ação policial baseada na violência foi cada vez mais reforçada 

e o número de mortes cometidas por policiais só aumentou.  

A questão da violência urbana foi um dos principais temas nas campanhas para 

eleição a governador em 1998. Anthony Garotinho apontava em sua campanha a 

necessidade de conciliação entra o “respeito aos direitos humanos e a eficiência 

policial”.105 (COSTA, 2004, p.137) Assessorado por especialistas em segurança pública, 

queria diferenciar-se do governo de Brizola e enfatizava que teria pulso firme em 

relação ao crime. O sociólogo Luiz Eduardo Soares106 assumiu a subsecretaria de 

Pesquisa e Cidadania, responsável por projetos na área de segurança pública. 

No primeiro ano do governo Garotinho houve uma queda de 27,2 % nos casos 

registrados como “autos de resistência” em comparação ao último ano do mandato de 

Marcelo Alencar. Já no ano de 2000 foi registrado um aumento de 47,7% dos autos de 

resistência. Em menos de dois anos, a população fluminense viu o número de mortos 

em intervenções policiais praticamente dobrar (de 289 civis mortos em 1999, o número 

de mortos aumentou para 592 em 2001).107 

Esse cenário se configura como um política pública de extermínio que cada vez 

mais ganha força na cidade do Rio de Janeiro. Não à toa o então secretário segurança 

Pública da época, Coronel Josias Quintal mereceu ser premiado e recebeu a “Medalha 

Pedro Ernesto”, prêmio maior concedido pela cidade do Rio de Janeiro. Nesse contexto, 

que em 2002 o Rio de Janeiro recebeu o primeiro Caveirão108, veículo blindado usado 

em operações especiais da polícia em favelas. 

Antony Garotinho se afastou do governo em 2002 para concorrer nas eleições 

presidenciais. A vice-governadora Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores, 

cobriu o final do mandato. Em 2003 Benedita da Silva foi substituída pela governadora 

eleita Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira, mais conhecida como “Rosinha 

                                                                                                                                               
número de mortes de civis passou de 16 para 32 por mês e o índice de letalidade subiu de 1,7 para 3,5 

mortos por ferido. Foram comparados dois período: janeiro de 1993 a abril de 1995 (anterior à aplicação 

da gratificação) e maio de 1995 a julho de 1996. 
105 Peça importante da campanha de Garotinho foi o livro Violência e criminalidade no Estado do Rio de 

Janeiro. Diagnóstico e propostas para uma política de segurança pública, publicação que o candidato 

assinou junto com Luiz Eduardo Soares e demais pesquisadores do Núcleo de Estudos sobre a Violência 

do ISER – Instituto de Estudos da Religião. (SILVA, 2005) 
106 Luiz Eduardo Soares foi exonerado em 17 de abril de 2000, após se posicionar publicamente sobre a 

“banda podre” da polícia no período de muitas denúncias de corrupção no governo garotinho. 
107 Fonte: JUSTIÇA GLOBAL, Relatório Rio– Violência Policial e Insegurança Pública, Rio de Janeiro: 

2004. 
108 Um dos objetivos do caveirão é conseguir transportar policiais durante conflitos armados até os pontos 

estratégicos de confronto. É um instrumento de proteção de soldados treinados para “subir a favela e 

deixar corpos no chão”, como prega um dos mantras que os policiais do BOPE cantam em seus 

treinamentos. 
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Garotinho”, esposa do antigo governador. Antony Garotinho, derrotado no cargo para 

presidente, assume a secretaria de segurança pública do Rio na gestão da sua esposa. 

É em 2003 que a polícia do Rio se revela a mais letal do mundo. Dados da 

justiça global109 apontam que apenas os autos de resistência registrados naquele ano 

revelam que polícia do Rio de Janeiro sozinha matou, em número de civis, quatro vezes 

mais que a polícia argentina (288), três vezes mais que a polícia estadunidense (370), e 

quase o dobro da polícia sul-africana (688), considerada uma das mais violentas do 

mundo.  

Mortes cometidas por policiais 

2001 2002 2003 

592 900 1195 

 

É importante considerar, que a polícia é o braço armado do Estado, como 

afirmouMarx,cumprindo a função de manutenção da ordem pública, com controle social 

sobre as populações pobres da cidade, a partir da demanda da burguesia. Na cidade do 

Rio de Janeiro, as ações da polícia na maioria das vezes resultam em violações de 

direitos humanos cometidos pelos próprios agentes do Estado. Mas esses agentes 

também sofrem as consequências dessa política. Policiais também fazem parte da classe 

trabalhadora e é importante considerar que essa política de extermínio também mata 

policiais em serviço. Mas os dados apontam que diferente do número de civis, o número 

de policiais mortos diminuiu em 2003. 

Policiais mortos em serviço 

2001 2002 2003 

91 170 45 

 

O governo de Garotinho e posteriormente o de sua esposa Rosinha Garotinho, 

terminou em 2006 marcado por um desgaste sobre o ataque da grande mídia e dos 

setores da esquerda com relação às corrupções policiais. Esse período é marcado pelo 

crescimento das milícias como aponta relatório da CPI das Milícias da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro:110 

“A expressão ―milícias se incorporou ao vocabulário da segurança 

pública no Estado do Rio e começou a ser usada frequentemente por 

                                                 
109 Fonte: JUSTIÇA GLOBAL, Relatório Rio– Violência Policial e Insegurança Pública, Rio de Janeiro: 

2004. 
110 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relatório final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de milícias no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 
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órgãos de imprensa quando as mesmas tiveram vertiginoso aumento, a 

partir de 2004. Ficou ainda mais consolidado após os atentados ocorridos 

no final de dezembro de 2006, tidos como uma ação de represália de 

facções de narcotraficantes à propagação de ―milícias na cidade.” 

 

O governador Sérgio Cabral assume o governo do estado do Rio de Janeiro em 

2007, com uma abordagem punitiva da pobreza, despolitizando-a e explorando a 

popularidade da violência. O discurso de combate ao tráfico de drogas solidificou as 

favelas como zona inimiga, alvo de operações policiais em grande escala e 

excepcionalmente de ações das forças armadas. Na linha de fogo entre facções 

criminosas, milícias e uma polícia militarizada e tendo a população pobre como a 

principal vítima.  

Os primeiros anos do governo Sérgio Cabral foram marcados por declarações 

enfáticas de guerra às facções criminosas. Em seu primeiro ano de governo (2007), 

dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontam o índice de 1.330 autos de 

resistências. O que significa o assassinato de 3,6 “civis” por dia oficialmente registrado 

pelos policiais em ações cotidianas.  

No decorrer do seu governo houve uma mudança em seu discurso e o termo 

“guerra às facções” foi substituído pela “paz nas comunidades” através do projeto de 

Unidades de Policia Pacificadoras (UPP).  Sobre esse projeto, especificamente, 

trataremos no capítulo 3 desse trabalho. 

 

2.2 – Comércio ilegal de drogas na cidade do Rio de Janeiro 

 

 O consumo de drogas sempre existiu desde os primórdios da humanidade. Para 

fins religiosos ou terapêuticos, é no inicio do século XX que as drogas começam a se 

tornar um problema. 

Embora o tráfico de drogas seja um fenômeno mundial, é importante refletir 

sobre sua singularidade no Brasil, que não é um país produtor de drogas. O comércio 

ilegal de drogas existe desde o início do século XX nas áreas mais pobres do Rio de 

Janeiro, mas é no fim dos anos 1970 que a cocaína começa a chegar em grande 

quantidade no Brasil e no começo dos anos 1980 o comércio de drogas ilegais da cidade 

do Rio de Janeiro começa a se potencializar. 

Até os anos 1950, a maconha era a principal fonte de renda dos varejistas de 

drogas ilegais no Rio de Janeiro. Conforme aponta DOWDNEY (2003, p.23), “A 

maconha, cultivada basicamente no Nordeste, era consumida nas favelas, prisões e em 
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algumas áreas de prostituição da cidade.” 

A classe média já tinha acesso à cocaína de alto preço vinda da Bolívia ainda nos 

anos 1960. Essa distribuição acontecia em pequena escala e era independente daquela 

da maconha comercializada nas favelas.  

No final dos anos 1970 aumenta o consumo de maconha pela juventude classe 

média, mas foi o baixo custo da cocaína, trazida da Bolívia, do Peru e da Colômbia ao 

Brasil que ascendeu o interesse dos que começam a se organizar para o comércio ilegal 

de drogas.111 

As redes de varejo do comércio de maconha com lucro relativamente baixos 

foram sendo substituídas a partir dos interesses dos intermediários no ganho mais alto 

com a venda de cocaína. 

Para Misse (2011) a questão da venda ilegal de drogas começa a ganhar 

relevância no Rio a partir do aumento da violência, no final dos anos 1970. 

 

“O que fez a classe média carioca, desde o início dos anos 70, se cercar 

em seus prédios e condomínios, não foi inicialmente provocado pelo 

desenvolvimento do tráfico de drogas nas áreas urbanas pobres das 

cidades, mas decorreu como poderia se poderia demonstrar, do aumento 

de assaltos, com ou sem arrombamentos, de bancos, carros, residências e 

apartamentos, bem como dos furtos e roubos nas ruas antes que o tráfico 

de cocaína se implantasse.” (MISSE, 2011, p. 182) 

  

A sensação de medo e insegurança no Rio nesse período foi naturalmente 

associado ao crescimento do tráfico de drogas, embora o aumento dessa violência na 

cidade estar relacionado a outros crimes. 

É importante pontuar que a partir da década de 1980 cresce a demanda por 

drogas ilegais e os assaltantes de bancos presos do Comando Vermelho saem dos 

presídios organizados para o comércio ilegal de drogas. 

 

“O movimento proliferou com uma rede de capitalização baseada numa 

espécie de empréstimo com vínculos de amizade ou parentesco. O 

Comando bancava tudo à pessoa que se dispunha a montar o movimento 

numa área nova: dava-lhe armas, contatos para a compra da droga, 

dinheiro. Em troca, ele pagaria regularmente com uma parte ponderável 

de seu lucro à caixa comum do comando e respeitaria as regras de apoio 

mútuo, aliança contra adversários, respeito, apoio e proteção aos 

                                                 
111 O Comando Vermelho, inicialmente chamado de Falange Vermelha nasceu no presídio da Ilha Grande 

no fim dos anos 70. Os detentos do Comando Vermelho começaram a organizar as atividades ilícitas de 

dentro dos presídios para comprarem as suas “liberdades”. O fato é que essa organização coincidiu com a 

chegada da cocaína mais barata e esses detentos, perceberam que poderiam lucrar com a venda da droga. 

Assim, realizaram alguns assaltos a bancos e sequestros para financiar um movimento organizado rumo 

ao negócio do varejo de drogas. (DOWDNEY, 2003) 
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moradores locais e principalmente, aos amigos.” (MISSE, 2011, p.190) 

 

Nesse contexto começam a se organizar os donos das “bocas de fumo112” e toda 

a hierarquia para o comércio ilegal de drogas funcionar. O dono, o gerente113, o 

vapor/avião114, o fogueteiro,115 enfim, uma estrutura que pudesse não só cuidar do 

comércio quanto defender o ponto nas incursões policiais.  Cada “dono” era responsável 

pelo controle da área e seu nome era bastante conhecido pelos moradores que passaram 

a o procurar em qualquer intercorrência na favela.116 

O lucro com a venda de cocaína trouxe o aumento excessivo de armas no 

comércio ilegal de drogas. Era necessário estar equiparado belicamente com a polícia 

para controlar e defender bocas de fumo.  

O dinheiro gerado nesse comércio ilegal também é circulado dentro das favelas, 

mas a ampla maioria do lucro não fica nas mãos dos varejistas, mas é explorada 

porquem de fato realiza o atacado das drogas e armas nesse comércio ilegal117, como 

aponta DOWDNEY (2003): 

“Tanto a imprensa como a polícia brasileira têm geralmente 

superestimado a importância dos traficantes no âmbito da favela. Os 

donoscom base na favela têm sido mostrados como atores-chave no 

interior do mercado brasileiro da droga e são caçados pelapolícia segundo 

este critério. A população do Rio conhece bem o nome dos donose das 

comunidades faveladas que eles controlam, mas ignora amplamente o 

fato de que esses mesmos donos não poderiam agir sem os atacadistas, 

que organizam a importação da cocaína, nem sem os matutos, que levam 

a cocaína para o coração das favelas que os donos controlam, como é de 

domínio público.” (DOWDNEY, 2003, p.34) 

 

 

Na atividade altamente lucrativa do tráfico no atacado, os grandes empresários 

das drogas comandam o tráfico bem longe das favelas. As poucas pesquisas que relatam 

o cotidiano dos jovens que trabalham diretamente na venda ilegal de drogas, mostram 

                                                 
112Os locais onde ocorre a venda de drogas são chamados de “boca de fumo”. Nas favelas o comércio 

ilegal de drogas ocorre nas ruas, nos espaços públicos e nos bairros de classe alta, nas residências de 

acesso privado (apartamentos e condomínios), onde a polícia não entrada franqueada. (ZACCONE, 2007) 
113 Parte da primeira hierarquia junto com o dono poderia vir a ser seu sucessor. 
114Vendedores direto das drogas. 
115 Responsáveis por avisar através de fogos de artifício a chegada da polícia. 
116 Era comum nesse período a figura do dono como uma pessoa que prestava uma assistência aos 

moradores do território em que chefiava. Ouve-se relato de distribuição de cestas básicas, ajuda 

financeira, mas esse perfil de donos de boca de fumo vai se alterando a partir dos anos 90. 
117 “O mercado atacadista da cocaína baseia-se na importação de países produtores latino-americanos, 

como a Colômbia, a Bolívia ou o Peru. É ágil, descentralizado e tem pouca ou nenhuma hierarquia. Os 

atacadistas são geralmente atores independentes, que possuem os contatos internacionais necessários nos 

países produtores, acesso a esquemas de lavagem de dinheiro, contatos com organizações criminosas 

internacionais e acesso aos níveis mais elevados de poder do estado, quando não são eles próprios 

membros de órgãos de estado.” (DOWDNEY, 2003, p.35) 
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que não há “melhora de vida” sob o aspecto econômico, pois tudo que se ganha perde 

rapidamente. MISSE (2011) ao escrever sobre “Crime e Violência no Brasil 

Contemporâneo” aponta que a grande maioria dos trabalhadores do tráfico da década de 

80 morreu ou estavam presos.  

A partir da experiência de trabalho nas diferentes favelas do Rio de Janeiro é 

possível afirmar que os jovens envolvidos no comércio varejista de drogas representam 

os elos mais fracos na estrutura do tráfico de drogas e são eles, em sua maioria negros e 

pobres, que sofrem em seu cotidiano toda repressão policial. 

Zaccone (2007) aponta que o Fundo Monetário Internacional calcula que o 

narcotráfico movimenta 500 bilhões de dólares por ano e que a partir da sua experiência 

enquanto delegado de polícia, a figura do “narcotraficante” preso, envolvido no 

comércio varejista de drogas, não apresenta a realidade apresentada diariamente pela 

mídia como o “poderoso e enriquecido” pela circulação ilegal da “mercadoria”: 

“Os criminosos autuados e presos pela conduta descrita como tráfico de 

drogas são constituídos por homens e mulheres extremamente pobres, 

com baixa escolaridade, na grande maioria dos casos, detidos com drogas 

sem portar nenhuma arma. Desprovidos do apoio de qualquer 

organização, surgem rotineiramente, nos distritos policiais, os 

‘narcotraficantes’ que superlotam, os presídios e casas de detenção.” 

(ZACCONE, 2007, p.12) 

 

Com o crescimento do comércio ilegal de drogas, o Comando Vermelhocomeçou 

afragmentar-se internamente e as disputas pelo controle de territórios entre 

donoscomeçou a crescer, além de se tornarem mais violentas.118 Nesse contexto ocorre a 

cisão do Comando Vermelho e em meados dos anos 1990 surgem novas facções, como 

o Terceiro Comando, o Comando Vermelho Jovem e Amigos dos Amigos que também 

passam a disputar o mercado de drogas ilícitas.  

Cabe destacar que a partir dos meados da década de 1990 e início dos anos dois 

mil se intensificam os discursos midiáticos dos apelos às ações repressivas contra a 

população de favelas baseada na eliminação da figura do traficante drogas, sem 

considerar quem era o responsável por essas mercadorias chegarem a esses lugares. 

Em contrapartida a cultura militarizada dentro do comércio ilegal de drogas do 

Rio de Janeiro se amplia com grupos fortemente armados em disputas regulares. Os 

confrontos armados entre facções rivais ou com a polícia tornaram-se comuns no 

                                                 
118

A violência relacionada com a droga e com disputas territoriais entre facções rivais pode ser 

considerada o principal fator para o aumento em 140% de mortes provocadas por armas curtas na cidade, 

entre 1979 e 2000. DOWDNEY (2003) 
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cotidiano carioca. 

Nesse contexto cresce o número de “traficantes” presos em favelas e a partir 

dessa fase aumenta o número de jovens integrantes do comércio varejistas de drogas, 

pois com as prisões dos “líderes” locais, a mão de obra vai sendo substituída 

gradativamente por homens com idades cada vez menores. E são esses jovens que 

passam a ser presos ou exterminados pela política de segurança pública de extermínio 

que é concretizada na cidade carioca.119 

Conforme dados do Mapa da Violência em 1996 o Brasil apresentou uma taxa de 

óbitos por homicídios e outras violências de 31 em 100.000 habitantes. Já na população 

jovem, essa taxa se eleva a 49, o que significa que entre os jovens a taxa é de quase 60% 

da população em geral. Já o Estado do Rio de Janeiro registrou no mesmo ano a taxa de 

128 óbitos por homicídios e outras violências em 100.000 habitantes. Essa realidade da 

violência urbana do Rio de Janeiro tem como grande parte a consequência da atuação 

policial de execuções sumárias.  

Em 2006 a ONG Observatório de Favelas desenvolveu uma pesquisa 

apresentando o perfil das crianças, adolescentes e jovens inseridos no comércio ilegal de 

drogas.120 A pesquisa foi realizada com 230 entrevistados de idade entre 11 e 24 anos.  

De acordo com os dados obtidos observou-se que: 

- a maior concentração (85,7%) se situava na faixa etária de 15 a 19 anos 

- 19,1% dos entrevistados se encontravam na faixa de 13 a 15 anos 

-2,6% tinham entre 11 e 12 anos 

- 59,2% provêm de famílias que vivem com uma renda inferior a 3 Salários 

mínimos, destes, 19,2% alegam que a renda familiar não ultrapassa 1 Salário Mínimo; 

- 93% abandonaram a escola, sendo que quase a metade (46%) o fez entre os 11 

e os 14 anos, mesma faixa etária onde predomina o ingresso no tráfico e o início do 

consumo de drogas. Apenas 27,4 % estudaram até a quinta série; 

- A maioria dos entrevistados ocupava funções subalternas na rede: vapores, 

soldados e olheiros; 

- Na maioria dos casos, os adolescentes e jovens trabalham mais de 10 horas por 

dia. São freqüentes as escalas que envolvem entre 12 e 24 horas de trabalho 

consecutivas e 57,4% afirmam que não tem nenhum dia de folga na semana. Há ainda 

                                                 
119 Cabe ressaltar dentre a política estatal de extermínio a Gratificação Faroeste implementada a partir de 

1995 através de um decreto instituído pelo então governador Marcelo Alencar. 
120 OBSERVATÓRIO DE FAVELAS, Caminhada de crianças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de 

drogas no varejo do Rio de Janeiro, 2004-2006, Rio de Janeiro, 2006. 
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os que dizem ficar a disposição durante 24 horas para qualquer missão ou situação de 

conflito armado; 

- Os rendimentos obtidos com o tráfico são gastos fundamentalmente com 

roupas, drogas e lazer, o que reforça a primazia da lógica do consumo.  Mas 31,7% 

informaram destinar uma parte da renda para o âmbito familiar; 

Os dados apontam que esses adolescentes e jovens inseridos no comércio ilegal 

de drogas participam da ponta final nesse negócio. Ocupando as funções de vapor, 

fogueteiro e soldados, ficam com ínfima parcela dos lucros obtidos nesse comércio. 

Com relação à renda obtida com os ganhos no trabalho para o tráfico a pesquisa 

indicou que entre os que ocupavam o maior cargo antes do dono na hierarquia do tráfico 

(gerente) e recebiam o maior salário não ultrapassava a três mil reais. Do total de 6 

jovens que afirmaram exercer a função de soldado, 5 declararam receber 600 reais, 

enquanto 1 afirmou receber 900 reais. A média salarial dos “vapores” ficou entre 300 e 

400 reais. 

Além do estabelecimento de uma relação de trabalho, observa-se um tipo de 

adesão à facção que não necessariamente passa pela sua relação com a favela de origem. 

A princípio, ele está ali em função do que determina o empregador, ou seja, a facção. 

Cerca de 26% dos entrevistados já haviam realizado alguma atividade ligada ao tráfico 

em outra comunidade e 6,5% já haviam trabalhado para outro grupo 

No cenário de execuções na política de “guerra às drogas” nas favelas cariocas, 

ainda nos anos 1990, um novo grupo civil armado é formado no Rio de Janeiro, 

chamada inicialmente de “polícia mineira”, é a partir dos anos 2000 que ganha 

visibilidade nos noticiários com a nomenclatura de “milícia”. Em sua maioria formadas 

por agentes do Estado, reformados e na ativa, provenientes das polícias civil, militar, do 

corpo de bombeiros e das forças armadas, possuem um cunho moralista centrado na 

promessa de ordem e paz nos territórios. 

A milícia não comercializa drogas ilícitas, mas domina áreas antes controladas 

pelo comércio ilegal de drogas através da exploração de outras atividades ilegais 

existentes no território: as taxas de segurança cobradas a comércios e domicílios, o 

comércio de botijões de gás, exploração clandestina da TV a cabo (popularmente 

conhecida como gatonet) e taxação dos serviços de transporte alternativos. 

Esses agentes aparecem como um novo personagem no quadro da violência 
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urbana carioca. As milícias são formadas inicialmente na região da zona oeste121 e 

rapidamente se espalham em outros territórios.122 Algumas favelas vivem os conflitos 

entre mais de uma facção e também o grupo de milicianos, considerados pelos 

moradores como uma outra facção.  

No dia 14 de maio de 2008, jornalistas do jornal “O Dia” foram torturados por 

milicianos quando tentavam produzir matérias sobre o tema. O fato gerou uma grande 

comoção pública e ganhou visibilidade na mídia. 123 

O fato é que as milícias representam a ilegalidade do Estado dentro das favelas. 

Através de uma lógica clientelista, mantém formas próprias de acumulações individuais 

e privilégios. E assim como na relação entre traficantes e moradores de favelas, mantém 

uma relação de medo e submissão com a população. 

Matéria da Folha de São Paulo de 01 de setembro de 2014124 aponta como o 

fenômeno das milícias aumento no Rio de Janeiro. A atividade que iniciou no município 

do Rio se expandiu para mais vinte e três municípios do estado e passou de seis para 

148 favelas. 

Recentemente vimos noticiários apontarem a exploração de outros negócios por 

parte dos milicianos, como motéis e a atuação nos imóveis do programa habitacional do 

governo federal "Minha Casa, Minha Vida".  As ações vêm sendo utilizadas como referência 

inclusive para grupos criminosos de outros estados, como aponta reportagem na página do 

site g1 de 06 de janeiro de 2016: “Milícia expande negócios no Rio e exporta modelos para 

outros estados.”125 

A polícia sempre teve participação no comércio ilegal de drogas, seja cobrando 

taxas ilícitas para manutenção dos pontos de venda (conhecido como arrego), seja no 

transporte da droga e tráfico de armas e até mesmo na negociação na prisão e libertação 

de traficantes com extorsões.  A milícia acaba se tornando uma organização criminosa 

que explora outras formas ilegais de extrair lucros dos territórios, além das articulações 

politicas para formar currais eleitorais: 

                                                 
121 Um caso emblemático foi a milícia de Rio das Pedras que era comandada por inspetor da Polícia Civil 

Félix dos Santos, afastado do cargo em 2007. 
122 Relatório final da CPI da ALERJ de 2008, aponta 171 comunidades onde é registrada a presença de 

milícias. 
123 A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou a criação da CPI das Milícias logo após 

o ocorrido. 
124http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1508921-em-dez-anos-milicias-passam-de-6-para-

148-favelas-na-cidade-do-rio.shtml, acesso em janeiro de 2016. 
125http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/milicia-expande-negocios-no-rio-e-exporta-modelo-

para-outros-estados.html, acesso em janeiro de 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1508921-em-dez-anos-milicias-passam-de-6-para-148-favelas-na-cidade-do-rio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/09/1508921-em-dez-anos-milicias-passam-de-6-para-148-favelas-na-cidade-do-rio.shtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/milicia-expande-negocios-no-rio-e-exporta-modelo-para-outros-estados.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/01/milicia-expande-negocios-no-rio-e-exporta-modelo-para-outros-estados.html
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“A ideia de um poder paralelo, como amiúde são definidas, indica um fim 

do monopólio estatal da violência. Mas ao contrário do tráfico, que desde 

o início estabeleceu conexões e contou com a cumplicidade do aparato 

policial, a relação da milícia com o Estado é mais intricada e nunca 

externa ou paralela. O tratamento que as lideranças políticas tradicionais 

deram a esse problema ao longo da última década é bastante revelador. 

(...) Enquanto isso, os líderes milicianos apoderavam-se das associações 

comunitárias e chegavam ao Estado como representantes 

eleitos.”(BARREIRA, 2013, p.152) 

 

Consideramos que é a partir nos anos 2000 que os moradores de favelas 

começam a viver em seu cotidiano a ampliação do cenário da violência. Ressaltamos 

que apesar da ênfase da mídia sobre o crescimento da violência na cidade no Rio de 

Janeiro, são os moradores de favelas que sentem na pele essa realidade. Com a 

ampliação do comércio ilegal de drogas, cada vez mais os territórios são dominados por 

pessoas de fora das favelas e a relação de “respeito” entre traficantes de drogas e 

moradores vai se perdendo. Além disso, a política de “guerra às drogas” é reforçada 

com a compra do primeiro “caveirão” em 2002, utilizado pelos policiais do BOPE 

(Batalhão de Polícia Especial). 

Importante pontuar que a política de “guerra às drogas” representa uma política 

de guerra contra pessoas, em especial negros e pobres moradores de favelas. Um dos 

trechos do hino do BOPE diz: “O interrogatório é muito fácil de fazer, pega o favelado e 

dá porrada até doer.” 

O trecho cantando pelos agentes do Estado representa uma política de segurança 

pública que associa o lugar de moradia a uma condição de não cidadania, que merece o 

lugarda “porrada”, corroborada por um Estado que criminaliza parte de uma população 

que já é condenada pelo seu local de moradia. 

Para Karam (2003) o sistema penal sobre a política de drogas no Brasil tem um 

viés punitivo que permite uma ação militarizada na segurança pública e o aumento de 

pessoas submetidas à prisão. Essa política não promove segurança à população, assim 

como, não enfrenta a questão do tráfico de drogas, que vai muito além do comércio 

varejista nas favelas. 

O Relatório de Pesquisa "Tráfico de Drogas e Constituição"126 aponta que no , 

período entre outubro de 2006 a maio de 2008: haviam 180 mil presos em regime 

fechado por tráfico de drogas127 no Brasil. Já No Rio de Janeiro haviam 8000 pessoas 

                                                 
126 Série PENSANDO O DIREITO Sumário Executivo Relatório de Pesquisa “Tráfico de Drogas e 

Constituição”, Rio de Janeiro, Brasília, julho de 2009. 
127 As condenações são baseadas na Lei 6368 de 21/10/1976 que dispõe sobre medidas de prevenção e 
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encarceradas que apresentavam as seguintes características: 

- 84% eram homens 

- 66% eram réus primários 

- 91% foram presos em flagrante 

- 60% estavam sozinhos quando foram presos 

- Apenas 14% portavam armas no momento do flagrante e da prisão 

- 38% foram presos com cocaína 

- 54% foram presos com maconha 

- 42% foram flagrados e presos portando menos de 100 gramas de maconha 

- 58% estavam condenados a penas de 8 anos ou mais de reclusão em regime fechado 

Os dados apontam que a partir de uma lógica punitiva de “Guerra às Drogas” há 

um grande número de encarcerados sob o crime de tráfico de drogas, quando na prática 

o crime organizado nacional e internacional, não sofre nenhum impacto. 

Os jovens inseridos no comércio irregular de drogas no Rio de Janeiro de forma 

geral não possuem uma relação orgânica com as facções, mas estabelecem uma relação 

de trabalho, muito precarizada por sinal.  

“No que concerne ao crime definido como tráfico de drogas ilícitas, um 

breve olhar sobre os registros de ocorrência desse delito revela a posição 

social dos seus autores, como bem demonstrou o rapper MV Bill, morador 

da Cidade de Deus, ao desabafar: Reparem nas roupas e nos dentes de todos 

os presos e dos detidos como traficantes nas favelas. São dignos de dó.” 

(ZACCONE, 2007, p.19) 

  

. 

Para Misse (2011) a política de segurança pública em diversas gestões já 

prendeu ou matou os envolvidos na ponta do comércio varejistas de drogas, mas apesar 

das ações diretas, o tráfico permanece. 

As políticas de repressão partem da premissa moral da caracterização do 

“tráfico” como algo violento, quando na realidade essa violência é produzida a partir da 

referência de ilegalidade que compõe esse comércio. 

 

“Não há pessoas fortemente armadas, trocando tiros nas ruas, junto às 

fábricas de cerveja, ou junto aos postos de venda dessa e outras bebidas. 

Mas, isso já aconteceu. Foi nos Estados Unidos da América, entre 1920 e 

1933, quando lá existiu a proibição do álcool. Naquela época, Al Capone 

e outros gangsters trocavam tiros nas ruas, enfrentando a polícia, se 

matando na disputa do controle sobre o lucrativo mercado do álcool 

tornado ilícito, cobrando dívidas dos que não lhes pagavam; atingindo 

                                                                                                                                               
repressão ao comércio ilícito de substâncias psicoativas. 
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inocentes pegos no fogo cruzado.”( KARAM, 2013, p.10-11) 

 

Algumas substâncias psicoativas foram tornadas ilícitas e constituem crime o 

seu comércio (como a maconha, a cocaína, a heroína, o crack, etc.) enquanto outras 

substâncias da mesma natureza permanecem na legalidade (como o álcool, o tabaco, a 

cafeína, etc.), como aponta KARAM (2013): 

 

“Todas são substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo 

gerar dependência e causar doenças físicas e mentais. Todas são 

potencialmente perigosas e viciantes. Todas são drogas. Seus efeitos mais 

ou menos danosos dependem, muito mais, da forma como quem as usa se 

relaciona com elas do que de sua própria composição. Uma droga mais 

potente consumida com moderação pode ter efeitos menos danosos do 

que uma droga menos potente consumida abusivamente.” (KARAM 

(2013, p.5) 

  

O proibicionismo de determinadas drogas reforça o caráter autoritário e punitivo 

do Estado brasileiro, que vende um discurso de uma sociedade possível sem drogas, 

mas ao mesmo tempo mantém a legalidade de várias substâncias psicoativas. 

O discurso de guerra às drogas na sociedade capitalista busca através do cunho 

moralista, esconder que de fato existe um interesse econômico nesse mercado ilegal, 

assim como na indústria bélica e seus equipamentos de tecnologias de segurança. O 

mercado ilegal faz da produção e do comércio das drogas ilícitas maior possibilidade de 

lucros. 

A regulação de drogas no Brasil iniciou em 1921 e em 1976 se consolidou 

através da Lei 6.368, conhecida como Lei de Tóxicos. Em 2006 foi substituída pela Lei 

Nº 11.343, de 23 de agosto. A nova legislação não representou uma ruptura com o 

modelo repressivo, apesar de ter previsto “medidas educativas” para quem faça 

“consumo pessoal” de drogas.  

As medidas punitivas estão longe de diminuir o uso das drogas, como aponta 

Karam (2012) ao trazer o exemplo dos Estados Unidos a partir da tomada de posição de 

estabelecer guerra às drogas, apenas aumentando o encarceramento:  

 

“Nos EUA, o número de indivíduos encarcerados mais do que 

quadruplicou entre 1980 e 2007. Em 30 de junho de 2009, eram 

2.297.400, correspondendo a 748 presos por cem mil 

habitantes. Vale notar que, quando se consideram tão somente 

os homens afro-americanos, essa proporção se eleva para 4.749 
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presos por cem mil habitantes.”128  

 

A partir do endurecimento na política de drogas, o número de pessoas 

encarceradas nos Estados Unidos da América por crimes relacionados ao comércio 

ilegal de drogas aumentou em mais de 2.000%, aponta a autora.  

O Brasil segue a mesma tendência. Segundo dados do DEPEN129 em dezembro 

de 2012 a população carcerária brasileira era de 548.003, chegando ao final do ano de 

2014 ao total de 567 mil presos, somados ao total de presos em regime domiciliar ao 

total de 715 mil, passando a ocupar o terceiro lugar no ranking internacional de países 

com maior população prisional. Dos crimes informados, percebe-se que o tráfico de 

entorpecentes é o crime de maior incidência, respondendo por 27%. 

Ainda segundo o DEPEN, no período de 1995 a 2010, o Brasil registrou, entre 

os cinquenta países com maior população prisional, a segunda maior variação na taxa de 

aprisionamento, com um crescimento na ordem de 136%.130.  

Com relação a taxa de aprisionamento dos quatro países com a maior taxa 

prisional do mundo, desde 2008, os Estados Unidos, a China e, principalmente, a 

Rússia, estão reduzindo seu ritmo de encarceramento, ao passo que o Brasil vem 

acelerando o ritmo. 

No caso do Rio de Janeiro a população prisional vem crescendo 

exponencialmente. A população carcerária aumentou de 29.045 em dezembro de 2011 

para 38.568 em setembro de 2014. 131 

A violência urbana aumenta a partir dos anos 1990 através de um processo de 

formação social de um Estado que fortalece uso da força do seu aparato repressivo 

combinado pelo proibicionismo às drogas.  

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados em 2013 revelam 

que a polícia brasileira mata, em média, cinco pessoas por dia. É uma das polícias mais 

violentas do mundo. Somente no estado de São Paulo, entre 2005 e 2009, a PM matou 

6% mais que todas as polícias dos EUA juntas.  

De acordo com os dados da Anistia Internacional, o Brasil é o país com o maior 

número de homicídios no mundo: 56 mil pessoas foram mortas em 2012. Em um 

                                                 
128Fonte:http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-700X2011000200006,acesso 

em dezembro 2015. 
129 Departamento Penitenciário Nacional 
130 Apenas na Indonésia o ritmo de crescimento relativo da população prisional foi maior do que no 

Brasil. 
131 Dados informados pela SEAP (Secretaria de Administração Penitenciária). 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-700X2011000200006
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período de dez anos (2005-2014), foram registrados 8.466 casos de homicídio 

decorrente de intervenção policial no estado do Rio de Janeiro; 5.132 casos apenas na 

capital. 

Wacquant (2007) analisa o endurecimento da função penal do Estado 

relacionando ao aumento de encarceramento nos Estados Unidos à medida que há uma 

redução nas políticas sociais: 

“A despeito de a desigualdade social e da insegurança econômica terem 

aumentado enormemente no curso das três últimas décadas do século XX, 

O Estado caritativo estadunidense reduziu continuamente seu campo de 

intervenção e comprimiu seus modestos orçamentos, a fim de satisfazer o 

explosivo aumento das despesas militares e a redistribuição das riquezas 

dos assalariados em direção às empresas e as frações afluentes das classes 

privilegiadas.” (WACQUANT, 2007, p. 96) 

 

A redução de gastos e a precarização de políticas de assistência social nos 

Estados Unidos, são revertidas nas políticas repressivas direcionadas aos guetos, em 

muitos formados por populações negras ou imigrantes.  

Para o autor há uma seletividade no trato da questão social que está vinculada a 

um processo histórico de criminalização da pobreza que vem sendo agravado em face 

da reestruturação produtiva. Existe um grupamento que vai corresponder aos que 

sempre estiveram próximo ao mercado informal, que sempre foram alijados do processo 

produtivo quando não preenchiam os critérios vigentes e que vem sendo descartados 

diante de sua baixa capacitação e das novas tecnologias presentes. Tal processo está 

legitimado nas ações do Estado da formação de um Estado penal no trato com a 

pobreza. São estas pessoas que vêm sendo consideradas perigosas pela sociedade 

(Wacquant, 2007) 

Nos Estados Unidos em função da redução do Estado de Bem-Estar Social há 

uma processo de ampliação função penal que através das suas políticas de repressão 

encarcera e os moradores das periferias dos centros urbanos. 

 No Brasil é importante considerar que o modo de acumulação de capital que se 

dá a partir dos anos noventa, materializa-se em uma política neoliberal, com diversas 

alterações nas dimensões da vida social.  Neste sentido, há uma redução na ação do 

Estado para o atendimento das necessidades das grandes maiorias mediante a restrição 

de investimento em políticas sociais, em nome na crise fiscal do Estado. 

 

“A resultante é um amplo processo de privatização da coisa pública: um 

Estado cada vez mais submetido aos interesses econômicos e políticos 
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dominantes no cenário internacional e nacional, renunciando a dimensões 

importantes da soberania da nação, a favor do grande capital financeiro 

em nome de honrar os compromissos morais do Estado com as dívidas 

interna e externa.” (IAMAMOTO, 2011, p. 144) 

 

No final dos anos 1990 o neoliberalismo no Brasil demonstrou seus primeiros 

sinais de esgotamento, assim como toda a América Latina, gerando o crescimento do 

desemprego e, principalmente, da precarização das relações de trabalho.(Castelo, 2007) 

Em 2003 tivemos a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 

apresenta como principal objetivo do seu governo o crescimento e desenvolvimento 

econômico combinados da melhora dos padrões distributivos do Brasil. O pensamento 

desenvolvimentista132 renasce em seu discurso dando espaço a uma nova nomenclatura 

com velhas propostas para o desenvolvimento do capital no Brasil, através da corrente 

contemporânea de pensamento econômico nacional chamado novo 

desenvolvimentismo.133 

Para Castelo (2007), a incorporação de “aspectos sociais” ao conceito de 

desenvolvimento não é uma ideia nova. O debate já vinha acontecendo desde a década 

de 70 e quando reaparece no século XXI apresentam um grande retrocesso ao não 

avançar na crítica ao Estado no modo de produção capitalista.  

O governo Lula teve como um dos principais programas em seus oito anos de 

governo (mantido pela sua sucessora Dilma Roussef) a ampliação de políticas 

focalizadas para um patamar de massas, como o programa Bolsa Família. As políticas 

de transferência de renda no Brasil assumem o caráter de substituir as políticas sociais 

inexistentes e/ou precárias assim como a ausência de rendimentos provocada pelo 

desemprego. 

Um modelo de governo com a ideia de que a construção de economia forte 

depende de um Estado forte e para a redução das desigualdades sociais. Diante disso são 

necessárias políticas sociais com foco na equidade social, entendida como igualdade de 

oportunidades. 

                                                 
132 Celso Furtado foi um dos principais pensadores da teoria desenvolvimentista, iniciada na década 40 e 

desenvolvida a partir de 1950. A corrente desenvolvimentista defendia que os países periféricos com a 

economia agroexportadora poderiam se transformar em nações desenvolvidas por meio de medidas de 

planejamento e intervenção do Estado na economia, o que tornaria possível a industrialização nacional. 
133 “A função do Estado, no entendimento dos novo-desenvolvimentistas, é atuar no incentivo ao 

direcionamento dos ativos financeiros privados, retidos pelos investidores em momentos de turbulência 

econômica, política e social, para o investimento produtivo, tida como a principal despesa capitalista 

criadora de renda e emprego. O controle das principais variaveis macroeconômicas – câmbio e juros – por 

meio da política econômica estatal será capaz de assegurar condições seguras e estáveis para a retomada 

dos investimentos privados e públicos, gerando crescimento econômico, pleno emprego e distribuição de 

renda, riqueza e oportunidades.” (CASTELO, 2007:4) 
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Nesse cenário não só a economia sofre alterações, mas a forma de se relacionar 

nessa sociedade através das relações sociais. À medida que aumentam as relações de 

exploração e desigualdade, cresce a violência e o aparato repressivo do Estado. Em 

2016 após 12 anos da gestão Lula e Dilma, consideramos que as forças repressivas do 

Estado estão cada vez mais intensificadas. 

O que ocorre no governo Lula/Dilma é que o Estado forte nas políticas de 

transferência de renda é também o Estado forte na criminalização da pobreza. É nesse 

Estado que políticas sociais existentes são reordenadas para cumprir o papel punitivo, 

de vigilância e controle dos pobres, como por exemplo, as Unidades de Polícia 

Pacificadora.  

Importante ressaltar que a face penal do Estado faz parte da natureza do sistema 

capitalista, mas suas formas de efetivação se alteram historicamente.  A função penal do 

Estado na sociedade capitalista é mais uma forma de coerção do Estado burguês, que 

nessa sociedade nunca deixará de ser penal . 

O comércio ilegal de drogas se revela como uma atividade viável para os jovens 

dispostos a se arriscar nessa sociedade do capitalismo flexível e a resposta do Estado se 

dá no endurecimento penal. Um país desigual e com altos índices de homicídio e 

encarceramento, onde o alvo principal são frações de uma classe que dispõem apenas da 

sua força de trabalho para sobreviver.  

A concentração de renda fruto do lucro do comércio ilegal de drogas se realiza 

nas máfias internacionais financiadoras do tráfico com o apoio do Estado, enquanto os 

pobres inseridos no comércio varejista são criminalizados através do extermínio ou do 

encarceramento por um sistema penal, que é uma forma de coerção desse Estado 

burguês, que ao tratar do tema das drogas legitima o controle das “classes perigosas” 

como veremos no próximo capítulo. 

 

2.3 - Classes perigosase violência urbana  

 

Como vimos no primeiro capítulo desse trabalho, historicamente as favelas 

cariocas foram e são tratadas como lugar da violência e do perigo. Da Reforma Pereira 

Passos no início do século XX às Unidades de Policia Pacificadoras no século XXI se 

faz necessário determinar os territórios perigosos e consequentemente eliminar seus 

moradores considerados classes perigosas. O estigma de ser morador de favela 

determina desde a forma como são abordadas as notícias relacionadas aos moradores 
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desse território como as abordagens policiais, pois as ações de criminalização da 

pobreza precisam ser legitimadas pela ideologia que determina o discurso da “grande 

mídia”.  No período Brasil colônia os pobres, negros e escravos eram considerados “os 

perigosos”, no Brasil contemporâneo o “inimigo” continua sendo os pobres e pretos, 

agora moradores de favelas . 

A violência e suas diversas manifestações estão diretamente ligadas ao 

desenvolvimento do capitalismo em nosso país, que vem se utilizando de todas as 

ferramentas para eliminar a concentração de pobres que o processo de acumulação do 

capital formou. 

Com aproximação da chegada do verão carioca em 2015 e em função da 

possível onda de arrastão nas praias cariocas, o Secretario de Segurança Pública José 

Mariano Beltrame adotou como medida que os ônibus em direção as praias da zona sul 

deveriam ser parados pela polícia e revistados, denominada “Operação Verão” com o 

apoio da Prefeitura do Rio através da equipe de guardas municipais e assistentes 

sociais,134 que deverão abordar adolescentes e crianças desacompanhadas dos seus 

responsáveis. Uma das medidas é que os menores de 12 anos de idade deverão ser 

levados aos abrigos da prefeitura e os adolescentes para a delegacia. As abordagens 

serão feitas exclusivamente em ônibus que vem da zona norte da cidade. Mas quem 

serão as pessoas abordadas aleatoriamente nos ônibus? Por qual motivo somente os 

ônibus oriundos da zona norte serão parados? E afinal quem são as classes perigosas?  

Importante pontuar que o estereótipo do perigoso foi construído socialmente em 

nossa sociedade.  Para Batista (2003) é necessário compreender a história cultural do 

medo na cidade do Rio de Janeiro, que desempenha um papel central na formação 

urbana da cidade. Segundo a autora, esse medo produzido é necessário para criar formas 

de controle de frações da classe trabalhadora, população essa considerada perigosa. 

 

 “No Brasil, a difusão do medo e do caos e da desordem tem servido 

para detonar estratégias de neutralização e disciplinamento planejado 

das massas empobrecidas. (...) Elas são necessárias para a implantação 

de políticas de lei e ordem. A massa negra, escrava ou liberta, se 

transforma num gigantesco Zumbi que assombra a civilização, dos 

quilombos ao arrastão nas praias cariocas.” (BATISTA, 2003, p. 21) 

 

Nesse sentido, compreendemos que a violência contra os pobres vem desde a 

escravidão e seus reflexos são reproduzidos até os dias de hoje por toda a classe 

                                                 
134 As profissionais da prefeitura com apoio do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro 

têm se mobilizado para não participarem dessa ação. 
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dominante. O processo de formação social brasileira nos deixou raízes de profundas 

desigualdades, que são sofridas mais exponencialmente pelas frações mais pobres da 

classe trabalhadora, sua maioria negra, moradora dos territórios periféricos. 

 

“A sociedade imperial escravocrata brasileira, rígida e hierarquizada 

como a colonial, precisava também de um medo desproporcional à 

realidade para manter violentas políticas de controle sobre aqueles 

setores que estavam potencialmente a ponto de rebelar-se e implantar a 

‘desordem e o caos’, tamanha a escala de opressão em que se 

encontravam.” (BATISTA, 2003, p. 30) 

 

 

O Estado tem papel protagonista no desempenho das diversas práticas de 

violência, desde o período colonial, quando as relações de mando e favor eram pautadas 

no paternalismo da grande propriedade rural e suas milícias controladas pelos grandes 

latifundiários. 

Para Guimarães (2008) o termo “classes perigosas” aparece na primeira metade 

do século XIX, fase inicial da Revolução Industrial na Inglaterra, no contexto de grande 

crescimento da população urbana. O crescimento da riqueza e da acumulação de capital 

produz um excedente de população sem trabalho e esse excedente reproduz o 

pauperismo nos termos de Marx. Nesse processo perverso do capitalismo há uma 

população definida como lupemproletariadopor Marx e Engels em 1848 no Manifesto 

do Partido Comunista. Para os autores o termo é utilizado para frações da classe 

trabalhadora que é designada como “putrefação passiva das camadas mais baixas da 

velha sociedade”. ([1933]2010, p.49) 

Guimarães (2008) aponta que algumas traduções de “O Capital” de Karl Marx 

utilizam o termo “classes perigosas” em vez de lumpemproletariado para designar“o 

último resíduo da superpopulação relativa” (ibidem p.22). Engels em 1850 

caracterizavalupemproletariado como:  

 

“A oposição plebeia se compunha de burgueses arruinados e da massa 

citadina excluída do direito de cidadania: trabalhadores assalariados e 

numerosos representantes do lumpemproletariado, que se encontrava 

ainda nas etapas inferiores ao desenvolvimento urbano. O 

lumpemproletariado, em suas formas mais ou menos desenvolvidas, 

constitui fenômeno comum a todas as etapas da civilização.” (ENGELS 

apud GUIMARAES 2008, p.22) 

 

Com o desenvolvimento do capitalismo uma parte da população do campo, que 

sofre com o domínio do capital sobre a agricultura e se desloca para a cidade,gera uma 
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“superpopulação relativa”, já que não consegue ser inserida em sua totalidade no 

mercado de trabalho. Para GUIMARÃES (2008, p.27): “O crescimento da riqueza, a 

acumulação do capital produz um excedente de população sem trabalho, e esse 

excedente reproduz o pauperismo.” 

Essa população sobrante tende a aumentar com o processo de acumulação 

capitalista na Europa e seu efeito perverso é o aumento de segmentos de trabalhadores 

desempregados, que nas piores conjunturas sem alternativas gera a categoria 

lumpemproletariado. 

É importante destacar que não podemos confundir a categoria 

lumpemproletariado com os segmentos mais pobres da classe trabalhadora hoje no 

Brasil da mesma forma que o conceito de classes perigosas. Conforme aponta FARAGE 

(2012): 

“A identificação dos pobres como lumpen e como “classes perigosas” 

têm distintas consequências para a organização desses segmentos como 

classe. O seu aparente não reconhecimento como classe por parte do 

sistema econômico e social,aponta para descaracterização de sua 

identidade, ampliando o fosso existente entre os diferentes segmentos 

da classe trabalhadora. Além de produzir o medo e generalizá-lo a todo 

e qualquer membro da classe trabalhadora, seja pela sua rebeldia diante 

da exploração do sistema econômico, seja pela sua condição de 

marginal ao sistema.” (2012, p.121) 

 

Desde o período colonial no Brasil de escravatura era necessário legitimar o 

medo de uma população perigosa para legitimar ações violentas sobre uma classe que 

estava a ponto de se rebelar. Elementos na nossa formação econômica e ideológica 

produziram ideias de pânico ao caos social diante da possibilidade de questionamento 

da ordem como nos aponta BATISTA (2003): 

 

“Esta questão permeou o corte imperial após a Revolta dos Malês de 

1835, assombrou a nação após abolição da escravidão e a proclamação 

da República. Vagou nas águas da Revolução de 30, no suicídio de 

Getúlio, no Golpe de 64 e nas conjunturas eleitorais de 1994 e 1998.” 

(2003, p.35) 

 

Para Batista (2003) é a partir do regime escravocrata que já se inicia no Brasil a 

implantação de um sistema penal genocida, quando a população alvo naquele período 

era a afro-brasileira, que ao se rebelar no processo de disciplinamento do Estado 

Imperial era violentada e muitas vezes assassinadas. 

 Conforme aponta Holloway (1997) a realidade da polícia e o sistema escravista 

eram violentos. Uma das formas de expressão, sociabilização e resistência dos negros 
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era a capoeira. Até a década de 1890 a capoeira era considerada um dos maiores 

problemas para a polícia no Rio de Janeiro. Considerada perigosa, era uma ameaça 

constante para a tranquilidade pública. Os presos por capoeira recebiam punição severa, 

mesmo não existindo qualquer lei que proibisse a atividade. 

Nas primeiras décadas do século XIX, a capoeira era praticada pelos escravos e 

também alguns alforriados e se destacava como forma de resistência, pois através da 

atividade podiam reduzir o ritmo do trabalho, resistir o trabalho forçado, assim como 

possibilitou a formação dos quilombos da cidade. Mas mesmo com o fim da escravidão, 

a capoeira era criminalizada, pois sua prática era realizada pela classe mais pobre da 

sociedade. Em 1890 foi definida como crime e o tratamento punitivo só se intensificou: 

 

“Especialmente com o declínio da escravidão, após meados do século 

XIX, a capoeira tornou-se cada vez mais uma atividade das classes 

inferiores não-escravizadas, sucessoras funcionais dos escravos tanto 

por suas técnicas de resistência quanto por serem alvo da repressão 

policial.” HOLLOWAY (1997, p.211) 

 

Em todo processo de construção da ordem burguesa da sociedade brasileira nos 

deparamos com o medo da rebeldia negra. As revoltas e rebeliões dos escravos no 

período imperial era o grande temor de toda corte. Com o fim da escravidão é 

construída no Brasil uma República com traços autoritários e racistas. 

Antes a violência contra o escravo e com o desenvolvimento do capitalismo 

industrial a violência é contra os pobres, em sua maioria negros. Sem ter mais a 

propriedade direta do trabalhador escravo era necessário criar formas de controle dessa 

população. A associação entre pobreza –vadiagem – criminalidade se justificava com as 

mais variadas formas de opressão contra a população geralmente destituída de trabalho. 

É na segunda metade do século XIX se iniciam no Rio as operações policiais 

com o objetivo de eliminar as habitações coletivas. Nesse período as ações violentas 

eram legitimadas pelo discurso de que tais habitações eram lugar de propagação de 

doenças e epidemias na corte imperial. Para Chaloub (1996) é nesse contexto que se 

enraíza o conceito de classes perigosas no Brasil. Construíam- se a ideia de que as 

classes pobres eram perigosas e que a pobreza por sua natureza era um perigo social. 

 

“Na verdade, o conceito de classe perigosa dava o fundamento teórico 

para o grande debate pós- abolição. A relação 

trabalho/ociosidade/criminalidade enriquecia o debate parlamentar por 

uma lei de repressão à ociosidade. Estavam presentes nesse debate os 

mesmos fundamentos teóricos da estratégia da atuação da polícia para 
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as primeiras décadas do século XX. A preocupação principal de garantir 

que, com a abolição da escravidão, os negros continuassem sujeitos ao 

trabalho, criou a estratégia de suspeição generalizada, com os afro 

brasileiros vistos como suspeitos preferenciais.” (BATISTA, 2003, p. 

38) 

 

Segundo Neder (1997) foi na virada do século XIX para o século XX no Rio de 

Janeiro que se busca o controle do espaço da cidade a partir do reordenamento do 

Estado sob a forma republicana. Para a autora a necessidade de modernização da cidade 

acontece de forma excludente e autoritária, devendo ser considerada como um dos 

aspectos do processo histórico de passagem ao capitalismo.  

É necessário considerar que neste contexto, temos a passagem do regime de 

trabalho escravo para o trabalho livre e seus desdobramentos no tocante às formas 

históricas de controle social. Na escravidão o controle social e o disciplinamento era 

realizado no interior processo produtivo, mas fora das fazendas como controlar essa 

população? 

Após a abolição da escravatura em 1888 o Estado assumiu plenamente a função 

do disciplinamento e punição daqueles que violassem as normas do funcionamento da 

ordem pública. A criminalização formal da capoeira no Código Penal de 1890 marca 

uma maior autoridade do Estado no espaço urbano. 

Em meio as reformas urbanísticas que maquiavam a cidade, que naquele 

momento era capital federal foi-se necessário criar novas formas de controle dessa 

população ex escrava, como aponta NEDER (1997): 

“Os planos e reformas urbanísticas que modernizaram o Rio de Janeiro 

foram acompanhados de projetos de controle social que redefiniram a 

ação policial e moldaram os padrões de conduta e sociabilidade no 

espaço urbano carioca. Definiram, também, o lugar de cada grupamento 

étnico-cultural e/ou social.” (NEDER, 1997:6) 
 

O contexto de policiar no interior das fazendas era diferente após o fim da 

escravatura, quando as autoridades policiais tinham a necessidade de controle de 

trabalhadores “livres”. Mudam-se os medos, mas eles continuam tendo raça e classe. 

Antes os escravos, agora os ex escravos trabalhadores livre.  

 Para Neder (1997) é no imediato pós-abolição que se intensificam as 

preocupações com a grande massa de trabalhadores. Uma acentuada preocupação com o 

controle social e a disciplina o que a autora denomina como “medo branco”. 

O processo de reordenamento do Estado sob forma de República a partir de 1989 

é marcado por traços autoritários e excludente o que se reflete na ordenação do espaço 
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urbano, que remove os trabalhadores pobres para as periferias das cidades. Demolições, 

desmontes e remoções têm sido as estratégias destes reformadores, sem qualquer 

preocupação com a preservação dos espaços de construção da identidade da cidade. 

É no início da República que se inicia o processo de remoção e urbanização que 

marcam a cidade até os dias de hoje, mas é importante que já no início do século esse 

processo de reordenamento tem traços específicos de construção de formas de controle 

da população, como o investimento público na modernização de equipamentos policiais: 

 

“Não somente foi erguido um conjunto de edifícios ligados às 

instituições de controle social. Cabos subterrâneos de comunicação 

foram construídos para a instalação de caixas de aviso policial nos 

postes de iluminação pública. Já implantadas em Berlim, Paris e 

Londres, as caixas de aviso policial devem ter produzido uma 

multiplicação dos efeitos inibidores-repressivos de quartéis, delegacias 

e presídios, e sua localização confirma nossa idéia de que foi construído 

um paredão da ordem.” (NEDER,1997, p.24) 

 

O processo de modernização da cidade contava com o saber técnico de 

arquitetos e urbanistas, bem como o saber médico-sanitarista, através de medidas 

higienistas, mas era necessário investir no saber da punição. 

As construções de novos prédios para abrigar as forças policiais demonstravam 

que ao mesmo tempo em que se estabelecia os lugares de moradia de acordo com as 

classes a necessidade de ordem determinavam que área central da cidade precisava de 

controle. A primeira etapa da obra foi inaugurada em 1907 com a construção do Quartel 

Novo da Polícia no Estácio. Em 1932 já eram 272 construções do “paredão da 

ordem”.(NEDER, 1997)   

Consideramos que até 1929, uma das principais causas das detenções no Rio de 

Janeiroestava relacionada à prática da “vadiagem”, quando parte da população pobre (e 

livre da escravidão) não inserida no mercado de trabalho circulava pelas ruas da cidade 

a ação policial visava definir comportamentos na sociabilidade urbana.  

 

 
Detenções no Rio de Janeiro* 

Ano 1927 1928 1929 

Capoeiragem 02 05 01 

Não declarado/Não 

identificado 

01 28 05 
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Gatunagem 80 62 85 

Vadiagem 227 186 42 

Outros 186 211 266 

*Fonte: HOLLOWAY, Thomas H. Polícia no Rio de janeiro. Repressão e resistência numa cidade do 

século XIX. Rio de. Janeiro: FGV, 1997 

 

A associação entre pobreza- vadiagem- criminalidade se justificava através das 

mais variadas formas de opressão contra a população geralmente destituída de trabalho. 

Nesse sentido, Chaloub (1996) destaca sobre a criminalização da pobreza nas ações 

policiais: 

“A noção de que a pobreza de um indivíduo era fato suficiente para 

torná-lo um malfeitor em potencial teve enormes consequências para a 

história subsequente de nosso país. Este é, por exemplo, um dos 

fundamentos teóricos da estratégia de atuação da polícia nas grandes 

cidades brasileiras desde pelo menos as primeiras décadas do século 

XX. A polícia age a partir do pressuposto da suspeição generalizada, da 

premissa de que todo cidadão é suspeito de alguma coisa até prova em 

contrário e, lógico, alguns cidadãos são mais suspeitos do que outros.” 

(CHALOUB, 1996, p. 23) 

 

Mas não é só através da polícia que o pobre é criminalizado. As medidas 

higienistas entre o final do século XIX e início do século XX através do discurso 

médico, colocava as famílias pobres em um lugar de intervenção disciplinadora e 

moralizante. Cidades mais higiênicas, mais ordenadas e controláveis. Esse era o 

discurso. Nesse sentido era necessário disciplinar as classes perigosas, visto que a 

pobreza era um risco social. 

 Os pobres e principalmente os não inseridos no mundo do trabalho serão sempre 

considerados um perigo na sociedade capitalista, como nos aponta COIMBRA (2001): 

 
“O pobres considerados ‘viciosos’, por sua vez, por não pertencerem ao 

mundo do trabalho - uma das mais nobres virtudes enaltecida pelo 

capitalismo - e viverem no ócio, são portadores de delinquência, são 

libertinos, maus pais e vadios, Representam um ‘perigo social’ que deve 

ser erradicado; justificam-se, assim, as medidas coercitivas, já que são 

criminosos em potencial. Essa periculosidade também está presente nos 

‘pobres dignos’, que por força da sua natureza - a pobreza - também 

correm os riscos das doenças. Entretanto, é para a parcela dos ‘ociosos’ 

que se irá enfatizar o seu ‘potencial destruidor e contaminador’.” 

COIMBRA (2001, p.91) 

 

A partir da década de 1930 o Rio de Janeiro cresce muito com o processo de 

industrialização, que atrai uma grande quantidade de pessoas para a cidade. Com a 
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intensificação do modo de produção capitalista a cidade é conformada de maneira 

desigual e as favelas vão sendo formadas. Consideradas os "territórios da pobreza", são 

esses espaços que mais vão sofrer com a atuação dessa polícia ao longo do século. 

A resposta do Estado à parte da classe trabalhadora que encontra nas favelas a 

opção de moradia é historicamente de autoritarismo e controle. Desde as políticas 

remocionistas de Vargas na década de 1940 até as ações públicas na atualidade que em 

todas as suas esferas visa o controle dessa população. 

A partir das formações das favelas na cidade o controle de parte da classe 

trabalhadora do Rio de Janeiro não era mais enfatizado na área central, mas os 

mecanismos de controle social precisavam “subir o morro”. Através das batidas 

(atualmente chamadas de invasões), as ações policiais nas favelas não tinham como 

objetivo levar segurança aos seus moradores, mas buscavam o controle e disciplina para 

efeito de uma vigilância permanente aos pobres da cidade. 

É a partir dos anos 1980 que o comércio ilegal de drogas cresce no Rio de 

Janeiro e apesar da venda ocorrer em toda a cidade, a criminalização desse mercado 

irregular acontece de maneira seletiva, relacionando as favelas e seus moradores com o 

tráfico: 

“O estereótipo do bandido vai se consumando na figura de um jovem 

negro, funkeiro, morador de favela, próximo do tráfico de drogas vestido 

com tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho oude poder 

e de nenhum sinal de resignação ao desolador cenário de miséria e fome 

que o circunda.” (ZACCONE, 2007, p.21) 

 

Zaccone (2007, p. 20) aponta que a postura dos agentes da polícia ao enquadrar 

usuários de drogas e traficantes no cotidiano das delegacias leva em consideração o 

local de moradia da pessoa : “Por ironia do destino, na realidade policial, a 

comprovação de renda, ao contrário do que se podia imaginar , é indício de que a pessoa 

que é detida portando drogas corresponde a figura do usuário e não do traficante.” 

É importante considerar que a violência cresce na medida que se dá a expansão 

da urbana das cidades, mas a sensação de insegurança também é potencializada nas 

áreas rurais. Para Pedrazzini (2006) esse problema não está restrito às grandes cidades e 

não está fundado em situações reais, pois é possível observar o crescimento do medo 

nas cidades pequenas e grandes na mesma medida. Vale destacar o papel que a mídia 

tem nesse cenário, especialmente os programas televisivos.135 

                                                 
135Se destaca na atualidade os programas “Cidade Alerta”, apresentado pelo jornalista Datenae “Balanço 

Geral”, onde o apresentando Vagner Montes foi eleito por três vezes deputado estadual do Rio de Janeiro 
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“Partimos do pressuposto de que a mídia é atualmente um dos mais 

importantes equipamentos sociais no sentido de produzir esquemas 

dominantes de significação e interpretação do mundo e que os meios de 

comunicação, portanto, ‘falam pelos e para os indivíduos’. Esse 

equipamento não nos indica somente o que pensar, o que sentir, como 

agir, mas principalmente nos orienta sobre o que pensar, sobre o que 

sentir.” (COIMBRA, 2011, p.16) 

 

 A mídia burguesa funciona como importante instrumento de consenso do Estado 

nessa sociedade que visa legitimar formas de convencimento através das notícias 

selecionadas do que deve ser de conhecimento público. A mídia também produz uma 

sociedade violenta. Os apresentadores cada vez mais “especialistas” em violência 

expressam e criam o sentimento de insegurança e impunidade que justificam qualquer 

meio para garantir a necessidade de ordem. 

“Da mesma forma que se construíram perigosos ‘inimigos da Pátria’ nos 

anos 60 e 70, em nosso país - e em muitos momentos da história de 

humanidade, foram sendo concebidos por diferentes equipamentos 

sociais os perniciosos, os indesejáveis - também hoje, principalmente via 

meios de comunicação de massa, estão sendo produzidos ‘novos inimigos 

internos do regime’: os segmentos mais; pauperizados; todos aqueles que 

os ‘mantenedores da ordem’ consideram ‘suspeitos’ e que devem, 

portanto, ser evitados e mesmo, eliminados.” (COIMBRA, 2011, p.58) 

  

Nesse sentido se produz uma forma de pensar em que a pobreza está relacionada 

à violência, sendo reproduzido também o estereótipo e o lugar de moradia do 

“criminoso”.  Após identificar o inimigo, o pobre negro, se acentua a necessidade de 

distância dessa classe. A suposta insegurança em um lugar legitima as políticas de 

repressão à classe considerada responsável pela violência: no caso do Rio de Janeiro, os 

moradores de favelas. 

A “guerra às drogas” é o principal argumento utilizado para esconder a prática 

da criminalização da pobreza. As maiorias das pessoas presas ou assassinadas nas 

favelas cariocas têm nessa ação justificada pela associação ao crime do tráfico de 

drogas: 

“Os novos inimigos da ordem pública (ontem terroristas, hoje traficantes) 

são submetidos diuturnamente ao espetáculo penal, às visões de terror dos 

motins penitenciários e dos corredores da morte. Não é coincidência que 

a política criminal de drogas hegemônica no planeta se dirija aos pobres 

globais indiscriminadamente: sejam eles jovens favelados do Rio, 

camponeses da Colômbia ou imigrantes indesejáveis no hemisfério 

norte.” (BATISTA, 2003, p.84) 

  

Tráfico de drogas, tiroteio, violência, esse é o imaginário social construído sobre 

                                                                                                                                               
com expressiva votação. Seu bordão “escracha” é repetido pelos mais variados locais da cidade. 
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as favelas cariocas e nesse sentido todos os moradores são considerados potencialmente 

perigosos. 

PEDRAZZINI (2006, p. 106) afirma que o medo não nasce da violência, mas é 

um sentimento produzido socialmente através da falsa sensação de insegurança 

produzida pela aceleração das mudanças na sociedade. “A insegurança nasce do sono da 

ordem e da incerteza do despertar da desordem que, apesar de sua astúcia e criatividade, 

não deixa de ser assustadora.”  

Nesse sentido, o Estado que deveria garantir a segurança da sociedade, atua na 

lógica do controle e guardião da ordem, com políticas que atendem o interesse da 

burguesia: 

“As classes dominantes impõem sua visão de organização – segura- do 

espaço e da sociedade, na qual lhes é garantida a segurança pública, 

principalmente por meio de uma ‘gestão adequada’ (controle adequado) 

dos conflitos. Os indivíduos das camadas populares que não respeitarem 

tais mecanismos serão domesticados por detentores jurídicos do poder de 

coerção.” PEDRAZZINI (2006, p.112) 
 

Os condomínios fechados reproduzem esteticamente o modo de organização 

individual das classes médias e ricas de um modo de viver mais seguro. Além disso, é 

importante pontuar que a busca de segurança e atualmente gera altos lucros para as 

empresas de segurança privada. “No Rio de Janeiro, as empresas legalizadas de 

segurança privada possuem 242.811 vigilantes, efetivos que excede em mais de quatro 

vezes o número de policiais civis, militares e federais no estado e empregam um arsenal 

de 21.751 armas.” (BRITO, VILLAR e BLANK. 2013, p.227) 

A sociedade do medo também cria novas práticas sociais de combate à violência. 

A partir de uma perspectiva individualista iniciativas particulares de preservar uma 

segurança não garantida pelo Estado vem sendo praticada no Brasil através de grupos 

conhecidos como justiceiros. Torturas, espancamentos e linchamentos com a 

justificativa de “Justiça com as próprias mãos” têm sido práticas cada vez mais comuns 

na sociedade moderna.  No Rio de Janeiro, no dia 31 de janeiro de 2014, um grupo de 

jovens moradores da zona sul usaram uma trava de bicicleta para amarrar um 

adolescente negro em um poste. Com a justificativa de ser um suposto ladrão não foi 

necessário julgamento, nem direito a provas. Ele foi condenado pelos jovens que o 

prenderam pelo pescoço, nu em um poste.  A cena que ganhou repercussão da 

impressa, foi defendida por grande parte da população carioca, que apoiou a atitude dos 

“justiceiros.” Essa aprovação é fruto desse um sentimento de insegurança e indignação 
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que impera nas representações sociais da população carioca. 

 

“São vistos como vilões absolutos, uma ameaça para a sociedade e contra 

os quais é preciso se proteger, mesmo se for necessário ceder parte da 

liberdade individual aos agentes da ordem. Nasce assim, uma sociedade 

histérica dual cuja defesa justifica todos os abusos enquanto forem 

cometidos contra os pobres.” (PEDRAZZINI, 2006, p. 136) 

 

 A violência é condição estrutural desse Estado e sua naturalização tem se 

efetivado através do consenso da sociedade burguesa atual. Constrói- se uma ideia de 

uma violência urbana que cresce na medida que se tem um Estado que não pune e em 

função disso é necessário que a sociedade crie formas de conter essa violência fazendo 

“justiça com as próprias mãos”. Não basta defender a violência do Estado, tem que se 

materializar a violência no âmbito “individual” também. 

 Nesse contexto, há uma classe perigosa que precisa ser contida, seja através do 

encarceramento ou na sua extinção. A polícia tem aval para matar e o judiciário para 

prender. Se conforma uma sociedade punitiva e em sistema penal seletivo, que através 

da militarização da vida dos pobres, se cria uma nova forma de controle de fração da 

classe trabalhadora moradora das favelas cariocas, através das Unidades de Polícia 

Pacificadora como veremos no próximo capítulo. 
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Capítulo 3: O processo de militarização das favelas cariocas: política de 

segurança na favela ou política de controle dos pobres? 

 

“O governo fez da favela do Rio um lugar de paz. Antes, o povo 

tinha medo da polícia, que só subia para bater. Agora a polícia 

bate em quem tem que bater...”136 

 

3.1- Do GPAE às UPP: breve análise sobre o processo de “pacificação” das 

favelas cariocas 

 

Foi na primeira gestão do governador Leonel Brizola que se iniciou no Rio de 

Janeiro o debate sobre policiamento comunitário. Em 1983 Brizola criou o Conselho de 

Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos, que visava apresentar demandas, 

reflexões edenúncias sobre assuntos de segurança pública, fiscalizando a legalidade 

daspráticas policiais. Tendo como prioridade romper com as práticas policiais arbitrárias 

no período da ditadura o Conselho de Segurança funcionava como uma Central de 

denúncias distribuídas aos vários órgãos governamentais e foi uma iniciativa importante 

do primeiro governo Brizola no sentido da aproximação entre polícia e comunidade, sob 

o comando do Coronel da Polícia Militar Carlos Magno Nazareth Cerqueira137.  

Em parceria com a organização não governamental Viva Rio138 entre os anos de 

1991 e 1994, no segundo governo Brizola, foi criada a primeira experiência de polícia 

comunitária no Rio de Janeiro, com a implantação do Grupamento de Aplicação Prático 

Escolar (GAPE). Essa primeira experiência foi no bairro de Copacabana e o projeto 

tinha como objetivos implementar estratégias de prevenção de criminalidade no bairro. 

Entretanto, as implementações de medidas de policiamento comunitário não chegaram a 

implicar alterações mais profundas de um ponto de vista organizacional com aponta o 

Relatório final de monitoramento do projeto: 

“Diversos tipos de problemas limitaram sobremaneira o alcance, a 

eficácia e as possibilidades de consolidação do policiamento comunitário 

em Copacabana. É importante sublinhar alguns desses problemas – por 

exemplo, resistências de setores da comunidade e da Polícia; dificuldade 

de coordenar a atuação de diferentes órgãos públicos (...).Fruto da 

                                                 
136Declaração do ex presidenteLuis Inácio Lula da Silva em 2010 em elogio às UPPs, em uma 

inauguração da Plataforma da Petrobras. 
137

Comandante geral da Polícia Militar nas duas gestões de Leonel Brizola (1983-84 e 1991-94). As 

ideias e Cerqueira apontavam para uma maior aproximação da polícia com a sociedade civil. Não só criou 

a Revista da PM como reativou o Centro de Documentação e Pesquisa. Durante sua gestão, foram 

ministradas aulas sobre a história do negro no Brasil, que abordavam, de forma pioneira, a questão da 

violência policial de caráter racista. 
138 O Viva Rio é umainstituição não governamental fundada em 1993, por representantes de vários setores 

da sociedade civil. 
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parceria entre o Movimento Viva Rio e setores progressistas da Polícia 

Militar do Rio de Janeiro – cujo comandante máximo, na época, era 

francamente favorável ao policiamento comunitário -, ela não integrou, 

contudo, um plano mais abrangente de transformação da política de 

segurança, que já previsse sua extensão a outros bairros, que 

comprometesse outras unidades policiais, ou que a engajasse apriori a 

outras esferas de poder público.139 

 

Com o novo comando, instituído a partir de 1995 com a bandeira do 

“endurecimento policial” do governador Marcelo Alencar, a patrulha comunitária de 

Copacabana foi desativada. Com uma política que visava resultados imediatos, o projeto 

não foi prioridade nesse governo. 

Foi no governo Anthony Garotinho em 2000 que o GPAE (Grupo de 

Policiamento para Áreas Especiais)140, inspirado nessas experiências de policiamento 

comunitário, foi implementado. O primeiro grupamento foi efetivamente implantado 

nas comunidades do Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, zona sul do Rio de Janeiro como um 

projeto de policiamento comunitário com “uma filosofia de emprego da polícia 

diferente da tradicional, afastando a polícia da ideia de defesa do Estado, e voltando sua 

ação para a defesa dos cidadãos e das comunidades em geral”.141 Através da 

interlocução entre a polícia e a sociedade foi articulado um Conselho Comunitário de 

Segurança com a participação das instituições locais (associação de moradores, 

entidades religiosas, ONG etc). 

“Em parceria com outros órgãos públicos, organizações da sociedade 

civil e ONGs, o GPAE se encarregaria de atacar o que considera a 

principal causa dos problemas de segurança pública nos morros – a 

pobreza e a omissão estatal. Nesse sentido, levar projetos sociais para 

estas comunidades seria uma excelente possibilidade de prevenir o 

crime.” (MELLO, 2009, p.86)  

 

  

 A ONG Viva Rio142 participou efetivamente da implantação desse projeto e tinha 

como meta fazer uma experiência piloto que pudesse influenciar a política de segurança 

                                                 
139

MUSUMECI, Leonarda (org.) Segurança Pública e Cidadania – A experiência dePoliciamento 

Comunitário em Copacabana (1994-95). Rio de Janeiro, 1996. Relatório Final doMonitoramento 

Qualitativo – ISER, pp.119 e 120. Apud: MELLO, Thiago de Souza. Policiamento Comunitário no Rio de 

Janeiro: uma estratégia de ampliação do controle social no contexto do neoliberalismo (dissertação de 

mestrado). 
140 Foi criado como uma unidade operacional especial da Polícia Militar pela Resolução SSP nº. 0352 de 5 

de julho de 2000. 
141

Plano de Políticas Públicas,Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro (2000). 
142

O Viva Rio, com recursos da Unicef, construiu a sede do GPAE. Fez o trabalho de articulação local 

entre programas governamentais (“Todos pela Paz”, “Jovens pela Paz”,“FAETEC”, Programa “Cheque-

cidadão”) e projetos do Viva Rio (“Balcão de Direitos”, “Viva Cred”, “Tele-Curso Comunitário”, 

“Serviço Civil Voluntário”,“Zeladores da Cidadania”, “Espaço Criança Esperança”). (Mello,2009 ) 
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pública no estado do Rio de Janeiro. 

Com o papel central de participação comunitária a seleção dos policiais para 

atuar no GPAE teve como primeiro critério o voluntariado e os policiais passavam por 

um curso de formação em direitos humanos, abordagem de pessoas, além de palestras 

com lideranças comunitárias locais. Mas logo no primeiro ano do GPAE 

Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, cerca de 70% dos policiais empregados no grupamento 

foram transferidos por desvios de conduta. (Mello, 2009) 

 Em 2002 novas unidades do GPAE foram implementadas: no Morro do 

Cavalão,143 em Niterói; nas favelas da Formiga/Chácara do Céu/Casa Branca144, na 

Tijuca e na Vila Cruzeiro145, na Penha. 

No ano de 2004 a Instituição Justiça Global146 trouxe visibilidade sobre uma 

série de arbitrariedades nas áreas onde haviam GPAE instalados, ao denunciar à relatora 

especial das Nações Unidas sobre Execuções Extrajudiciais, Sumárias e Arbitrárias, um 

caso de tortura e execução de três jovens na favela em operação policial realizada pelo 

GPAE em Pavão/Pavãozinho. 147 

Conforme aponta Mello (2009) o GPAE perdeu o apoio da população porque 

passou a ter uma postura policial em lógica confronto e não de mediação. “Os policiais 

ao invés de reprimir o tráfico e impedir a ocorrência de mortes, teriam logo assumido 

uma postura omissa, corrupta e, em muitos casos, violenta.” (MELLO, 2009:95) 

Em 2007 o governador Sérgio Cabral assume o governo com a promessa de 

combate rigoroso ao crime.No mesmo ano José Mariano Beltrame assume a secretaria 

estadual de segurança do Rio de Janeiro. No primeiro ano do mandato Cabral foi à 

Colômbia participar de reuniões com autoridades e especialistas na área de segurança 

pública para conhecer as experiências de redução as taxas de homicídios através de 

projetos de repressão ao comércio ilegal de drogas. O modelo colombiano seria uma 

inspiração para o governador desenvolver políticas de segurança pública no Rio. 

 O governador também viajou para Nova York onde se encontrou com o ex-

                                                 
143 O foi grupamento foi instalado no morro após um episódio onde os moradores bloquearam o túnel que 

liga os bairros de Icaraí e São Francisco em contra a morte de um jovem da favela durante uma operação 

policial. 
144 A instalação ocorreu após uma serie de conflitos armados entre integrantes de facções rivais. 
145 O episódio da morte do repórter Tim Lopes, durante a realização de uma reportagem sobre a venda de 

drogas em bailes funks foi o motivado da instalação de um GPAE na comunidade de Vila Cruzeiro. 
146A Justiça Global é uma organização não governamental de direitos humanos que trabalha com a 

proteção e promoção dos direitos humanos.  
147Os grupamentos do GPAE foram substituídos pelas UPPs no Cantagalo/Pavão/Pavãozinho, nas favelas 

da Formiga/Chácara do Céu/Casa Branca e na Vila Cruzeiro. 
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prefeito da cidade americana, Rudolph Giuliani, para conhecer a experiência 

“Tolerância Zero”148 implementadas por Giuliani no período em que foi prefeito da 

cidade. “Tenho procurado experiências que deram certo no Brasil e no exterior. Quero 

aprender e entender qual experiência ele sugere.'', disse Cabral.149 

 Ainda no ano de 2007 o governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral formalizou 

junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a solicitação para a presença das Forças 

Armadas no estado150. A segurança dos jogos Pan-Americanos151 previsto para 

acontecer em julho daquele ano era uma das justificativas para o envio das tropas, que 

para Cabral deveriam permanecer por um ano na cidade auxiliando no combate à 

violência. 

 A preparação da cidade para o Megaevento e também para a visita do Papa 

Bento XVI à cidade trazia sempre o assunto da segurança pública pela grande mídia em 

função a crescente “onda de criminalidade” na cidade. No dia 17 de abril de 2007, um 

dia após o governador ter feito a solicitação ao presidente, 14 pessoas morreram durante 

tiroteios no Morro da Mineira. 

 O então presidente Lula atendeu prontamente a solicitação do governador 

anunciando que a Secretaria Nacional de Segurança iria disponibilizar 10 mil homens da 

Força Nacional de Segurança para atuar nos jogos Pan-Americanos de 2007. A atuação 

das Forças Armadas iniciou um mês antes da realização dos jogos. 

No dia 27 de junho de 2007, policiais militares e membros da Força Nacional de 

Segurança, através de uma ação planejada pela Secretaria de Segurança executaram 19 

pessoas no Complexo do Alemão. A “Chacina do Pan”, como ficou conhecida, teria sido 

uma resposta da Secretaria de Segurança Pública do Rio, em função da morte de dois 

policiais militares, pois os supostos assassinos estariam no Complexo do Alemão. 

 
“O cerco ao Conjunto de Favelas se estendeu durante meses e ganhou as 

manchetes de jornais, revistas e a atenção de canais de televisão. O 

conflito no Alemão era descrito nos veículos de comunicação da grande 

mídia carioca como uma guerra travada pelo Estado contra a barbárie dos 

“traficantes”. Com o passar dos dias, o número de mortos e feridos no 

                                                 
148A política de "tolerância zero" reprimiaquaisquer formas de transgressão à lei, entre elas atravessar a 

rua fora da faixa, jogar lixo na rua ou pedir esmolas. 
149 Fonte: http://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/04/070425_cabralgiulianibg.shtml, 

acesso em janeiro de 2016. 
150As Forças Armadas podem ser utilizadas para a garantia da lei e da ordem nas hipótesesde decretação 

de Estado de Defesa,  Estado de Sítio, Intervenção Federal ou segundo as previsões do artigo 15 da Lei 

Complementar 97/99, dentre as quais está a solicitação do Estado Membro da Federação. 
151Os Jogos Pan-Americanos de 2007, oficialmente denominados XV Jogos Pan-Americanos, foram 

um evento multiesportivorealizado em julho na cidade do Rio de Janeiro. 

http://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2007/04/070425_cabralgiulianibg.shtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Pan-Americanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eventos_multiesportivos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
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confronto crescia, no entanto, poucas eram as vozes que, na mídia, 

ousavam romper o consenso produzido que a ação da polícia era não 

apenas necessária, mas imprescindível para a realização dos jogos Pan-

Americanos, bem como, para o futuro da cidade maravilhosa. (FILHO, 

2010, p.42)” 

 

O então secretário nacional de segurança pública, Luiz Fernando Correia, sobre 

o episódio declarou que “os mortos e feridos geram um desconforto, mas não tem outra 

maneira”. O presidente Luis Inácio Lula da Silva, por sua vez, no dia 2 de julho de 

2007, afirmou “ser impossível enfrentar o narcotráfico com pétalas de rosas, jogando pó 

de arroz.”152 

No dia 13 de julho de 2007, durante a abertura dos Jogos Pan-americanos do 

Rio, cerca de mil e quinhentas pessoas saíram às ruas num protesto: "Para rico, Pan é 

esporte. Para pobre, porrada e morte". A população denunciava os gastos excessivos 

com o evento, remoções, especulação imobiliária e os assassinatos que estavam 

ocorrendo nas favelas. 

A política de guerra aos pobres foi a marca do primeiro ano de governo de 

Cabral, que com aval do governo federal implementou a política de extermínio no 

estado do Rio de Janeiro.153 

No ano de 2008 no primeiro mandato do governo Cabral surge no Rio de Janeiro 

a implantação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP) como um “novo modelo” de 

Política de Segurança Pública e de policiamento nas favelas cariocas.  Um “novo 

modelo” que é anunciado como política antagônica às ações históricas de truculência da 

polícia carioca. 

A primeira Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foi inaugurada em dezembro 

de 2008 no Santa Marta, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Segundo dados oficiais 

do Programa os policiais das UPPs trabalham com “os princípios da polícia de 

proximidade, um conceito que vai além da polícia comunitária e que tem sua estratégia 

fundamentada na parceria entre a população e as instituições da área da segurança 

pública.”154 

Os policiais que integram as UPPs passam por um curso de formação por seis 

meses e inicialmente ganhavam quinhentos reais a mais no salário por estarem atuando 

                                                 
152 Ibidem, 43 
153 Só no ano de 2007 foram computados cerca de 1.350 autos de resistência apenas na cidade do Rio de 

Janeiro. 
154Fonte: www.upprj.com, acesso em março de 2016. 

http://www.upprj.com/
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em UPP.155 

Com a promessa de paz para as favelas e uma postura policial baseada no 

diálogo com a população, havia uma expectativa com relação a esse modelo de 

segurança pública, por uma população que não aguentava mais os conflitos armados, 

mas já na primeira experiência da UPP as contradições entre o projeto e prática 

começam a ficar evidenciados.  

No Santa Marta foi  lançada uma cartilha pelos moradores sobre abordagem 

policial. A ideia da cartilha foi em função da necessidade dos moradores da favela de 

conter excessos e abusos das ações que estavam acontecendo por parte da policia. A 

cartilha descreve os limites da ação da polícia e orienta os moradores sobre qual a 

melhor maneira de agir em uma abordagem e nos casos de violações de seus direitos. 

Essa foi a primeira experiência no Rio de Janeiro de reação dos moradores a forma 

violenta como a polícia intervém na favela. Depois da cartilha do Santa marta, outras 

favelas também realizaram o mesmo trabalho, em alguns casos, apenas reproduzindo o 

conteúdo e distribuindo aos moradores. Em outros, como no Complexo de Favelas da 

Maré, inaugurou-se uma nova experiência no debate sobre a segurança pública, que 

será abordada posteriormente. 

O discurso de uma forma de intervenção à atividade criminal menos truculento, 

combinado à promessa de melhoria dos serviços disponíveis, fez com que a população 

apresentasse confiabilidade nas UPP.  Mas a mera redução da truculência policial, não 

altera a substância repressiva da política de manutenção da ordem pública e poder 

político dado às UPPs “policiando” os territórios da pobreza, começaram a apresentar 

sinais de tensões com a população. Um exemplo foi a resolução 013 implantada pelo 

governo Sergio Cabral em 2007 que proibia qualquer realização de eventos de cunho 

cultural, esportivo e social sem a autorização das autoridades responsáveis pelo 

policiamento das áreas “pacificadas”.156 

Após a implantação da UPP no Santa Marta, foram inauguradas em 2009 as 

Unidades de Cidade de Deus, Jardim Batan, Babilônia/Chapéu Mangueira e Pavão-

Pavãozinho/Cantagalo. 

                                                 
155 O decreto de 21 de janeiro de 2009 simplesmente cria a Unidade de Polícia Pacificadora dentro da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o decreto do dia seguinte determina o pagamento de uma 

gratificação de R$500,00 mensais para todos os policiais lotados nas UPPs. 
156Após anos de pressões dos moradores das favelas e especialmente pelo movimento de funkeiros 

organizados, como o APAFUNK (Associação dos Profissionais e Amigos do Funk) em 2013 a resolução é 

revogada pelo governador. 
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O ano de 2010 foi o ano de campanha eleitoral e Sérgio Cabral, candidato a 

reeleição para governador do Rio de Janeiro, teve como um dos seus carros chefes da 

campanha a continuidade das Unidades de Polícia Pacificadoras. Só no ano de 2010, 

mais 8 UPPs foram inauguradas: Ladeira dos Tabajaras/Cabritos, Providência, Borel, 

Formiga, Andaraí, Salgueiro, Turano e Macacos. 

Ainda em 2010, no dia 28 de novembro de 2010 foi noticiado ao vivo pela mídia 

em mais uma ação de “marketing” a ocupação do Complexo do Alemão. Essa ação, 

contou com 800 soldados da Brigada da Infantaria Paraquedista do Exército157, 300 

agentes da Polícia Federal e 1300 homens da polícia militar e Civil foram mobilizados 

para a operação no Rio de Janeiro. Blindados do Exército, da Marinha e Caveirões 

foram utilizados na operação. 

O coronel Lima Castro da Polícia Militar chegou a ir para a mídia pedir para os 

traficantes se entregarem um dia antes da ocupação. Eles deveriam apresentar os fuzis 

sobre as cabeças e entregar as armas em um posto da Polícia no Complexo. Em 

entrevista o coronel anunciou: “ A proposta é de paz, mas se formos chamados à guerra, 

vamos responder com a mesma força.”158 

Uma verdadeira guerra a todos os moradores do Alemão pode resumir essa 

operação. Os moradores começaram a denunciar as mortes, os abusos e violências: 

“O Complexo do Alemão vive atualmente uma situação não declarada de 

estado de sítio. Para que tal situação seja caracterizada, basta lembrar que 

a prática dos mandados de busca coletivos continuam em vigor e, com 

ela, as ações em ‘cumprimento da lei’ que englobam e criminalizam 

favelas inteiras. Os moradores, que sofriam com a violência que sempre 

caracterizou o tráfico, continuam privados de direitos básicos: prisões 

abusivas por desacato e imposição de restrições continuam sendo a regra, 

mas agora sob o comando arbitrário do Estado.” (BOTELHO; 

BARREIRA, 2013, p.125) 
 

Moradores sendo humilhados, torturados, tendo suas casas roubadas, reviradas, 

mas a mídia burguesa construía em seu noticiamento diário a ideia de que a “paz” 

reinava no Alemão. Longe de garantir a paz, a ideia de pacificação mesmo que o 

discurso de contrária à guerra tem intrinsecamente em seu objetivo o controle das 

“classes perigosas”: 

“Quando se pensa na população que mora nas localidades onde estão 

implantadas as UPP ou são potenciais alvos delas, podemos dizer sem 

                                                 
157O envio das tropas foi solicitada pelo governador do Rio, Sérgio Cabral e autorizada pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, através da diretriz ministerial 14/2010 que gerou poder para o exército atuar no 

Complexo do Alemão. 
158http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,policia-e-exercito-iniciam-invasao-no-complexo-do-

alemao,646417, acesso em janeiro de 2016. 

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,policia-e-exercito-iniciam-invasao-no-complexo-do-alemao,646417
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,policia-e-exercito-iniciam-invasao-no-complexo-do-alemao,646417
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medo de errar que, atualmente, sua capacidade reivindicativa é muito 

limitada. A simples ideia de que estas áreas precisam ser pacificadas 

indica que os moradores, em conjunto, são vistos com extrema 

desconfiança, seja pelo restante da população urbana, seja pelas 

instituições de manutenção da ordem pública”.(SILVA, M. 2010, p.4) 

 

A mídia burguesa chegou a divulgar o total de 42 mortos na ocupação, mas 

matéria da Agência Nacional de Notícias159 revelou que número de vítimas chegou a 

160, entre mortos, feridos e desaparecidos. 

Em meio à matança da polícia a grande mídia fazia várias reportagens favoráveis 

ao extermínio. Matéria no site G1 do dia 28 de novembro tem como título uma frase do 

governador Sérgio Cabral após a ocupação: “O Rio de Janeiro está virando uma página”,  ao 

afirmar que “retomada” do Alemão era uma passo importante na Segurança Pública da cidade.160 

Conforme aponta Freire e Carvalho (2007), o discurso da mídia favorece o 

imaginário da sociedade ao tratar a violência como uma guerra, o que faz com que as 

pessoas busquem “respostas apaziguadoras” para a questão, como no caso da aprovação 

das ocupações militares nas favelas. 

Nesse sentido, a cidade do Rio de Janeiro que era noticiada pelo mundo em 

função dos confrontos entre policiais e traficantes, após as “pacificações” passa a ser 

veiculada por estar no processo da “paz” e foi com ajuda desse circo midiático que 

Cabral foi reeleito em 2010 logo no primeiro turno com a aprovação expressiva da 

população. 

Em 2011, logo no primeiro ano de seu segundo mandato, Cabral implantou mais 

cincoUPPs: São João/ Quieto/ Matriz, Coroa/Fallet/Fogueteiro, Escondidinho/ 

Prazeres,Complexo de São Carlos e Mangueira. 

Foi também em 2011 que foi registrado o primeiro caso de auto de resistência 

decorrente da ação de policiais em UPP. André de Lima Cardoso Ferreira foi executado 

na madrugada do dia 12 de junho de 2011, em um beco da comunidade Pavão-

Pavãozinho, onde residia. Relatório da Justiça Global161 aponta que de acordo com 

relatos dos moradores, os policiais não estavam fardados e pareciam estar alcoolizados. 

Após uma sessão de espancamento, os policiais liberaram André, esperaram o rapaz 

                                                 
159http://anovademocracia.com.br/no-36/256-a-chacina-do-complexo-do-alemao, acesso em fevereiro de 

2016. 
160http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/o-rio-de-janeiro-esta-virando-

uma-pagina-diz-cabral-apos-ocupacao.html, acesso em fevereiro de 2016. 
161http://global.org.br/arquivo/noticias/sobre-violacoes-de-direitos-em-favelas-com-upp/, acesso em 

dezembro de 2014. 

http://anovademocracia.com.br/no-36/256-a-chacina-do-complexo-do-alemao
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/o-rio-de-janeiro-esta-virando-uma-pagina-diz-cabral-apos-ocupacao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/o-rio-de-janeiro-esta-virando-uma-pagina-diz-cabral-apos-ocupacao.html
http://global.org.br/arquivo/noticias/sobre-violacoes-de-direitos-em-favelas-com-upp/
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caminhar alguns passos, atiraram nas suas costas e depois correram. André foi levado ao 

hospital por moradores, mas não sobreviveu.162 

Apesar do argumento que se sustentava da diminuição ou ausência da troca de 

tiros entre policiais e traficantes nas áreas das UPPs, começavam a aparecerdenúncias 

de abordagens agressivas e violentas dos agentes da Polícia Militar. Além disso, a 

execução do André demonstrava quelógica bélica que orienta a Polícia Militar para agir 

no combate de um “suposto inimigo”, ainda estava presente na atuação das UPPs. 

Pesquisa do Laboratório de Análise da Violência (LAV-UERJ)163,  traz algumas 

considerações importantes sobre esse projeto de polícia implantado na cidade desde 

2008. Inicialmente a localizaçãodas UPPs no tecido urbano da cidade foi claramente 

seletiva. O mapeamento das primeiras unidades demonstram que das primeiras 17 

UPPS contemplavam, preferencialmente, as seguintes regiões:  

1) a Zona Sul, área turística e composta por bairros de classe média-alta;  

2) o Centro da cidade, com intensa atividade comercial e de serviços e uma elevada 

população flutuante;  

c) Uma região específica na Zona Norte que se conhece como ‘Cinturão da Tijuca’. 

Este cinturão da Tijuca está localizado exatamente ao redor do estádio de futebol 

do Maracanã onde iria acontecer a Copa do Mundo de Futebol em 2014. A eleição do 

Rio para sediar os Megaeventos trouxe maior necessidade de visibilidade nacional e 

internacional das UPPs, tornando-se o carro-chefe da política de segurança do estado.. 

O controle das favelas também é de interesse do capital financeiro e 

imobiliário.A cidade do Rio do Janeiro foi escolhida para sediar a Copa do Mundo 

(2014) e Olimpíadas (2016) e como os Megaeventos também funcionam como uma 

forma de movimentação e revitalização do capitalismo, a cidade também passou a ser 

preparada para isso. 

Não à toa a capitã da UPP do Santa Marta, major Priscilla de Oliveira Azevedo, 

integrou a comitiva oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) na ocasião onde foi 

anunciada a escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede dos jogos de 2016. Era 

importante mostrar que a segurança da cidade estava garantida através do “novo” 

projeto de Segurança Pública. 

                                                 
162Os policiais envolvidos fizeram o registro na delegacia como se houvesse tido troca de tiros e, assim, a 

morte de André passou a configurar o primeiro registro de auto de resistência decorrente da ação de 

policiais de UPP. 
163‘Os donos do morro: uma avaliação exploratória do impacto das unidades de polícia pacificadoras 

(UPPs) no Rio de Janeiro. 
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É possível perceber o investimento do capital privado nas UPPs, quando em 

matéria publicada no Jornal do Brasil do dia 09 de julho de 2012, na inauguração da 

nova sede da UPP do Complexo do Alemão o governador Sérgio Cabral, fez questão de 

agradecer ao empresário Eike Batista, a sua contribuição bilionária na construção das 

UPP. “Só havia um caminho para que vencêssemos a letargia que dominava o estado. 

Eike Batista teve uma participação especial. A iniciativa privada deve participar do 

processo da construção da paz"164, disse o governador. 

Sob esse aspecto em 2010 o governo do Estado do Rio assinou um convênio 

com seis grupos empresariais privados para captar investimentos nas UPPs, dentre eles 

a EBX do empresário Eike Batista (EBX -R$ 20 milhões por ano, Bradesco Seguros - 

R$ 2 milhões por ano, Coca-Cola - R$ 900 mil/ano, Souza Cruz -R$ 400 mil/ano, Metrô 

e Light). Além das empresas privadas a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) 

construiu a sede da UPP da Cidade de Deus.  

Em 2012 mais dez UPPs são implantadas: Vidigal, Fazendinha, Nova Brasília, 

Adeus/Baiana, Alemão, Chatuba, Fé/Sereno, Parque Proletário, Vila Cruzeiro e Rocinha.  

Os problemas nas favelas pacificadas começam a ser evidenciados e o caso 

Amarildo se torna emblemático nesse contexto.  No dia 14 de julho de 2013 o ajudante 

de pedreiro desaparece na Rocinha após ser detido por policiais militares da UPP e os 

principais suspeitos do desaparecimento são os próprios policiais. O caso traz à tona 

uma série de ameaças, abusos, torturas e mortes cometidas por policiais em áreas 

“pacificadas”.  

Matéria do jornal o dia165 tendo como título “Jovens marcados para morrer em 

áreas de UPP” apresenta uma série de denuncias de moradores que relatam viver sob 

situação de terror por parte de policiais da UPP do Andaraí. 

Atualmente há 38 Unidades de Policias Pacificadoras espalhadas pela cidade. Os 

constantes conflitos armados evidenciam que as mudanças anunciadas do inicio desse 

projeto, apenas escondiam a continuidade de uma ação de um Estado quehistoricamente 

criminalizou as classes populares. 

A letalidade nas favelas, que era uma decorrência dos seguidos confrontos 

armados, diminuiu logo no inicio da implantação das UPPs, mas em 2014 esses 

confrontos começam a retornar.  

                                                 
164http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/cabral-agradece-a-eike-batista-na-inauguracao-de-sedes-de-

upps,2c3d0a43aa1da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html, acesso em janeiro de 2014. 
165 Fonte: http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-07/jovens-marcados-para-morrer-em-area-

de-upp.html, acesso em março de 2014. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/cabral-agradece-a-eike-batista-na-inauguracao-de-sedes-de-upps,2c3d0a43aa1da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/cabral-agradece-a-eike-batista-na-inauguracao-de-sedes-de-upps,2c3d0a43aa1da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-07/jovens-marcados-para-morrer-em-area-de-upp.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-07/jovens-marcados-para-morrer-em-area-de-upp.html
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 Quando analisamos os dados referentes aos números de mortos em confrontos a 

polícia, observamos que o ano de 2014 foi emblemático para considerarmos o insucesso das 

experiências das UPPs.  Entre 2012 e 2013, os números pouco variaram, ficando em 419 e 

416 casos de auto de resistência, respectivamente. Em 2014, no entanto, houve um aumento 

de 40%, com o registro de 584 autos de resistência. Somente em fevereiro e março foram 104 

autos de resistência foram registrados. 

O discurso da “pacificação” revela que há um território inimigo e que esse 

precisa ser combatido, com isso, os moradores das favelas são vistos potenciais 

inimigos nesse processo. O Estado que tem em seu papel o objetivo de garantir a 

reprodução da sociedade capitalistaprecisa controlar as “classes perigosas”. 

No que refere os policiais, Pesquisa da Universidade Cândido Mendes revela que 

metade dos policiais entrevistados (50,9 %) vê como problema a formação na PM, que não os 

preparou adequadamente para trabalhar em UPP. e 66% veem morador descrente. O 

distanciamento da pratica de polícia de proximidade, na qual prevaleceria a conciliação de 

problemas em vez da adoção de medidas bélicas, também pode ser um problema. Se apenas 

5,3% dos policiais tiveram reuniões com moradores, 56,4% já fizeram abordagens.  Sem 

contar que a maioria dos agentes se queixa das condições de trabalho e da formação: 51,7%. 

Alguns casos emblemáticos de violência a moradores de favelas com UPP 

demonstram o fracasso desse projeto de Estado que através de um discurso de paz, 

mantem uma lógica de guerra aos pobres. 

 

Casos emblemáticos de violência em favelas com UPP 

ANO UPP CASO 

2011 Pavão/Pavãozinho André Ferreira foi executado na madrugada do dia 12 

de junho de 2011, em um beco da comunidade Pavão-

Pavãozinho, onde residia, enquanto estava indo 

comprar um lanche.  

2012 Fallet/Fogueteiro Jackson Lessa dos Santos, mecânico, 20 anos, foi 

assassinado por policiais da UPP Fallet/Fogueteiro na 

tarde do dia 08 de junho de 2012. Familiares acusaram 

policiais da UPP de terem executado o jovem, sem dar 

chances de que documentos fossem apresentados. 

2012 Fallet/Fogueteiro Moradores relataram que no dia 26 de junho de 2012 

Policiais do Bope atiraram contra jovens que estavam 
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em uma lanchonete no Fogueteiro. Thales Pereira 

Ribeiro, 15 anos, foi atingido na virilha, tentou correr, 

mas foi cercado e executado pelos policiais. 

2012 Mangueira Doze policiais da UPP da Mangueira foram presos por 

extorsão contra um traficante, no dia 27 de junho de 

2012. 

2013 Manguinhos No dia 20 de março de 2013, Mateus de Oliveira 

Casé, 17 anos, morreu após receber um tiro um tiro de 

pistola taser (arma de eletrochoque) de policiais UPP 

de Manguinhos. o jovem foi eletrocutado por um 

policial militar da UPP da comunidade durante uma 

abordagem. 

2013 Cidade de Deus 

 

 

No dia 21 de março de 2013, Paulo Henrique dos 

Santos Benedito, de 25 anos, foi baleado por um 

policial da UPP da Cidade de Deus. O jovem, que 

trabalhava como ofice boy, foi morto após uma 

abordagem truculenta de policiais que deu início a 

uma confusão com moradores no momento em que 

Paulo Henrique passava pelo local. 

2013 Rocinha No dia 14 de julho de 2013, Amarildo de Souza, 

desapareceu, após ser detido por policiais na Favela da 

Rocinha, onde morava. Testemunhas afirmaram que 

Amarildofoi torturado e morto dentro da base 

da UPP Rocinha. 

2014 Pavão/Pavãozinho No dia 22 de abril de 2014, Douglas Rafael da Silva 

Pereira, o DG, foi assassinado por policiais da UPP. O 

caso teve bastante repercussão, pois o jovem,  era 

dançarino do programa “Esquenta”. 

2014 Manguinhos No dia 15 de maio de 2014, Jonatan de Oliveira, 19 

anos, foi assassinado durante operação de policiais da 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de 

Manguinhos. .A família afirmou que ele havia 

acabado de sair de casa quando houve uma confusão 

na favela e PM’s começaram a atirar. Um dos disparos 

acertou o rapaz nas costas. 

2014 Jacarezinho No dia 06 de agosto de 2014, seis policiais da UPP do 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/upp/
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Jacarezinho foram denunciados por estupro coletivo.  

As vítimas foram três mulheres que foram violentadas 

pelos policiais ao lado da linha do trem. 

2015 Fallet/Fogueteiro Oito policiais da UPP da Fallet e Fogueteiro foram 

denunciados por agressão e abuso sexual e tortura de 

quatro jovens que voltavam de uma festa. 

 

2015 Marista/Meier No dia 16 de janeiro de 2015, Patrick Ferreira de 

Queiroz,  11 anos, morto com três tiros por policiais 

militares da UPP Camarista Méier.  Vizinhos 

relataram que viram a polícia agindo com crueldade e 

o menino foi executado com tiros pelas costas. 

2015 Providência Cinco policiais da UPP da Providência foram presos, 

após serem flagrados em vídeo, gravado por 

moradores, adulterando cena do crime em que mataram 

Eduardo Felipe Santos Victor, de 17 anos. 
 

 

 

O discurso da “pacificação” revela que há um território inimigo e que esse 

precisa ser combatido, com isso, os moradores das favelas são vistos potenciais 

inimigos nesse processo. O Estado que tem em seu papel o objetivo de garantir a 

reprodução da sociedade capitalistaprecisa controlar as “classes perigosas”. 

No marco do atual estágio de desenvolvimento capitalista o controle das favelas 

também é de interesse do capital financeiro e imobiliário. A política de segurança 

pública também impulsiona o mercado imobiliário à medida que busca reduzir os 

confrontos armados, valorizando o preço dos imóveis em determinados territórios.  

Nesse sentido, o investimento nas UPPs também é fruto do processo de 

mercantilização que vem sendo construído no Rio de Janeiro desde a preparação da 

cidade para os megaeventos como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.  A cidade, 

pensada como um negócio que visa lucros passa por uma profunda transformação, onde 

os pobres são pensados como mercadoria como falaremos no próximo ponto desse 

trabalho. 
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3.2- A cidade negócio: a mercantilização do Rio de Janeiro  

 

O processo de mercantilização das cidades é um processo inerente ao sistema 

capitalista de produção e o que atualmente acontece no Rio de Janeiro é um conjunto de 

intervenções urbanas a serviço do capital financeiro que transforma a cidade em um 

verdadeiro balcão de negócios.  

“Dado ao dinamismo ao qual o capitalismo está propenso, consideramos 

que essas coisas estão sempre em transformação, que as atividades estão 

constantemente escapando dos limites das formas fixas, que as 

qualidades reificadas do urbano são cronicamente instáveis. Esta 

condição capitalista é tão universal que o conceito do urbano e da cidade 

tornam-se igualmente instáveis, não por alguma imperfeição de definição 

conceitual, mas precisamente porque o próprio conceito tem que refletir 

as mutantes relações entre forma e processo entre atividade e coisa, entre 

sujeitos e objetos.” (HARVEY, 1996, p.51) 

 

Vale destacar que o processo de preparação da cidade do Rio de Janeiro para 

sediar os megaeventos - Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016 – também 

expressa essa configuração urbana que intensifica a segregação social de uma cidade 

que cada vez mais se torna uma mercadoria. 

Harvey (1996) utiliza o conceito empresariamento urbano para denominar o 

modo de gestão que através de alianças entre o setor público e privado governa uma 

cidade na perspectiva de atrair lucros, como uma empresa. 

O conjunto de transformações urbanas que o Rio de Janeiro vem passando na 

última década apresenta uma série de políticas que respondem a necessidade de 

ampliação do capital e que vem aprofundando o processo de desigualdade sócio 

espacial da cidade.  Os territórios das favelas, opções de moradia para frações da classe 

trabalhadora, também são pensados a partir dessa lógica e sofrem consequências dessas 

intervenções urbanas. Das políticas de remoções às políticas de valorização para o 

turismo internacional, os moradores de favelas passam a receber novas intervenções do 

poder público. 

Os discursos da segurança e da ordem também ganham centralidade nessa 

gestão. Em 2009 organizada através da Secretaria Especial da Ordem Pública (Seop)166 

se inicia uma série intervenções na cidade que através de ações autoritárias consolidam 

um processo de reforma urbana higienista e segregador. 

                                                 
166A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) é um órgão regulador e fiscalizador de toda atividade 

econômica e das posturas municipais. A Seop tem como missão o ordenamento do espaço público através 

do cumprimento de leis como a do comércio ambulante (Lei 1876/92) e o código de posturas municipais 

(Decreto 29.881/2008). 
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Foi com o Choque de Ordem iniciado em 2009, que o prefeito Eduardo Paes 

inaugura através do lema de ação contra a desordem urbana, um conjunto de ações pela 

Seop visando percorrer alguns bairros da cidade167, recolhendo lixos, mercadorias 

ilegais de ambulantes, e também pessoas em situação de rua. 

“Uma nova onda de repressão e criminalização passou a ser praticada 

contra os camelôs e os trabalhadores informais da cidade, baseada em 

uma retórica que conjuga, por um lado, o embelezamento da cidade e o 

incentivo ao turismo, com a ordenação e a limpeza de áreas valorizadas, e 

por outro, a proteção aos patrocinadores. Nesse sentido, a SEOP exerceu 

um papel fundamental ao construir um discurso sobre ordem/desordem, 

ou ainda, legalidade/ ilegalidade no cotidiano da cidade, elevando à 

questão de ordem pública práticas e posturas que, ao seu ver, 

privatizavam os espaços públicos – dentre elas, o comércio ambulante.”( 

Dossiê do Comitê Popular da Copa e Olímpiadas do Rio de Janeiro, 

2015, p.57) 

 

Ainda em 2009, a nomeação do Rio de Janeiro como uma das 12 cidades-sede 

da Copa do Mundo de 2014, impôs uma nova agenda para “Cidade Maravilhosa”, 

intensificando um grande projeto de reestruturação urbana para transformação do Rio. 

Com isso, inicia-se uma série de parcerias e concessões entre governo municipal e 

empresas, como a Operação Urbana Consorciada (OUC) da Região do Porto do Rio de 

Janeiro, que criada pela Lei Complementar nº102/2009, tem a responsabilidade de 

promover todo o desenvolvimento urbano da AEIU168 do Porto do Rio, conhecido como 

o projeto “Porto Maravilha”. 

“O projeto Porto Maravilha está dividido em duas etapas. A primeira fase, 

que já está em andamento desde junho de 2009 e conta com R$ 350 

milhões de recursos da Prefeitura, inclui intervenções urbanísticas em 

todo o bairro da Saúde e no Morro da Conceição. O objetivo é 

requalificar aquela área do ponto de vista urbanístico, atrair empresas 

para a região e realizar empreendimentos culturais e de turismo, como o 

Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã, também incluídos na 

primeira fase de obras. Além disso, está prevista recuperação da Praça 

Mauá e de 13 vias da região; restauro da Igreja de São Francisco da 

Prainha; construção de uma garagem subterrânea sob a Praça Mauá para 

700 veículos e criação de 530 unidades residenciais através do programa 

Novas Alternativas. Dentro dessa verba, também está sendo concluído um 

novo acesso viário para o Porto diretamente pelo Caju, desafogando o 

tráfego de caminhões na Avenida Brasil. A segunda etapa tem como 

objetivo a requalificação urbana e ambiental para toda a região 

Portuária.”169 

                                                 
167 Os bairros situados na Zona Sul, Tijuca, Centro e orla da Zona Oeste (Barra da Tijuca e Recreio dos 

Bandeirantes), áreas que concentram boa parte da classe média e alta da cidade. 
168Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) que abrange osbairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo 

e parte dos bairros do Centro, São Cristóvão e Cidade Nova. 
169Disponível em: http://www.rio.rj.gov. br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1411062, acesso em 

março de 2016. 
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O investimento nos espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro, em especial 

da área central da cidade e de sua região portuária, veio acompanhada de uma nova 

privatização por meio das parcerias público-privadas, como é o caso do Porto 

Maravilha.  Novas legislações e intervenções urbanísticas vão sendo utilizadas para 

concretizar a nova concepção de organização do espaço urbano em um contexto de 

relações sociais capitalistas e de sua dinâmica de desenvolvimento. As empreiteiras 

definem as obras e quem poderá usufruir dela. 

Para Harvey (1996) a produção de novas estruturas e padrões de 

empresariamento urbano tem como característica central a parceria público-privada, 

onde o setor público assume o risco e a iniciativa privada fica com os benefícios, tendo 

como objetivo muito mais de investimento e desenvolvimento econômico, do que a 

melhoria das condições de um âmbito específico. Um projeto de construção de um local 

onde predomina a diferenciação entre aqueles que podem usufruir da cidade e de seus 

espaços públicos, destinando a uma determinada parcela da população sofrer as 

consequências dessas transformações. Uma cidade que não deve servir para as pessoas, 

mas para os negócios.  

Nesse sentido, foi implementado um modelo de gestão com parceria público-

privada para reforma do estádio Maracanã170, que em um contexto de trabalho 

precarizado171, obra superfaturada e mercantilização do espaço transformou o estádio 

tradicional de participação popular em um lugar elitizado, onde os pobres que o 

construíram não podem acessar: 

“Depois da Copa das Confederações, o preço dos ingressos para jogos 

realizados no Maracanã subiu para uma média de R$ 45,00, enquanto 

ingressos para os mesmos jogos realizados em 2012 custavam em média 

R$ 14,00. Esse efeito da explosão dos valores dos ingressos é um traço 

comum em todos os estádios construídos ou reformados para a Copa do 

Mundo. Em curto prazo, já é visível a exclusão da maioria dos 

trabalhadores, que historicamente frequentava o estádio, pois esta não 

consegue mais pagar para assistir aos jogos.” (Dossiê do Comitê Popular 

da Copa e Olímpiadas do Rio de Janeiro.2015, p.69) 

 

                                                 
170O Consórcio Maracanã S.A., composto pelas empresas Odebrecht (90%), AEG (5%) e IMX (5%) 

ficaram responsáveis pela “requalificação” do estádio para hospedar a Copa do Mundo de 2014.  
171No dia 17 de agosto de 2011, os operários que trabalhavam nas obras de adaptação do Estádio 

Maracanã deflagraram uma greve após um acidente no canteiro de obras, o qual deixou um trabalhador 

ferido. A greve foi finalizada no dia 22 do mesmo mês, quando os trabalhadores conquistaram algumas de 

suas reivindicações: aumento no valor da cesta básica (de R$ 110 para R$ 160), assim como o pagamento 

dos dias parados, estabilidade para a comissão de greve e uma comissão sindical para avaliar as condições 

de segurança da obra. Pouco tempo depois, no dia 1º de setembro, uma nova greve se iniciou. Dessa vez, 

após a acusação de que haviam sido servidos alimentos estragados aos 2.000 trabalhadores da obra. 
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Além disso, a Prefeitura Municipal do Rio, aprovou em 2009, uma legislação 

que proíbe qualquer vendedor ambulante de trabalhar em um raio de 2 Km dos estádios 

e outras localizações de competições, de hospedagem dos atletas e de eventos 

relacionados. A aprovação reforçou a repressão ao comércio informal ao determinar que 

o comércio nas áreas restritas somente poderia ser praticado pela FIFA, ou por pessoas 

físicas e jurídicas autorizadas pela entidade. 

As pessoas em situação de rua, também foram atingidas nessa lógica de cidade. 

Com o apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) através 

Resolução nº 20/2011, foi regulamentado, o Protocolo do Serviço Especializado em 

Abordagem Social, também conhecido como Política de Recolhimento Compulsório172 

no Rio de Janeiro. As ações têm como foco o recolhimento e abrigamento compulsórios 

de crianças e adolescentes que fazem uso de substâncias psicoativas e que se encontram 

em situação de rua. Os adultos abordados pela equipe da SMDS são levados para 

Abrigo Rio Acolhedor, localizado em Paciência, bem longe do Centro da cidade.  O 

referido abrigo foi denominado como “Um verdadeiro depósito de seres humanos" pelo 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que após uma série de visitas 

determinou o fechamento da unidade.173 

A tentativa de expulsar os pobres das áreas centrais da cidade, não se dá apenas 

como a população em situação de rua. Após a logica remocionista das favelas na Era 

Vargas é na gestão do prefeito Eduardo Paes que elas voltam a imperar no município do 

Rio de Janeiro. Em função dos processos de elitização e mercantilização da cidade, as 

políticas de remoções fazem parte de um projeto de transformação profunda na 

dinâmica urbana que promove verdadeira “limpeza social” em áreas valorizadas da 

cidade para acelerar a abertura de novas frentes lucrativas, como empreendimentos 

habitacionais de alto padrão. 

Para as famílias removidas de seus imóveis, são oferecidas inscrições 

                                                 
172 Nesse contexto, foi produzido em 2012, um relatório de visitas aos “abrigos especializados para 

crianças e adolescentes” com a participação da Comissão de Diretos Humanos da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) e outras entidades, sua função principal foi fiscalizar os centros os 

abrigos que recebem essa população retirada da rua. O documento afirma que a partir das visitas foi 

possível constatar como essa Política, caracterizada por práticas higienistas e arbitrárias, teve como foco 

principal deixar a cidade“limpa e arrumada” durante a realização de grandes eventos como a Jornada 

Mundial para a Juventude 2013, Copa do Mundo 2014, Rock in Rio e Olimpíadas de 2016. 
173Em 2014 a Prefeitura do Rio conseguiu derrubar a liminar que impedia que moradores de rua fossem 

levados para o abrigo. 
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noPrograma Minha Casa Minha Vida174, que em sua maioria, não estão localizados nas 

áreas beneficiadas com investimentos para a Copa e a Olimpíada, mas nas áreas 

periféricas da cidade, as quais possuem baixa cobertura dos serviços públicos e precária 

infraestrutura urbana.   

No contexto dos Megaeventos o Dossiê do Comitê Popular da Copa e 

Olímpiadas do Rio de Janeiro175 aponta que 22.059 famílias foram removidas na cidade 

do Rio de Janeiro, entre 2009 e 2015, totalizando cerca de 77.206 pessoas. Com a 

justificativa de obras e projetos ligados diretamente aos megaeventos esportivos, como 

construção de parque olímpico, faixas segregadas para o BRT176 e ao Projeto Porto 

Maravilha no centro da cidade, outras dezenas de famílias ainda estão sob a ameaça de 

remoção. 

Na lógica das remoções as justificativas utilizadas reforçam o argumento de uma 

cidade que reforça uma política de realocação dos pobres na cidade a serviço de 

interesses imobiliários e oportunidades de negócios. 

Um caso emblemático nesse contexto é o caso da Vila Autódromo177 

(Jacarepaguá). Umaárea com cerca de 550 famílias com mais de 20 anos no local. 

Em 2011 o Secretário de Habitação do município esteve na comunidade e informou que 

a remoção seria necessária por exigência do Comitê Olímpico Internacional (COI), para 

viabilizar a construção de instalações esportivas do Parque Olímpico. A Prefeitura 

iniciou o cadastramento dos moradores, com a proposta de pagamento de aluguel social 

até a construção de um conjunto do Programa Minha Casa, Minha Vida - MCMV. Os 

moradores se organizaram contra a remoção e com apoio do Núcleo de Terras e 

                                                 
174O Programa Minha Casa, Minha Vida foi criado em 13 de abril de 2009 pelo Governo Federal 

estabelecendo um patamar de subsídio direto, proporcional à renda das famílias, para construção de 

unidades habitacionais.  
175Megaeventos e Violações de Direitos Humanos no Rio de Janeiro. Dossiê do Comitê Popular da Copa e 

Olímpiadas do Rio de Janeiro. Olímpiada Rio 2016, os jogos da exclusão. Novembro, de 2015. 
176O BRT Transcarioca é responsável por fazer a ligação Barra da Tijuca – Aeroporto Internacional Tom 

Jobim, atravessando 27 bairros. Para sua implementação, quatro comunidades inteiras foram demolidas, e 

uma parcialmente removida (Arroio Pavuna), totalizando 349 famílias deslocadas de suascasas. Para a 

construção do BRT Transoeste inaugurado em março de 2014, fazendo a ligação da Barra da Tijuca com 

Santa Cruz e Campo Grande, foram removidas cerca 530 famílias em cinco comunidades. O BRT 

Transcarioca é responsável por fazer a ligação Barra da Tijuca – Aeroporto Internacional Tom Jobim, 

atravessando 27 bairros. Para sua implementação, quatro comunidades inteiras foram demolidas, e uma 

parcialmente removida (Arroio Pavuna), totalizando 349 famílias deslocadas de suascasas. Para a 

construção do BRT Transoeste inaugurado em março de 2014, fazendo a ligação da Barra da Tijuca com 

Santa Cruz e Campo Grande, foram removidas cerca 530 famílias em cinco comunidades 
177A ocupação foi iniciada em meados da década de 1980e grande parte dos moradores possui documento 

de concessão real de uso pelo poder público estadual, dificultando as ações de remoção violenta. Parte da 

comunidade foi decretada Áreade Especial Interesse Social, por meio da Lei Complementar nº 74/2005. A 

Vila Autódromo temum histórico de resistência popular contra as tentativas de remoção promovidas pelo 

poderpúblico desde a década de 1990. 
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Habitação da Defensoria Pública do Estado – NUTH e do Conselho Popular, elaboraram 

uma notificação ao COI, denunciando a ameaça de remoção. 

Diante da resistência dos moradores, o cadastramento foi interrompido, mas logo 

depois a Prefeitura lançou um edital de licitação para a concessão do terreno público e o 

estabelecimento de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a construção do Parque 

Olímpico.178 A Defensoria Pública do Estado conseguiu suspender temporariamente o 

processo de licitação, até que a Prefeitura esclarecesse que o direito à moradia das 

famílias estaria garantido, mas em 2014, a liminar que impedia as demolições foi 

derrubada e casas começaram a ser demolidas. 

A construção dos equipamentos esportivos – Vila dos Atletas no Riocentro e 

Parque Olímpico – serão transformadas após as olímpiadas em empreendimentos 

residenciais de luxo. A política de realocação da população pobre tem um grande cunho 

imobiliário, favorecendo as grandes empreiteiras. Importante pontuar que não há dados 

oficiais sobre essa realidade, já que o poder público mascara boa parte das remoções 

com a justificativa de área de risco, como aponta o Dossiê do Comitê Popular da Copa e 

Olímpiadas do Rio de Janeiro. 

 Matéria da BBC de 10 de agosto 2015179 traz uma entrevista com o engenheiro 

Carlos Carvalho, conhecido como "dono da Barra"(dono de mais de 10 milhões de 

metros quadrados de terras na Barra da Tijuca), único acionista à frente da empreiteira 

Carvalho Hosken, onde, por meio de uma Parceria Público Privada (PPP), construirá 

empreendimentos imobiliários a partir de 2018, em troca de quase R$ 1 bilhão de 

investimentos para custear a Olimpíada 2016. 

 A empreiteira irá construir a Vila dos Atletas, com 31 edifícios, nas terras do 

engenheiro e caberá a ele comercializar 3.604 apartamentos no já batizado condomínio 

“Ilha Pura”, logo após as Olímpiadas. Na entrevista enfatiza: “A Barra representa o 

novo Rio de Janeiro como uma cidade da elite, do bom gosto e que, por esta razão, a 

Ilha Pura precisava ser moradia nobre, e não moradia para os pobres.” 

 Harvey (2005) aponta que o investimento do capitalismo fora do sistema de 

produção é uma adequação espacial necessária para estimular os fluxos globais do 

capital. Um investimento no espaço urbano realizado para colocar a cidade no mercado. 

                                                 
178Na concessão consta que, após a realização dos jogos, 75% da área de 1,18 milhão de m2 será 

destinada a empreendimento habitacional de alto padrão a ser comercializado pela concessionária. 
179http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150809_construtora_olimpiada_jp, acesso em março 

de 2016. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150809_construtora_olimpiada_jp
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Nesse sentido, cabe destacar, que o investimento no espaço urbano que resulta 

na expulsão dos pobres não acontece só através das remoções forçadas. Os processos de 

valorização de alguns territórios na cidade do Rio de Janeiro expulsam uma população 

que não pode arcar com os custos de moradia em função do aumento dos preços dos 

alugueis. Esse processo é chamado de gentrificação ou remoção branca. 

As UPPs em determinados territórios abriram novos mercados para o comércio e 

a especulação imobiliária.  

“A implementação das UPPs libertou múltiplas forças do mercado, 

gerando uma disparidade nos aluguéis da noite para o dia não somente 

nas favelas, mas no “asfalto” no entorno delas18, que já estava sofrendo 

uma inflação significativa por conta da bolha olímpica19. Essa 

“libertação de valor” amadureceu de forma díspar na Cidade afetando de 

maneira adversa aqueles que não estavam em condições de explorar a 

‘explosão.’” (GAFFNEY, 2013, p.13) 

 

 As favelas da zona sul com UPPs implementadas tiveram também o aumento de 

fluxo de estrangeiros. Prova disso, é a inauguração de hostels nesses espaços. No morro 

do Vidigal o badalado hostel “Alto do Vidigal” é de propriedade de um austríaco, que 

foi morar no morro após a implantação da UPP 

No morro do Dona Marta, em Botafogo, após a implantação da UPP, passou a 

receber grupo de turistas, que com guias locais,  levam os grupos até a parte alta do 

morro mostrando atrativos, como a laje de “Michael Jackson”.O processo de 

pacificação das favelas também faz parte da articulação urbana para tornar a cidade do 

Rio mais atraente e mais lucrativa.  

“O primeiro passo dessa articulação é a pacificação das favelas. Por isso, 

com o avanço do projeto olímpico, a retórica belicista do primeiro ano do 

atual governo estadual saiu de cena. Era necessário mudar a estratégia de 

segurança, no sentido de recuperação do controle social de determinadas 

áreas, para mostrar ao mundo que a autoridade estatal está presente em 

toda a cidade.” (BARREIRA, 2013, p.144) 

 

A circulação dos estrangeiros nas favelas da zona sul não se dá apenas a partir 

do turismo, muitos acabam morando nas favelas, assim como pessoas de classe média, 

incentivando a disparidade dos aluguéis. A gentrificação não afeta somente os “pobres” 

na cidade, mas também a classe média que vem sendo pressionada a sair de seus bairros 

tradicionais à medida que os custos básicos disparam. 

Em um contexto de crise de desemprego a população mais afetada nesse 

processo é aquela que está fora do mercado de trabalho ou que está inserida nas formas 

mais precarizadas do sub emprego. Em uma cidade transformada em mercadoria, a 
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baixa capacidade de consumo gera a ocupação de outras áreas de moradia, como nas 

regiões mais periféricas da cidade. 

Harvey (1996) aponta que a urbanização é uma forma importante de reprodução 

do capitalismo. As cidades passam por diferentes processos de transformações para 

atender às demandas do capitalismo e não para melhorar a vida de seus habitantes.  

“Quanto aos meios da realização, vende-se a ideia de que é mais racional 

ou melhor, mais lucrativo priorizar obras que drenem grandes 

quantidades de recursos do Estado do que utilizar os mesmos recursos na 

ampliação e na manutenção de serviços básicos indispensáveis a uma 

população que não pode pagar planos de saúde ou escolas privadas e 

continua sem acesso à infraestrutura urbana.” (BARREIRA, 2013, p.143) 

 

O sistema capitalista não pode ser compreendido apenas em sua relação capital-

trabalho e nesse sentido, Harvey (1996) afirma que as relações entre a dinâmica da 

acumulação de capital e a transformação das estruturas espaciais, fazem parte dos 

processos de mercantilização da cidade. 

O embelezamento da cidade do Rio de Janeiro faz parte do processo de aumentar 

a visibilidade da cidade no plano internacional, utilizando também dos grandes eventos 

para acelerar a aplicação de capitais em tempos de crise. 

 

3.3. 1 - A ocupação militar na Maré: da preparação à Força de Pacificação 

“Polícia na Maré era sinônimo de guerra, hoje é paz.”180 

 

No dia 27 de maio de 2011 um jornal de grande circulação veicula uma notícia 

que traz uma informação importante para os moradores da Maré.181 A matéria afirmava 

que o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) iria instalar ainda naquele ano uma 

espécie de base avançada no quartel do antigo 24 Batalhão de Infantaria Blindada (BIB) 

do Exército no complexo da Maré. A mudança seria um facilitador para o processo de 

pacificação da favela, conforme informa o então comandante da Polícia Militar, coronel 

Mário Sérgio Duarte. 

A notícia causou uma grande expectativa nos moradores, que apesar de não mais 

confiarem na polícia, viam nesse novo projeto alguma possibilidade de mudança no 

cotidiano de conflitos armados em todo território. As paredes cravejadas de balas nos 

                                                 
180 Declaração de Sérgio Cabral em entrevista coletiva no dia da ocupação militar na Maré. 
181 Fonte: http://oglobo.globo.com/rio/bope-criara-base-avancada-na-mare-em-agosto-2763890, acessado 

em 01de agosto de 2011. 



 

122 

 

becos que marcam a fronteira entre as facções indicam que a vida não é fácil na Maré. 

As constantes incursões policiais também deixam marcas. Não só nas paredes, mas na 

vida dos familiares que perdem seus entes nessa “guerra” também carregam marcas para 

sempre. 

 SILVA (2009) em sua tese de doutorado intitulada “O contexto das práticas 

policiais nas favelas da Maré: a busca de novos caminhos a partir de seus protagonistas” 

aponta que 44,9% dos moradores entrevistados em sua pesquisa indicam a violência 

como o aspecto negativo de morar na Maré, seguidos dos aspectos confrontos e tiroteios 

(11,3%), drogas e tráfico (7,2%), existência de criminosos (4,5%), medo/insegurança de 

ser atingido por um tiro (2,9%) o que revela que essas expressões da violência no 

cotidiano da vida são mais relevantes que o problema do acesso ao serviço de saúde, por 

exemplo, que aparece com 1,4%. 

 A autora, que também entrevistou policiais e integrantes do comércio ilegal de 

drogas demonstra como esses grupos criticam a questão da violência como um 

problema para a Maré. No que se refere aos integrantes do comércio ilegal de drogas 

50,0% responderam que a ação da polícia é o aspecto mais negativo do bairro. Enquanto 

55% dos policiais consideraram que os confrontos entre policiais e as facções são os 

maiores problemas da Maré. 

 Os dados demonstram o quanto é relevante os confrontos armados são na vida 

cotidiana de quem vive a realidade da Maré. Nesse sentido, as pessoas criam 

expectativa em uma ação que pode representar alguma possibilidade de mudança. 

SILVA (2009) aponta em sua pesquisa que 71,8% dos moradores entrevistados 

acreditam que a polícia pode atuar de maneira diferente dentro da favela.  

“Levando-se em conta as situações de conflitos hoje presentes na Maré, 

parece-me que a imensa maioria dos moradores reconhece a polícia como 

uma organização fundamental para a melhoria de sua qualidade de vida, a 

partir da mudança de sua forma de agir.” SILVA E. (2009, p.318) 

 

 Consideramos que a população mareense cria expectativa quando se fala em 

uma nova política de segurança pública, como quando foi anunciada a instalação da 

UPP. Um episódio marcante em outubro de 2011, foi quando durante uma operação da 

polícia militar na Maré, um helicóptero sobrevoou a favela jogando panfletos que 

anunciavam a pacificação do território. O material informava: “A sua comunidade está 

sendo pacificada, denuncie criminosos, esconderijos, armas, drogas.” Posteriormente, a 

assessoria de imprensa da Polícia Militar avisou, por meio de nota, que o material 
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jogado foi um erro e que era sobra da pacificação do Morro da Mangueira. 

 Nem o anúncio sobre a instalação da base avançada do BOPE como preparação 

para o processo de pacificação, nem os avisos sobre a pacificação dos panfletos mudou 

a realidade dos moradores da Maré, que seguiam em seu cotidiano com os constantes 

conflitos armados nas operações policiais e entre os traficantes das facções rivais. Um 

caso emblemático ocorreu no dia 1º de setembro de 2012, quando estava marcada a 

primeira “Conferência Livre do Plano de Direitos Humanos da Maré”.182 

Sábado às 8 horas chegávamos na Nova Holanda (uma das 16 comunidades da 

Maré) para os preparativos da Conferência,  quando fomos surpreendidos por muitos 

tiros. Logo soubemos que se tratava de uma operação policial que resultou na morte de 

dois jovens. Um deles, Fabrício, de 18 anos, que estava a caminho do trabalho.  

Moradores relataram que a ação policial desconsiderou a presença das pessoas 

que circulavam pelas ruas da comunidade. Além disso, os que tentaram se aproximar de 

Fabrício (que estava baleado, mas ainda com vida) para socorrê-lo foram afastados 

através de xingamentos e ameaças por parte dos policiais.183 Os dois jovens foram 

colocados dentro do caveirão e levados pelos militares. 

Indignados com a situação,os moradores se dirigiram ao 22º Batalhão da Polícia 

Militar, localizado na Maré, na tentativa de denunciar o ocorrido ao comandante, que 

não os recebeu. Muito mobilizados, os moradores seguiram para uma manifestação na 

Linha Vermelha e também na Avenida Brasil.  

Ao saber do ocorrido saímos do local da Conferência e seguimos para a 

manifestação na Avenida Brasil. Logo que chegamos houve a intervenção da Tropa de 

Choque da Polícia Militar que reprimiu a manifestação com sprays de pimenta e 

cacetetes. 

Seguimos para a instituição Redes da Maré com os moradores e nos reunimos 

com o objetivo de definir os encaminhamentos diante do ocorrido. No local recebemos a 

informação de que os jovens haviam chegado mortos no Hospital Geral de Bonsucesso.  

Os participantes da reunião e a família de Fabrício, muito abalados, se dirigiram 

para a 21ª Delegacia Policia (Bonsucesso) para prestarem queixa conjunta contra a 

operação.  A Comissão de Direitos Humanos da Alerj foi acionada. Ao chegarmos na 

                                                 
182A Conferência de Livre de Direitos Humanos da Maré estava marcada para revisar e finalizar o texto 

elaborado pelos moradores durante as oficinas de direitos humanos realizadas pelo Instituto de Estudos da 

Religião (ISER) com o objetivo de construir um Plano de Direitos Humanos da Maré.  
183 Posteriormente tivemos acesso a um áudio gravado por um morador que confirmou o relato. Na 

gravação é possível ouvir os gritos da mãe de Fabrício que chega ao local e implora para os policiais não 

matarem seu filho, mas a mesma é ameaçada pelos agentes do Estado que chegam a disparar alguns tiros. 

http://www.iser.org.br/site/
http://www.iser.org.br/site/
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delegacia nos deparamos com os policiais que se anteciparam para dar seu depoimento. 

Um encontro inesperado. A mãe de Fabrício encontra os policiais que há algumas horas 

atrás haviam matado seu filho e que ainda, em depoimento, registraram que a morte 

ocorreu em um conflito onde o jovem estava armado.184 

Era a dor de perder um filho e era a dor de ter quer provar para a sociedade 

(naquele momento toda a imprensa carioca já noticiava que dois supostos bandidos 

haviam sido mortos na Maré) que ele não estava armado e que saía de casa para 

trabalhar.  

Além das mortes, os policiais participantes nesta operação também foram 

acusados pelos moradores de invadirem a residência de uma idosa de 65 anos e roubar a 

quantia de R$ 1470,00.  

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi aberto um inquérito para investigar as 

denúncias e, que os policiais seriam punidos caso fosse constatada quaisquer violações 

de direitos. 

A situação passou a ser acompanhada pela Comissão de Direitos Humanos da 

Alerj, mas a mãe de Fabrício que sofre com sequelas emocionais até hoje, desistiu de 

dar seguimento ao caso na justiça logo depois do ocorrido. 

O medo de retaliações é um dos principais motivos dos moradores de favelas 

desistiram de processar o Estado pela perda de seus familiares. Na maioria das vezes, os 

policiais que praticaram o ato de violência, permanecem atuando no território, onde 

conhecem o local de moradia das vítimas, fazendo com que essas famílias que não têm 

condições de sair do local, sintam-se ameaçadas. 

Algumas notícias em 2012 informavam pelos grandes jornais que após a 

ocupação do Complexo de Manguinhos, a Maré seria o próximo “alvo” da Secretaria de 

Segurança do Rio. Em matéria do dia 14 de outubro de 2012 no site terra de 

notícias,185há a afirmação de que a favela seria a próxima a ser ocupada e nesse sentido 

associam essa escolha as intervenções que vem acontecendo na cidade por conta dos 

Megaeventos: “A região é importante por margear o aeroporto internacional Antonio 

Carlos Jobim, principal ponto de chegada de turistas para eventos como Copa do 

Mundo, Jogos Olímpicos e Jornada Mundial da Juventude”. 

Era necessário investir na mudança da imagem da cidade para receber os 

                                                 
184 O laudo do IML posteriormente comprovou que não havia qualquer indicio de arma de fogo nas 

digitais do jovem. 
185 Fonte: http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/comunidade-da-mare-sera-a-proxima-a-ser-ocupada-

no-rj,322803334f62d310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html, acesso em julho de 2014. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/comunidade-da-mare-sera-a-proxima-a-ser-ocupada-no-rj,322803334f62d310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/comunidade-da-mare-sera-a-proxima-a-ser-ocupada-no-rj,322803334f62d310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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Megaeventos. Não à toa a capitã da UPP do Santa Marta, a major Priscilla Azevedo, 

integrou a comitiva oficial do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) na ocasião onde foi 

anunciada a escolha da cidade do Rio de Janeiro como sede dos jogos de 2016. Era 

importante mostrar que a segurança da cidade estava garantida através do “novo” 

projeto de Segurança Pública. 

Em dezembro de 2013 as instituições Redes da Maré, Observatório de Favelas e 

Anistia Internacional186, lançaram a campanha “Somos da Maré e temos direitos”. A 

campanha, que tem objetivo de orientar os moradores e prevenir contra abusos e ações 

desrespeitosas por parte dos policiais durante as ações, contava com um grande número 

de cartilhas e folders, além de adesivos para moradores colarem nas portas das suas 

casas com os dizeres “Conhecemos nossos direitos! Não entre nesta casa, sem respeitar 

a legalidade da ação.” 

A campanha foi motivada pelos inúmeros abusos que acontecem durante as 

operações policiais e especialmente pelas informações noticiadas de que a favela seria 

“ocupada” para implantação da UPP. As denúncias dos casos de violações em outras 

favelas que passaram por processo de pacificação, motivaram as organizações para 

orientarem os moradores no sentido de prevenir essas situações. 

Em meio às noticias de Pacificação da Maré em fevereiro de 2013, logo após o 

carnaval, o BOPE ocupou a favela e as ações impactaram diretamente o cotidiano dos 

moradores. Abordagem agressivas, invasões às residências, operações durante o dia e o 

veículo blindado da PM conhecido como caveirão circulando durante o dia, afetando os 

funcionamento dos serviços públicos, especialmente as escolas e os postos de saúde. 

O processo de ocupação pelo BOPE permaneceu por alguns meses e conforme 

notícias dos meios de comunicação a ação tinha como objetivo  preparar a região para a 

futura instalação de uma UPP. Notícia de 10 de abril de 2013 no site uol anuncia “Bope 

faz operação para instalar UPP no Complexo da Maré.”187 

Uma série de relatos de invasões de domicílios, agressões, furtos e inclusive 

assassinatos por parte dos policiais, fizeram com que a Comissão de Direitos Humanos 

e Cidadania da ALERJ (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) investigassem as 

                                                 
186AAnistia Internacional é uma organização não governamental fundada em 1961 pelo 

advogado britânico. Peter Benenson, após a condenação de dois jovens estudantes portugueses a sete anos 

de prisão por gritarem "viva a liberdade" numa esplanada no centro de Lisboa  durante o regime de 

Salazar. Atua internacionalmente pela defesa e garantia dos direitos humanos. Fonte: www.anistia.org.br, 

acesso em 11dejulho de 2014.. 
187Fonte:http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/04/10/bope-faz-operacao-pre-upp-no 

complexo-da-mare-no-rio.htm, acesso em julho de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brit%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_(Portugal)
http://www.anistia.org.br/
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/04/10/bope-faz-operacao-pre-upp-no
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denuncias recebidas por parte dos moradores. As instituições locais se reuniram com a 

Comissão para pensar medidas para conter a continuidade das ações que vinham 

interferindo no cotidiano dos moradores. No período a Polícia Militar informou que 

abriu inquérito para apurar as denúncias de abuso de poder durante as operações do 

Bope e do Batalhão de Choque na Maré. 

Um caso que teve grande visibilidade foi o de um fotógrafo morador da Maré 

que é cadeirante e teve sua casa invadida por homens do Batalhão de Choque. O 

fotógrafo denunciou que policiais reviraram gavetas, armários, fogão e jogaram 

inclusive seu equipamento fotográfico profissional no vaso sanitário. Outros moradores 

acusaram policiais militares de entrar de forma truculenta na favela, invadir casas e 

cometer abusos. Muitos tiveram suas casas reviradas, sem qualquer mandado de busca e 

apreensão, com perdas materiais. 

O SEPE(Sindicato Estadual de Profissionais de Educação) do Rio de Janeiro 

denunciou através de um relatório uma série de violações cometidas por policiais nas 

escolas da Maré. De acordo com o relatório, no dia 18 de abril, no turno da manhã, no 

Ciep Operário Vicente Mariano, os professores foram avisados que deveriam sair com 

os alunos de sala e levá-los ao corredor. Os policiais entrariam na escola para procurar 

armas. Os professores argumentaram sobre a falta de autorização prévia para a ação 

dentro da escola e como resposta, segundo a denúncia, ouviram dos policiais que os 

alunos estavam acostumados a conviver com armas e que por isso, poderiam entrar na 

escola armados para averiguação. 

Ainda segundo o relatório produzido pelo sindicato, os alunos das unidades de 

ensino municipais na Maré sofrem com o tempo reduzido para a aplicação do conteúdo, 

já que as ações policiais obrigam o cancelamento das aulas muitas vezes por longo 

período. O relatório cita o Ciep Elis Regina como exemplo, que em abril, teve apenas 

nove dias de aulas em todo o mês. 

A rotina de violência se faz presente em mortes próximas às unidades de ensino 

e acabam entrando no cotidiano dos estudantes. Nos últimos dois meses, de acordo com 

o texto, duas pessoas foram mortas na porta do Ciep Presidente SamoraMachel. Em 

2011, um aluno foi baleado e morto dentro do Ciep Gustavo Capanema.188 

O cenário de constantes conflitos entre policiais e grupos civis armados não 

interfere apenas no funcionamento das aulas, mas as unidades de saúde também fecham 

                                                 
188Fonte:http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/08/09/sindicato-denuncia-abusos-em-acoes-policiais 

nas-escolas-no-complexo-da-mare.htm, acesso em janeiro de 2016. 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/08/09/sindicato-denuncia-abusos-em-acoes-policiais%20nas-escolas-no-complexo-da-mare.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/08/09/sindicato-denuncia-abusos-em-acoes-policiais%20nas-escolas-no-complexo-da-mare.htm
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em função dos recorrentes tiroteios.  A UPA (A Unidade de Pronto Atendimento), única 

unidade de emergência no território da Maré já teve por várias vezes o serviço fechado 

momentaneamente. Em 2011, a Secretaria Estadual de Saúde chegou a divulgar 

oficialmente o fechamento da unidade por ordem do comando da Polícia Militar, por 

causa das operações realizadas no conjunto de favelas . A Secretaria chegou afirmar por 

meio da nota que a medida foi uma forma de "preservar a população local e a equipe de 

profissionais da saúde que atua na unidade". 189 

Os postos de saúde da Maré também são constantemente atingidos. O direito à 

segurança pública não é garantido pelo Estado, assim como o acesso às diversas 

políticas são violados.   

Na noite do dia 24 de junho de 2013, a favela da Maré foi ocupada novamente 

por diferentes unidades da Polícia Militar do Estado do Rio (PMERJ), incluindo o 

Batalhão de Operações Especiais (Bope), com seu equipamento de guerra – caveirão, 

helicóptero e fuzis.  A ocupação aconteceu logo após uma manifestação realizada em 

Bonsucesso pela redução do valor da passagem de ônibus, como as inúmeras que 

vinham sendo realizadas por todo o país desde o dia 6 de junho. Segundo alguns relatos, 

durante a manifestação de Bonsucesso seguiu para a Avenida Brasil, houve uma série de 

furtos por parte de jovens que fugiram em direção à comunidade Nova Holanda.  

Sob a justificativa de repressão aos jovens, a polícia mais uma vez usou força 

desmedida contra os moradores da Maré, uma prática rotineira para quem vive nas 

favelas. Segundo matéria publicada no site da Redes de Desenvolvimento da Maré essa 

foi uma noite de terror na Maré190. Uma noite de muitos tiros e repressão aos 

moradores.  Houve denuncia que casas foram invadidas e moradores agredidos por 

policiais. Durante o tiroteio, um policial do BOPE foi atingindo e morreu na operação. 

A violência policial se intensificou, com mais nove pessoas assassinadas, numa clara 

demonstração de revide por parte do Estado. 

 No dia seguinte o BOPE continuou na Maré. As denuncias de diversas violações 

de direitos (invasões de domicílio seguidas de depredações, saques, intimidação de 

moradores por parte de policiais e confisco ilegal de dinheiro e documentos) fizeram 

com que os moradores se reunissem em frente à sede da instituição Observatório de 

Favelas, quando realizaram um protesto repudiando a operação do Bope na 

                                                 
189 Fonte: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/upa-fecha-no-rio-por-problemas-de-seguranca/, acesso em 

janeiro de 2016. 
190 Fonte: http://redesdamare.org.br/?p=8947, acesso em julho de 2013. 

http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/upa-fecha-no-rio-por-problemas-de-seguranca/
http://redesdamare.org.br/?p=8947
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comunidade. Por volta das 14h, os manifestantes tentaram sem sucesso fechar a Avenida 

Brasil. No fim do dia, as organizações não governamentais locais reunidas com diversas 

entidades de direitos humanos conseguiram realizar contato com o comandante da 

polícia militar, que naquele momento garantiu que os policiais sairiam da Maré. 

 Um grupo de manifestantes ficou para fazer vigília na entrada da favela Nova 

Holanda, quando acenderam 10 velas em memórias às 10 pessoas assassinadas. Desde a 

noite anterior, os moradores estavam sem luz, as escolas e os postos de saúde não 

funcionaram e era nítido a expressão de pavor na face de todos que viveram aqueles 

momentos de terror. 

 Como desdobramento da mobilização, foi organizado um ato público na semana 

seguinte para relembrar a chacina e pedir a responsabilização do Estado pelas mortes na 

favela. Sob o slogan "Estado que mata nunca mais”, o ato aconteceu no dia 02 de julho 

de 2013 e reuniu cerca de cinco mil pessoas na Avenida Brasil, entre as favelas Nova 

Holanda e Parque União. Entre os participantes, moradores da Maré e outras favelas, 

representantes de partidos da esquerda, movimentos sociais, organizações não 

governamentais e órgãos de garantia de direitos humanos. 

Em entrevista à rádio “CBN”191 na manhã dia 24 de junho o secretário de 

Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame informou que a operação 

aconteceu em resposta do Estado ao ataque. “O que tivemos foi o desdobramento de 

outra ocorrência, e aí se voltou àquele velho cenário, que é ruim para todo mundo”, 

disse Beltrame. “Nós ainda temos locais que, quando a polícia vai, acontece esse 

cenário. Infelizmente na Maré encontramos uma situação específica de conflito, onde o 

Estado foi atacado e reagiu.” 

O Estado que deveria garantir a segurança reage a uma situação de conflito com 

mais violência. Pelo que parece a reação violenta do Estado é permanente com os 

pobres, especialmente os negros e moradores de favelas. 

As situações de violações na Maré motivaram a visita do secretário-geral da 

Anistia Internacional, que esteve na favela em agosto colhendo os relatos de violência 

policial e desrespeito aos direitos humanos. A Comissão de Direitos Humanos da Alerj 

também acompanhou as denúncias. 

                                                 
191Fonte:http://wap.noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2013/06/26/operacao-do-bope-com 

nove-mortos-foi-volta-a-velho-cenario-diz-secretario-de-seguranca-do-rio.htm, acesso em dezembro de 

2013. 

http://wap.noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2013/06/26/operacao-do-bope-com%20nove-mortos-foi-volta-a-velho-cenario-diz-secretario-de-seguranca-do-rio.htm
http://wap.noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2013/06/26/operacao-do-bope-com%20nove-mortos-foi-volta-a-velho-cenario-diz-secretario-de-seguranca-do-rio.htm
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Durante os meses de outubro e novembro de 2013 a Maré foi marcada por 

muitos conflitos armados entre traficantes de facções rivais. As escolas que atendem 

cerca dedoze mil alunos chegaram a ficar quatro dias consecutivos sem aula. Os alunos 

que já estavam há quase três meses sem aula por conta da greve na rede municipal de 

ensino 192, permaneceram sem aula por vários dias por conta dos constantes conflitos. 

 O ano de 2014 inicia com a certeza de que seria um ano de muitas mudanças no 

Rio de Janeiro, afinal, era ano de Copa do Mundo e a cidade sediava importantes jogos, 

além da grande final que aconteceria no Maracanã. E o que ocorreria na Maré, favela de 

grande visibilidade na entrada de turistas no Rio por ser caminho do aeroporto a zona 

sul, que teve o ano de 2013 marcado por tantas mortes e violações de direitos? 

 No dia 24 de março de 2014 o secretário de Segurança Pública José Mariano 

Beltrame e o governador Sérgio Cabral anunciaram através dos principais meios de 

comunicação que os militares do Exército iriam ocupar a Maré. Através de um pedido 

do governador Sérgio Cabral para a instauração da Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO)193 o governo federal autorizou as Forças Armadas. 

"Esse é um passo decisivo na nossa política de avanço na segurança. Trata-se 

de uma área estratégica para o Rio visto que lá passam a Linha Vermelha, a 

Linha Amarela e a Avenida Brasil, uma área sensível com moradores 

ansiosos para receber as forças de segurança", disse Cabral.194  

 

Sem anunciar data e prazo, o governador e o secretário se reuniram com o então 

ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, e o chefe do Estado Maior das Forças Armadas, 

general José Carlos de Nardi, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para 

planejar as ações das forças federais: 

“A ocupação vai durar o quanto for necessário para o cumprimento dessa 

primeira etapa. Os prazos são sempre ajustados conforme a necessidade. A 

primeira etapa é a ocupação do espaço territorial para que o terreno para a 

pacificação seja criado. A presença do Estado no Complexo da Maré veio 

para não mais terminar, a exemplo daquilo que houve em outras comunidades 

do Rio de Janeiro", afirmou o ministro da justiça. 

 

Com relação aos questionamentos sobre a permanência da tropa no período da Copa 

do Mundo o ministro acrescentou: "Nós temos um plano para a Copa do Mundo muito bem 

desenvolvido e muito bem preparado." 

                                                 
192 Os professores da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro ficaram em greve de 08 de agosto a 24 

de outubro de 2013. 
193O emprego em GLO se dá por meio das seguintes legislações: Lei Complementar nº 97/1999; Decreto 

nº 3.897/2001 e artigo 142 da Constituição Federal. 
194 Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/apos-ataques-forcas-armadas-ocuparao-

mare-afima-cabral.html, acesso em janeiro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp97.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3897.htm
http://www.defesa.gov.br/arquivos/2014/mes02/artigo142_cf.pdf
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/apos-ataques-forcas-armadas-ocuparao-mare-afima-cabral.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/03/apos-ataques-forcas-armadas-ocuparao-mare-afima-cabral.html
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Foi no dia 31 de março que foi publicada no Diário Oficial da União a 

autorização da presidenta Dilma para emprego das Forças Armadas na Maré. A diretriz 

ministerial autorizou que o comandante do Exército, general Enzo Martins Peri, 

“designe o Comandante da Operação; empregue os recursos operacionais militares 

necessários (pessoal e material) para atuar em ações de garantia da lei e da ordem, para 

preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, na área 

delimitada, a fim de contribuir para o restabelecimento da paz social naquela região; e 

solicite recursos operacionais da Marinha e da Aeronáutica, se for o caso, por 

intermédio do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas”.195 

Com relação ao período de atuação das tropas federais, a portaria autoriza o 

“emprego temporário e episódico de meios das Forças Armadas, em ações na Garantia 

da Lei e da Ordem, no período compreendido entre a zero hora de 5 de abril e as vinte e 

quatro horas de 31 de julho de 2014.” 

Mas antes da entrada das Forças Armadas a polícia militariniciou em março de 

2014 uma megaoperação na Maré anunciada pela Secretaria de Segurança Pública do 

Rio de Janeiro com o intuito de abrir espaço para a entrada do Exército no local. 

Além da Polícia Militar, a Justiça através da 39ª Vara Criminal da capital, 

autorizou a Polícia Civil a entrar nas casas dos moradores da Maré196 através de 

mandado coletivo197de busca e apreensão.  

A Constituição Federal determina que só se pode entrar em uma residência 

através do consentimento do morador, em raras situações, como ter uma ordem judicial, 

mas é importante pontuar que a polícia sempre entrou na casa dos moradores de favelas 

sem mandado. Podemos relatar diversos casos de violações que atendemos onde os 

militares adentravam na casa dos moradores com a “chave mestra”198 e os interpelavam 

em seus cotidianos sem qualquer respeito à lei.  

Nesse contexto a autorização pela justiça que através de mandado coletivo os 

policiais entrassem na casa de qualquer morador da Maré era a institucionalização do 

desrespeito aos pobres e favelados, através da lei que deveria garantir os direitos 

fundamentais de todos. 

                                                 
195 Diretriz ministerial 09/2014 
196 A autorização especificava a busca e apreensão coletiva nas favelas Nova Holanda e Parque União, 

ambas controladas pelo Comando Vermelho. 
197

Na rotina de operações policiais nas favelas, o mandado coletivo de busca apreensão permite à polícia, 

fazer a revista de qualquer morador e invadir qualquer residência, antes mesmo de se ter iniciado qualquer 

inquérito policial. 
198 Chave comumente utilizada por policiais que abre qualquer fechadura. 
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Foi na madrugada do dia 30 de março de 2014 que as polícias Militar e Civil do 

Rio de Janeiro deram início do processo de “ocupação” da Maré com a presença de 

1.180 policiais militares de várias unidades, entre elas o Batalhão de Choque e do 

Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), além de policiais da Corregedoria 

Interna da PM. Da Polícia Civil, o efetivo no local foi de 132 pessoas. Uma base móvel 

do Instituto Félix Pacheco foi instalada no 22º BPM (Maré) para fazer a identificação 

biométrica de suspeitos.Além disso, os policiais militares usaram 14 blindados 

disponibilizados  pela Marinha e um blindado do Batalhão de Polícia de Choque. 

Agentes do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e do Núcleo de 

Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal apoiaram a operação. 

A grande mídia anunciou que a ocupação durou apenas 15 minutos e 

encarregada de cobrir o espetáculo acompanhou ao vivo a ação que contou o 

hasteamento das bandeiras do Brasil e do estado do Rio de Janeiro. “O Estado ocupou a 

Maré,” anunciavam os principais veículos de comunicação, que “esquecia” de informar 

que o Estado se faz presente na Maré desde a sua formação, (com as moradias 

provisórias da Nova Holanda e posteriormente com os imóveis do BNH da Vila do 

João, Pinheiro e Conjunto Esperança), permanecendo até hoje com diversas políticas 

públicas que funcionam precariamente, inclusive com um batalhão de polícia militar. 

Mas era como se tudo fosse diferente a partir da ocupação. Nas imagens, crianças 

brincando na rua, caminhões fazendo a limpeza urbana, policiais a cavalo circulando pela 

Maré e moradores felizes caminhando pelas ruas. As noticias sobre a ocupação no dia 30 de 

março não contabilizaram as 16 mortes e 8 pessoas feridas nas operações do BOPE que já 

realizava ações na Maré diariamente desde o dia 21 de março. As imagens maquiavam as 

manchas de sangue deixadas pelo Estado em todos os becos e vielas. A televisão precisava 

fazer a propaganda de um Estado que em ano de Copa do Mundo, decretava a paz no Rio de 

Janeiro. 

No relatório da Secretaria de Segurança Pública, e m 14 dias, 162 pessoas foram 

presas e cerca de R$ 54 mil e 11 dólares em espécie foram apreendidos. Um dos presos um 

nome anunciado como um potencial chefe de 11 favelas da Maré, conhecido como “Menor 

P”, afinal, era necessário mostrar para a sociedade a desarticulação do comércio ilegal de 

drogas na Maré para a entrada das Forças Armadas. 

Nesse processo de preparação para a entrada das Forças Armadas os moradores não 

se mantiveram passivos. As associações de moradores e representantes de organizações da 
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sociedade civil199 organizaram uma audiência pública sobre políticas de segurança no 

contexto de ocupação por forças policiais e militares na Maré. 

A audiência foi realizada no dia 03 de abril de 2014 no Centro de Artes da Maré 

e contou com a presença do Secretário de Segurança José Mariano Beltrame e teve 

como principal resultado a aprovação de um Protocolo para a Ação das Forças de 

Segurança na Maré.  O secretário assumiu publicamente o compromisso de orientar a 

polícia para que sejam praticadas as ações em respeito ao documento, além de se 

colocar a disposição para tornar-se um interlocutor junto ao comando militar que seria 

responsável pela ocupação da Maré.  

“Não quero perder a oportunidade que me deram de trazer paz à Maré. E 

quero fazer isso conversando com vocês. Estamos formando policiais 

voltados à população. Para isso, nós mudamos todo o currículo de 

formação policial. Mas é preciso ressaltar que não se faz cidadania 

apenas com a polícia. Vamos abrir portas para que cheguem outras 

coisas. O objetivo da audiência pública é dialogar sobre a política de 

segurança pública na Maré.” - disse o secretário. 
 

O documento, intitulado “Protocolo para a ação das Forças de Segurança”, lista 

seis diretrizes para os agentes de segurança pública: 

 1 – A ação dos agentes de segurança deverá obedecer aos princípios da legalidade e da 

preservação da vida dos moradores da Maré e dos agentes do Estado, sendo obrigatória 

a identificação dos policiais e dos representantes das forças Armadas em qualquer ação; 

2 -A ação dos agentes de segurança pública deve seguir rigorosamente o uso de 

mandados judiciais individuais para o ingresso em domicílios particulares; 

3. A intervenção dos agentes de segurança pública deverá priorizar ações de inteligência 

e de controle do uso de armas e munições para desarticular a presença das redes 

criminosas armadas; 

4 . A ação de abordagem dos agentes de segurança pública não deve se orientar por 

práticas de discriminação racial e geracional e deve levar em consideração o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). 

5. A mediação de eventuais conflitos decorrentes da ação das forças de segurança deve 

ser encaminhada em articulação com as organizações locais, por meio de uma ouvidoria 

comunitária. 

                                                 
199A Redes da Maré, Observatório de Favelas, Luta pela Paz,  Conexão G,  Instituto Vida Real, e Anistia 

Internacional. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e o Núcleo 

Interdisciplinar de Ações para a Cidadania (NIAC), da UFRJ, também estiveram presentes na audiência. 
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6. Serão realizadas reuniões semanais no primeiro mês, e quinzenais a partir do segundo 

mês, de monitoramento das ações, contando com a presença do comando das Forças 

Armadas e das forças estaduais de segurança e a participação dos moradores da Maré e 

das organizações locais. 

 No dia seguinte à audiência, houve na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

(ALERJ) uma cerimônia de posse do vice-governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) como 

governador do Rio de Janeiro. Pezão assumiu o lugar de Sérgio Cabral, eleito em 2006 e 

reeleito em 2010. A saída de Cabral fazia parte da estratégia de campanha para seu então 

candidato a sucessão do seu governo, Luiz Fernando Pezão. 

Estrategicamente após a renúncia de Cabral, Pezão inaugura a Força de 

Pacificação da Maré no dia 05 de abril de 2014, batizada pelos militares de Operação 

São Francisco200. Com um total de 2.700 homens (2.050 homens da Brigada de 

Infantaria Paraquedista do Exército, 450 fuzileiros navais e 200 policiais militares) 

todos os militares ficaram sob o comando do general Roberto Escoto.201Por se tratar de 

ação conjunta, que contará também com a participação de militares da Marinha e da 

Aeronáutica, as articulações estarão a cargo do chefe do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas (EMCFA), general José Carlos De Nardi.As Forças Armadas 

substituíram os policiais que estavam ocupando a região desde o dia 30 de março. 202 

Conforme informações oficiais no Comando Militar do Leste (CML)203, a 

operação São Francisco teve como objetivo “a preservação da ordem pública e a 

incolumidade das pessoas e do patrimônio nas comunidades do Complexo da Maré, 

contribuindo para o restabelecimento da paz social nessa região.” 

A ação poderia se dá através de “atividades de patrulhamento ostensivo, revistas 

a veículos e pessoas, realização de prisões em flagrante, estabelecimento de postos de 

bloqueio e o cumprimento de mandados de busca e apreensão na área de operações.” 

Um instrumento utilizado durante todo o período de pacificação foi “Disque-

Pacificação”, que buscava auxilio dos moradores através de ligações anônimas para 

auxiliar na identificação de possíveis crimes. 

A maioria dos militares integrantes da Força de Pacificação fez parte da Ação no 

                                                 
200O nome em homenagem ao santo conhecido como mensageiro da paz inspirou a operação que tinha o 

objetivo“levar a paz àquela região da cidade", afirmou na ocasião o general Francisco Modesto, chefe do 

Centro de Operações do Comando Militar do Leste (CML). Fonte: www.defesa.net.com.br, acesso em 

janeiro de 2016. 
201Escoto é comandante da Brigada Paraquedista e já atuou no Haiti. 
202 Fonte: www.defesa.net.com.br, acesso em janeiro de 2016. 
203http://www.defesanet.com.br, acesso em janeiro de 2016. 

http://www.defesanet.com.br/
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Haiti e na Operação de Pacificação nos Complexos do Alemão e da Penha.Os militares 

contavam com um regime de trabalho de plantão de 24 horas por dia, através de 

revezamento entre eles. As tropas viam de outros estados do país e os militares 

permaneciam instalados em forma de acampamento no Centro de Preparação de 

Oficiais da Reserva (CPOR).  

Nesse período inicial de ocupação o clima era de muita apreensão ao 

desconhecido pelas ruas da Maré. Os representantes das Forças Armadas diziam estar 

buscando a aproximação com os moradores e distribuíam panfletos com desenhos de 

soldados com mensagens como "Força de Pacificação Maré. Colabore: siga as 

orientações, mantenha a calma. A pacificação de sua comunidade também depende de 

você".A distribuição dos panfletos ocorria pelos soldados, em sua maioria muitos 

jovens, que mesmo na abordagem com os moradores, permaneciam em posição de 

intimidação com fuzis em punho. 

Ao percorrer pela Maré percebíamos homens armados por toda parte. Não eram 

mais os “meninos”204 do tráfico, mas os “meninos do exército”,já apelidados pelos 

moradores de periquitos. Também havia blindados e jipes por todas as partes.Relatos de 

abusos por parte dos militares, incluindo excessos cometidos nas revistas às casas, 

começaram a aparecer. 

 Dois dias após a ocupação um episódio envolvendo um jovem espancado e 

arremessado em um valão na Baixa do Sapateiro, marcou o início de conflito entre os 

militares e moradores. Parentes de Claúdio Brum dos Reis de 22 anos morador da Nova 

Holanda, afirmaram que houve omissão do exército no caso. Segundo os mesmos, o 

jovem pediu permissão dos militares para assistir um jogo de futebol na comunidade de 

facção rival. 

 

 “Era inicio da manhã, os soldados permitiram que fosse ao jogo e não 

fizeram nada quando ele foi espancado. Ele levou vários pisões na 

cabeça. Deram muitos socos, só porque ele e morador daqui. Tinha 

crianças na rua, pessoal andando de bicicleta, comércio aberto e eles não 

fizeram nada. Perguntei isso a um soldado e ele disse que não poderiase 

meter e, briga de facção. Mas foram os próprios soldados que falaram 

para ele assistir ao jogo, que era seguro,” afirmou a prima da vítima.205 

 

No episódio de conflito os militares dispararam três tiros para o alto e fizeram 

                                                 
204 Na favela os jovens envolvidos no comércio ilegal de drogas são popularmente chamado de meninos 

pelos moradores. 
205 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1436679-jovem-e-espancado-na-mare-e-

moradores-acusam-exercito-de-omissao.shtml, acesso em fevereiro de 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1436679-jovem-e-espancado-na-mare-e-moradores-acusam-exercito-de-omissao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1436679-jovem-e-espancado-na-mare-e-moradores-acusam-exercito-de-omissao.shtml
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uso de gás de pimenta, mas não prestaram socorro ao jovem espancado. Após o 

ocorrido, o major Alberto Horita, chefe da comunicação social da brigada paraquedista, 

informou que o caso seria apurado, apesar de afirmar que os militares não tinha ordem 

para intervir em briga.   

Uma semana após a ocupação os jornais anunciaram denúncia de situações 

precárias nas instalações dos soldados na Maré, como péssimas condições de higiene 

nos banheiros químicos e o fato dos soldados estarem trabalhando sem regime de folga. 

Na ocasião o Comando Geral do Exército se pronunciou anunciando medidas de 

melhorias nas instalações. O comandante da Força de Pacificação, General Roberto 

Escoto se pronunciou em entrevista ao jornal o dia: 

“Nossa tropa já está acostumada com essas condições porque ela é 

empregada em qualquer parte do território brasileiro. Na Amazônia, não 

tem conforto nenhum. Você fica dormindo numa rede, no molhado, 

porque chove muito. Aqui houve sim, nos primeiros dias, uma 

dificuldade, mas agora o quadro já está completamente diferente. O 

Exército e a Marinha têm feito um esforço enorme para melhorar. 

Quando o segundo contingente chegar, já teremos bases com barracas 

climatizadas com ar-condicionado e alguns contêineres.”206 

 

 E na mesma semana que dispararam as notícias das condições precárias de 

trabalho dos militares, ocorre a primeira morte pelo Exército na Maré.  

Jefferson Rodrigues da Silva de 18 anos morreu no dia 12 de abril de 2014 na Vila dos 

Pinheiros, após ser atingido por tiros de fuzil. Os militares relataram que a morte 

ocorreu em conflito, quando dois jovens não obedeceram a ordem de parar e trocaram 

tiros com os fuzileiros navais. Os moradores que testemunharam o ocorrido deram outro 

relato, afirmando que não houve conflito e sim assassinato. Chegaram a fechar a 

Avenida Brasil e Linha Amarela com pedras e barricadas de fogo em protesto ao 

ocorrido. Duas pessoas foram detidas por desacato na manifestação.  

Dois dias após a morte de Jefferson, a idosa Terezinha Justina de 74 anos, 

moradora da Vila dos Pinheiros, saiu de casa para ir até a farmácia comprar remédio 

para o marido doente e foi baleada por dois tiros, de origem desconhecida. A idosa deu 

entrada no Hospital Federal de Bonsucesso e teve a morte confirmada logo depois. Na 

ocasião, a assessoria da Força de Pacificação negou que tenha ocorrido confronto. 

 Na primeira semana de ocupação um jovem espancado na frente dos militares e 

duas pessoas mortas. Os dias aparentemente calmos sem tiroteios tornaram-se tensos 

                                                 
206http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/15062/MARE---Gen-Escoto-Usaremos-Inteligencia-para-

pegar-bandidos/, acesso em fevereiro de 2016. 

http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/15062/MARE---Gen-Escoto-Usaremos-Inteligencia-para-pegar-bandidos/
http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/15062/MARE---Gen-Escoto-Usaremos-Inteligencia-para-pegar-bandidos/
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para os moradores que temiam os novos homens de fuzis da favela. 

 Com relação ao comércio ilegal de drogas, não víamos mais as bancas de drogas, 

mas bastava olhar com um pouco mais atenção que um dos “meninos” estava por ali, 

entre becos e vielas com mochilas e rádios transmissores fazendo o comércio irregular 

funcionar. Os fuzileiros navais também pareciam ver, afinal estavam todos tão próximos 

nas ruas estreitas da Maré, mas nesses primeiros dias não presenciávamos conflitos 

entre eles. 

Era comum sermos abordados pelo militares na entrada de todas as favelas da 

Maré. Muito jovens revistavam o carro e documentos. Algumas vezes, a abordagem 

acontecia mais de uma vez no mesmo dia, já que por todas as ruas tinham militares.  

Foi no dia 15 de maio de 2014 ( um mês e 10 dias após a ocupação), que ocorreu 

o primeiro conflito entre grupos civis armados e militares da Força de Pacificação. A 

troca de tiros assustou os moradores. O comércio local e escolas foram fechadas. Na 

ocasião não houve presos e nem material apreendido. A Força de Pacificação divulgou 

através da imprensa que atropa fez uma operação de vasculhamento na área com 

o objetivo de capturar suspeitos que dispararam com fuzis e pistola contra os militares.  

Após o ocorrido uma série de relatos de abusos dos militares com os moradores 

começam a ser evidenciados. As abordagens desrespeitosas aos moradores com 

intimidações, arrombamentos de carros e até assédio sexual estavam entre os relatos. 

Tornou-se comum o uso excessivo de explosivos e spray de pimenta, quando 

determinada ordem não era atendida pelos moradores. Os moradores indignados com a 

postura dos militares começaram a gravar vídeos e divulgarem nas redes sociais o que 

começou a chamar a atenção da imprensa. Matéria do jornal extra de 30 de maio de 

2014207denuncia uma situação em que os militares da Força de Pacificação agridem com 

tapas no rosto um adolescente detido. No vídeo divulgado é possível ver os soldados 

interrogando o adolescente, que começa a chorar e os militares o agridem com tapas e 

xingamentos.  

O Comando Militar do Leste anunciou a troca de comando na Força de 

Pacificação da Maré que a partir de 31 de maio passaria a ser comandada pelo General 

Mauro Sinott. Com um efetivo aproximado de 2100 militares que passaram por um 

curso de preparação por dois meses para atuar na “Operação São Francisco”, os jovens 

vieram de diferentes batalhões do exército do Rio Grande do Sul, onde Sinott atuava no 

                                                 
207http://extra.globo.com/casos-de-policia/militar-usa-tapas-para-interrogar-detido-no-complexo-da-mare-

12654814.html, acesso em fevereiro de 2016. 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/militar-usa-tapas-para-interrogar-detido-no-complexo-da-mare-12654814.html
http://extra.globo.com/casos-de-policia/militar-usa-tapas-para-interrogar-detido-no-complexo-da-mare-12654814.html
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comando da Brigada Blindada de Infantaria de Santa Maria:  

“O adestramento dos integrantes da Força-Tarefa 29° BIB teve início há 

dois meses e contemplou instruções relacionadas com as ações a serem 

executadas no interior das comunidades assistidas, tais como: técnicas, 

táticas e procedimentos com diversos armamentos e munições letais e não 

letais, progressão em área urbana, primeiros socorros, técnicas de 

abordagem, comunicações e amparo legal para emprego da tropa.”208 

 
 

O Comando Militar do Leste informou que a substituição da tropa e do comando 

já fazia parte do planejamento regular da operação. Após o evento de troca de comando 

que ocorreu no CPOR no dia 28 de maio de 2014, o Exército anunciou um balanço da 

atuação da tropa no período do general Roberto Escoto que esteve comandando a 

operação desde 05 de abril, onde 100 pessoas foram presas e 83 apreensões de drogas 

foram contabilizadas. Houve também a apreensão de 40 veículos e 30 motos. Duas 

pessoas foram mortas. 

O baile funk realizado na favela foi proibido desde o início de ocupação pela 

Força de Pacificação e quando alguma festa se estendia no horário com som alto, os 

soldados interviam. Apesar disso, participamos de uma festa privada na favela Nova 

Holanda no mês de junho de 2014, onde a moradora relatou que para fechar a rua para 

realizar o evento pediu autorização do traficante local e que ainda assim, precisava 

respeitar o horário determinado pelo exército para diminuir o volume do som. A favela 

agora tinha “dois donos”, disse ela. 

No dia 08 de julho de 2014, dia do fatídico jogo da Copa do Mundo em que a 

seleção brasileira foi derrotada pelo time da Alemanha, participamos de um episódio de 

muito conflito na favela da Nova Holanda. Como de costumes, moradores faziam festa 

nas ruas e assistiam o jogo quando os militares interromperam os festejos com muitas 

bombas de gás a esmo e spray de pimenta. Foi possível ouvir tiros também. Algumas 

crianças passaram mal em função do cheiro forte de gás lacrimogêneo das bombas. O 

caos foi instaurado e moradores revoltados gritavam nas ruas a opressão dos militares 

que não concordavam com os festejos no espaço público. Diante do descontentamento 

dessas ações de abuso da Força de Pacificação, os moradores esperavam uma resposta 

do poder público sobre a permanência dos militares na Maré após a Copa do Mundo.

 Como já havia sido divulgada através da imprensa a presença dos militares na 

Maré tinha um custo de aproximadamente 1,7 milhão por dia. O valor foi revelado no 

                                                 
208http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/15376/MARE----Divisao-Encouracada-na-pacificacao-do-

Complexo-da-Mare/, acesso em fevereiro de 2016. 

http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/15376/MARE----Divisao-Encouracada-na-pacificacao-do-Complexo-da-Mare/
http://www.defesanet.com.br/mout/noticia/15376/MARE----Divisao-Encouracada-na-pacificacao-do-Complexo-da-Mare/
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Diário Oficial da União com a publicação de uma medida provisória209 assinada pela 

presidenta Dilma Rousseff, autorizando um crédito de R$ 200 milhões no orçamento do 

Ministério da Defesa para ser utilizada no apoio logístico às forças de segurança pública 

do Rio. 

 A cobertura da imprensa sobre as ações de investimento do governo federal na 

Força de Pacificação da Maré se dava no sentindo de qualificar a forma de preparação 

da cidade para receber turistas e investimentos durante a copa do mundo. Mas passado 

31 de julho e término da Copa do mundo, como ficaria a política de segurança pública 

na Maré?  

No dia 29 de julho de 2014 o Governo Federal anunciou que iria manter a 

ocupação do Exército na Maré. O anúncio ocorreu após uma reunião no Palácio 

Guanabara onde estavam presentes o governador Luiz Fernando Pezão, o secretário de 

segurança, José Mariano Beltrame e os ministros da Justiça, Luiz Eduardo Cardoso e da 

Defesa, Celso Amorim.Apesar de não informar até quando os militares permaneceriam 

na região, como se tratava de ano de eleição, tinha-se a expectativa de que o exército 

iria permanecer durante o processo eleitoral. 

Os conflitos cotidianos com os militares continuavam pela Maré. Os moradores 

divulgavam através das redes sociais os abusos dos militares nas revistas diárias e 

passou a ocorrer conflitos armados com integrantes do comércio ilegal de drogas. No 

dia 02 de agosto de 2014, um militar da força de pacificação foi baleado em um 

confronto na favela da Nova Holanda. De acordo com o Exército a ação aconteceu 

quando homens ameaçar a tropa durante a operação de um Posto de Bloqueio e Controle 

de Vias Urbanas. Houve troca de tiros e um dos disparos atingiu a costela de um militar, 

que foi socorrido no Hospital Central do Exército. Dois suspeitos foram detidos. 

Sobre o ocorrido o governador e candidato a reeleição Luiz Fernando Pezão 

comentou em entrevista ao jornal Estadão em 04 de agosto de 2014:  

“Precisamos dessa ajuda do Exército. Se fazem isso com o Exército, 

imagina a dificuldade que tempos com a Polícia Militar. Quero que 

fiquem o máximo que puderem ficar. Pedi, a princípio, até julho, pedia 

até outubro e pedirei até quando precisar.”210 

 

Logo depois do ocorrido, houve uma nova mudança no Comando da Força de 

Pacificação da Maré. No dia 06 de agosto a tropa de Santa Maria do Rio Grande do Sul, 

                                                 
209 Medida provisória 642. 
210http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,pacificacao-de-favela-da-mare-no-rio-tera-novo-

comando,1538597, acesso em fevereiro de 2016. 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,pacificacao-de-favela-da-mare-no-rio-tera-novo-comando,1538597
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,pacificacao-de-favela-da-mare-no-rio-tera-novo-comando,1538597
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foi substituída pela de Juiz de Fora, de Minas Gerais. Em solenidade presidida pelo 

Comandante Militar do Leste, General de Exército Francisco Carlos Modesto, o General 

de Brigada Francisco Mamede de Brito Filho, assumiu o comando da Força de 

Pacificação. 

Somente no dia 13 de setembro de 2014 a Presidente da República Dilma 

Rousseff assinou o decreto de prorrogação do emprego das Forças Armadas da Maré 

até. A data final era de 31 de dezembro de 2014, final do mandato da presidenta. O 

anuncio era de que com a saída do exercito, entraria a Policia Militar para a construção 

de cinco Unidades de Polícia Pacificadora na Maré.  

A notícia de permanência ou não do Exercito parecia não ter mais tanta 

importância para a população mareense. No cotidiano nada mudava. O exército já 

estava lá e o tráfico também. Já era possível ver alguns homens armados entre os becos 

e vielas, além das armas dos militares. 

No dia 15 de setembro de 2014, recebemos o contato de uma familiar de um 

jovem espancado até a morte pelos militares na noite anterior. O caso não saiu na mídia 

e como nenhuma testemunha quis depor, a família desistiu de dar encaminhamento aos 

órgãos competentes. Ainda na tarde do dia 15, o presidente da associação dos 

moradores do Morro do Timbau, Osmar Paiva Camelo foi assassinado na sede da 

associação. Osmar era sargento reformado da polícia militar e chegou a se posicionar 

publicamente a favor da ocupação na Maré: “A gente está esperando a paz na Maré. 

Está esperando a entrada da polícia de uma forma tranquila, como está sendo com o 

Exército. A comunidade de bem está feliz, sim, com esse acontecimento”, disse Osmar 

em um vídeo publicado no site do Planalto da República211.  

Na ocasião o Comando da Força de Pacificação da Maré se pronunciou dizendo 

apenas que mantinha boa relação com todos os lideres comunitários. Mas um 

assassinato diante de um território ocupado pelas Forças Armadas que se exime de 

qualquer responsabilidade sobre o caso, aponta para um questionamento importante 

nesse processo, pois quem está sendo protegido por essa política? 

Pelo que parecia, não eram os moradores da Maré que estavam sendo 

beneficiados com a pacificação. Após a morte de Osmar o mês de setembro foi marcado 

por muitos conflitos armados. Intensos tiroteios voltaram a ser comuns na Maré. A 

guerra entre as facções voltaram ser motivos de conflitos, assim como com os militares 

                                                 
211http://blog.planalto.gov.br/forcas-armadas-ajudam-a-resgatar-cidadania-de-comunidades-cariocas/, 

acesso em fevereiro de 2016. 

http://blog.planalto.gov.br/forcas-armadas-ajudam-a-resgatar-cidadania-de-comunidades-cariocas/
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da Força de Pacificação. Na última semana de setembro os alunos das escolas da Maré 

chegaram a ficar novamente dias sem aulas, como noticiado em reportagem do Bom dia 

Rio do dia 26 de setembro de 2014.  Há uma semana antes das eleições, o fato se tornou 

um problema para sociedade, já se colocava em risco o processo eleitoral em um bairro 

com mais de 140 mil moradores. 

No dia 01 de outubro, um intenso tiroteio deixou novamente as escolas fechadas. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, seis escolas municipais, três creches e um 

espaço de desenvolvimento infantil totalizaram 6.840 alunos longe das salas de aula na 

Maré. A Força de Pacificação se pronunciou de que se tratava de um confronto entre 

traficantes de facções rivais nas imediações da Vila do João e do Conjunto Esperança, 

quando encontraram o corpo de um homem morto nas proximidades da Vila do João. 

Em função dos constantes conflitos dias antes das eleições, O Tribunal Superior 

Eleitoral autorizou o reforço da segurança na localidade para o dia 05 de outubro, dia do 

processo eleitoral com o objetivo de assegurar a regularidade nos postos de votação. 

Apesar dos confrontos durante a semana, no dia da votação o clima foi de aparente 

tranquilidade pela Maré.  Pezão é eleito governador do Rio logo no primeiro turno. A 

presidente Dilma disputou o segundo turno com o candidato Aécio Neves e venceu por 

um pequeno percentual. 

No dia 15 de outubro houve uma cerimônia de nova troca de comando da Força 

de Pacificação. O general Ricardo Rodrigues Canhacida11ª Brigada de Infantaria de 

Campinas (SP), substituiu o general Mamede de Brito . Desde o dia 6 de outubro, a 

tropa do Exército já vinha sendo substituída gradualmente por militares de 

Organizações Militares sediadas em Campinas (SP). Na ocasião da cerimônia o Exército 

divulgou um balanço da operação desde abril onde 82 civis já foram presos, autuados 

em flagrante e mandados para a prisão acusados de crimes militares. Eles foram detidos 

por desacato, desobediência e lesão corporal, crimes praticados contra militares em 

serviço.212 

Os dados apontam para um dos legados das Forças Armadas na Maré. A 

detenção por desacato de pessoas que se rebelavam diante das posturas de abuso dos 

                                                 
212Sob o regime de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), medida constitucional que permite aos militares 

atuarem como força de segurança pública, a prisão de civil por crime militar é prevista no artigo 9º (que 

trata de crimes militares em tempo de paz) do decreto-lei 1.001 de 21 de outubro de 1969, assinado pelo 

general Artur Costa e Silva, durante o período da ditadura militar. 
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militares.  A essa altura, seis meses após a ocupação, já era público que a Força de 

Pacificação não conseguia conter o comércio ilegal de drogas na Maré, mas era 

necessário dar uma resposta à sociedade em função dos bilhões de reais investidos na 

Operação São Francisco. 

Os moradores que sempre sofreram a violência do tráfico e da polícia militar, 

agora sofriam as situações de abuso de autoridade e violência praticadas pelas Forças 

Armadas. O medo de questionar as ordens do tráfico, agora foi sobreposto pelo medo de 

questionar o comando arbitrário do Estado. 

Em função da Maré estar sob uma operação de Garantia da Lei e da Ordem 

(GLO) no período da ocupação, os moradores não podia registrar queixa contra os 

abusos na delegacia. Os abusos só podem ser registrados aos próprios militares federais, 

que estavam com o poder de polícia. 

Importante pontuar que os moradores não se mantiveram passivos diante dessa 

situação. Os lideres comunitários, a Redes de Desenvolvimento da Maré e outras 

instituições locais lançaram em novembro uma nota pública para publicizar o que vinha 

ocorrendo. Em um dos trechos da nota, cita inclusive as mortes constantes que viam 

ocorrendo: 

“O movimento “Maré Que Queremos”, que reúne representantes das 16 

associações de moradores, a Redes da Maré e outras organizações, 

lamenta que a ocupação da Maré por forças militares não esteja 

garantindo, como anunciado, a gradativa criação de condições para que o 

direito à segurança pública seja assegurado à população local. 

Sete meses após a entrada das Forças Armadas, a Maré vive uma rotina 

de confrontos violentos entre vários grupos armados, dentre esses, os 

militares. Hoje, novos enfrentamentos resultaram em ao menos um morto 

e um ferido e deixaram acuados os moradores. Desde sexta-feira, há 

notícia de que outras três mortes teriam ocorrido na região.” 

 

“O Exército vem cometendo as mesmas atrocidades que a Polícia Militar 

na Maré. O Exército não pode receber R$ 1,2 milhão por dia em nome de 

uma pacificação e fazer um controle de território sem inteligência e sem 

resultar na efetiva melhoria para o morador”, afirmou Eliana Sousa Silva, 

diretora da Redes da Maré.  
 

As instituições e moradores se reuniram no dia 05 de novembro de 2014 no 

Centro de Artes da Maré, onde relataram abusos, abordagens hostis, invasão de 

residências sem mandado, xingamentos, agressões e torturas nas instalações do CPOR. 

Por causa dos tanques desfilando pelas ruas e assustando moradores professores, alunos 

e pais, muitas escolas chegaram a suspender aulas. Denunciaram também a imposição 

de toque de recolher às 20h, horário em que os comerciantes locais também tinham que 
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fechar as portas. Na ocasião, as lideranças pediram um encontro com o secretário de 

Segurança Pública, José Mariano Beltrame, mas não foram atendidos. 

O mês de novembro foi marcado por intensos tiroteios entre militares e 

integrantes do comércio ilegal de drogas na Maré. Os conflitos mais uma vez deixaram 

alunos sem aula e interromperam o trânsito nas vias expressas que rodeiam a favela 

(Linha Vermelha, Linha Amarela e Avenida Brasil). No dia 28 de novembro um militar 

do exército Michel Augusto Mikami, de 21 anos, foi ferido durante um confronto e 

morreu logo após ser socorrido. O militar natural de Campinas (SP) estava no Rio desde 

outubro com a tropa sob o comando do general Ricardo Rodrigues Canhaci. Foi a 

primeira morte de um militar do exército após 6 anos do início do processo de ocupação 

nas favelas cariocas. 

  O governador Luiz Fernando Pezão ao se pronunciar sobre o corrido lamentou a 

morte do militar, enfatizado que a Força de Pacificação permaneceria no processo de 

ocupação. “Minha solidariedade à família do militar, que perdeu a vida na defesa da 

paz. Nada nos fará recuar”, garantiu o governador.  

 Após a morte do militar a postura de enfrentamento do Exército se intensificou e 

aumentaram os casos de abusos cometidos pelos militares. Matéria no site da Redes de 

Desenvolvimento da Maré sob o título “Tensão e Mortes na Maré”213 denuncia uma 

série de ações violentas cometidas pela Força de Pacificação: 

“O presidente da Associação de Moradores e Amigos do Conjunto 

Esperança, Pedro Francisco dos Santos, relata vários episódios de abuso 

de autoridade, dentre eles um jovem de 17 anos, que foi espancado por 

militares e uma menina de 12 anos que foi ameaçada pela Força de 

Pacificação e agora está com pânico de sair de casa. Os soldados do 

Exército também têm quebrado cadeados dos prédios para subir nas lajes, 

colocando o morador em risco.” 

(...) 

“Na Vila do João, até o presidente da Associação de Moradores, Marco 

Antônio Barcellos, o Marquinho Gargalo, foi ameaçado de prisão ao 

pegar os militares em flagrante, arrobando a casa de um morador, sem 

mandado judicial. Segundo ele, as violações aumentaram nos últimos 

cinco meses e em 24 de outubro um trabalhador foi assassinado durante 

uma confusão na rua. Para conter a confusão, os militares deram tiros de 
arma de fogo, atingindo duas pessoas; um deles não resistiu e morreu.” 

 As instituições também organizaram uma audiência pública no dia 04 de 

dezembro de 2014 com o objetivo de questionar as investigações sobre as mortes 

                                                 
213http://redesdamare.org.br/blog/noticias/tensao-e-mortes-na-mare/, acesso em fevereiro de 2016. 

http://redesdamare.org.br/blog/noticias/tensao-e-mortes-na-mare/
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ocorridas na Maré em junho de 2013214. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do 

Rio de Janeiro esteve presente através do delegado Rivaldo Barbosa. O delegado 

informou que a análise das mortes ocorreu separadamente e enfatizou que cada uma 

delas tinha inquérito próprio. Segundo a Polícia Civil, esta foi a maior reconstituição de 

cena de mortes já realizada na cidade. As investigações ainda não estavam todas 

finalizadas, mas a polícia concluiu cinco dos nove casos como “auto de resistência”. 

 Em meio às denuncias e conflitos, mais uma troca de comando da Força de 

Pacificação ocorreu no dia 15 de dezembro. A nova tropa vinda de Santa Catarina ficou 

sob o comando do General de Brigada Richard, da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada 

(Florianópolis/SC).  

 As mudanças de comando já eram previstas e anunciadas desde o início processo 

da Operação da Maré, mas uma nova tropa faltando quinze dias para o término do prazo 

previsto no decreto da prorrogação trazia mais um momento de incerteza para os 

moradores da Maré. 

Considerando que de maneira geral nas ocupações em favelas o aspecto positivo 

apresentado é a suspensão dos tiroteios 8 meses após a ocupação do exército na Maré a 

frase “não tem mais tiro” não tinha mais efeito. Além dos tiroteios constantes, mortes e 

abusos por parte dos militares que se materializam em abordagens (revistas) 

injustificadas, agressões verbais e agressões físicas. A partir desse cenário, qual era o 

sentido de continuidade dessa política na Maré? 

 No dia 30 de dezembro de 2014 foi anunciado através da imprensa, que o 

governo federal prorrogou por mais seis meses a permanência das tropas do Exército na 

Maré. O ministro da justiça, José Eduardo Cardozo, informou que essa seria a última 

prorrogação, quando as forças de segurança estaduais assumiriam o controle. O 

governador reeleito Luiz Fernando Pezão em entrevista a agencia brasil declarou:  

“ A gente só consegue avançar no combate à criminalidade, no Rio de 

Janeiro, com esta cooperação. Temos diversas mudanças para anunciar. 

Estamos entrando com uma nova visão, reavaliando as UPPs, mudando o 

comando da Polícia Militar e de toda a área de segurança da PM. 

Tomaremos uma série de medidas para reforçar o policiamento nos locais 

onde ainda sabemos que há problemas.”215 

 

  

                                                 
214 Uma iniciativa inédita a polícia prestar contas aos moradores de favelas. A audiência buscava 

informações sobre a operação policial realizada na Maré nos dias 24 e 25 de junho de 2013, que resultou 

na morte de 10 pessoas (dentre essas um policial do BOPE). 
215http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tropas-do-exercito-permanecerao-no-complexo-

da-mare-ate-junho-de-2015, acesso em fevereiro de 2016. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tropas-do-exercito-permanecerao-no-complexo-da-mare-ate-junho-de-2015
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tropas-do-exercito-permanecerao-no-complexo-da-mare-ate-junho-de-2015


 

144 

 

Com a eleição de Pezão e reeleição de Dilma era de se esperar a continuidade 

das políticas de seus governos e com isso anunciavam para o ano de 2015 a implantação 

de cinco Unidades de Policia Pacificadora na Maré. Em função da justificativa de não 

ter formado o quadro de policiais para a UPP da Maré, as Forças Armadas 

permaneceriam até a mudança, que ocorreria de maneira progressiva até junho. 

Pezão anunciou um alto investimento nas Unidades de Policia Pacificadora para 

o ano de 2015. Para o primeiro trimestre um concurso público para a admissão de novos 

seis mil policiais militares. O aumento de gastos anunciado para o setor em 2015 foi de 

R$ 600 milhões, passando dos R$ 3,6 bilhões de 2014 para R$ 4,2 bilhões. Somente o 

custo estimado para a formação dos novos policiais era de R$ 94 milhões. O Projeto da 

Lei Anual do Orçamento de 2015 do governo do estado do Rio previa o orçamento total 

de R$ 10,2 bilhões para a Segurança Pública, enquanto para a Saúde se previa R$ 6,2 

bilhões.216 

O planejamento orçamentário apontava qual era a prioridade política do governo 

Pezão para 2015. As políticas de segurança estariam em alta e certamente a 

militarização das políticas nas favelas iam continuar. Não à toa, no mês de dezembro os 

militares da Força de Pacificação da Maré através do projeto "Mão Amiga” do Exército 

Brasileiro se fez presente através do trabalho de revitalização do Centro Integrado de 

Educação Pública (CIEP) Hélio Smidt, localizada na favela da Nova Holanda. O pelotão 

de engenharia da Força de Pacificação fez reparos nas instalações internas do CIEP 

além de reformar a quadra esportiva. Até nas escolas os militares se faziam presentes. 

O ano 2015 inicia com a continuidade dos intensos tiroteios com vítimas como 

aconteceu no dia 20 de janeiro de 2015, quando um homem morreu durante o confronto. 

A vítima, identificada como Felipe Vieira, de 24 anos, morreu após dar entrada na UPA 

da Vila do João. A mídia minimizou mais uma vez a morte de um morador de favela 

tratando de divulgar a morte como de um “suspeito”, como aponta reportagem do jornal 

o dia sob o título “Suspeito morre após tiroteio com militares no Complexo da Maré.”217 

Já no dia 13 de fevereiro de 2015 um carro com cinco jovens foi fuzilado por 

militares da Força de Pacificação. Os jovens voltavam de um jogo de futebol .Um dos 

jovens, Vitor Santiago Borges de 29 anos, foi atingindo gravemente perdendo um dos 

membros superiores. Os outros quatro amigos ficaram detidos por desacato no Centro 

                                                 
216 Fonte: www. rj.gov. br, acesso em fevereiro de 2016. 
217http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-01-20/suspeito-morre-apos-tiroteio-com-militares-no-

complexo-da-mare.html, acesso em fevereiro de 2016. 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-01-20/suspeito-morre-apos-tiroteio-com-militares-no-complexo-da-mare.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-01-20/suspeito-morre-apos-tiroteio-com-militares-no-complexo-da-mare.html
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de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR). Segundo os soldados do exército o 

veículo não parou no momento que os militares deram sinal e foram efetuados disparos, 

na tentativa de que o condutor interrompesse a atitude “suspeita”. Porém os jovens 

afirmaram que não houve sinal de ordem para parar o carro. 

Uma semana após o ocorrido, uma Kombi de transporte alternativo foi alvejada 

por tiros pela Força de Pacificação. Foi no dia 21 de fevereiro e cinco passageiros 

ficaram feridos. O clima era de muito medo na Maré. O Estado, através de seu braço 

armado, praticando violência com o seu aparato que deveria garantir a segurança. 

 Os moradores organizaram um ato no dia 23 de fevereiro, "Protesto em Favor 

da Vida no Complexo da Maré", contra a violência e as mortes causadas pela Força de 

Pacificação.  Durante o protesto, os participantes fecharam um dos acessos da Linha 

Amarela e após a interrupção do tráfego, policiais militares do Batalhão de Choque 

interviram com spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. Em meio à situação o 

Exército começou a disparar muitos tiros de dentro da Maré. Um verdadeiro confronto 

estava formado. Um grupo de jovens revoltados com a situação começaram a apedrejar 

carros e foi o suficiente para a mídia divulgar que a manifestação foi utilizada para 

realização de arrastão e vandalismo pelos moradores da Maré. 

A mídia reforça a criminalização dos moradores de favelas através da 

representação da violência e constrói elementos que justificam intervenções autoritárias 

e violentas para essa população. Dessa forma, as medidas autoritárias pelo exército na 

Maré foi apoiada por grande parte da sociedade. 

Após um ano de ocupação do Exército na Maré, no dia 01 de abril de 2015, a 

polícia militar começou a substituir as Forças Armadas na favela. A medida foi 

anunciada com a informação de que a transição ocorreria em três etapas, iniciada pela 

Praia de Ramos e Roquete Pinto (áreas controladas por milicianos) com 50 homens do 

Batalhão de Choque que assumiram o patrulhamento das comunidades.  

Segundo o relações pública da Polícia Militar, coronel Frederico Caldas, o 

processo de transição das Forças Armadas para a Polícia Militar seria concluído em 30 

de junho, quando iria ocorrer a instalação quatro UPPs. "Existe um clima de pessimismo 

em relação à pacificação. Se der errado, vai todo mundo para o buraco. Vai para o buraco a 

polícia, a sociedade, vai todo mundo", disse Caldas.218 

                                                 
218 Fonte: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/pm-do-rj-da-inicio-ocupacao-da-mare-no-

lugar-de-exercito-e-marinha.html, acesso em março de 2016. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/pm-do-rj-da-inicio-ocupacao-da-mare-no-lugar-de-exercito-e-marinha.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/pm-do-rj-da-inicio-ocupacao-da-mare-no-lugar-de-exercito-e-marinha.html


 

146 

 

 No dia 01 de maio de 2015 foram as comunidades Parque União, Nova Holanda, 

Rubens Vaz e Nova Maré que tiveram a troca dos homens do exército para os agentes da 

PM. A operação começou por volta meia noite com a formação de um cinturão de 

segurança nos acessos às comunidades. Na ocasião o secretário de Segurança José 

Mariano Beltrame, anunciou que todas as UPPs da Maré seriam inauguradas até o 

primeiro trimestre de 2016 com o efetivo de 1.200 homens da polícia. 

 Foi no dia 30 de junho de 2005 que o Exército passou integralmente o comando 

da Força de Pacificação para a Polícia Militar na Maré. Foram 15 meses, inúmeras 

denúncias de abuso de autoridade, mortes e incontáveis tiroteios. O exército divulgou 

um balanço do período em que as tropas federais estiveram diante da Força de 

Pacificação onde realizaram 674 prisões, 255 apreensões de adolescentes e 1.356 

apreensões dentre drogas, armas, munições veículos.219 Ao divulgar o resultado, o 

Comando Militar avaliou como exitosa a Operação São Francisco e declarou: 

“O êxito da Operação São Francisco é atribuído à restrição da liberdade 

de ação das facções criminosas, retirando destas a sensação de 

impunidade, reduzindo seu poder econômico e contribuindo para o 

resgate da confiança da população no processo de pacificação. E esse 

êxito foi percebido, de forma inconteste, nos resultados alcançados pela 

Força de Pacificação e no apoio recebido da população ao trabalho 

realizado.” (ECOBRAVO, 2015, p.18) 

 

 Mas afinal, qual foi o legado da Operação São Francisco na Maré? O que mudou 

na vida da população mareense com o investimento público de R$ 599,6 milhões em 15 

meses com a Força de Pacificação? 

 

3.3.2 O legado da Força de Pacificação na Maré 

 No período de 15 meses da Força de Pacificação da Maré foram gastos o 

dobrodos gastos sociais nos últimos seis anos no mesmo território, é o que afirma 

reportagem do estadão de 03 de julho de 2015.220 Enquanto a atuação da Força de 

Pacificação custou R$ 599,6 milhões no período, o município investiu, desde 2009, R$ 

303,63 milhões na área, dos quais R$ 69,98 em projetos já implantados. 

 Durante da Força de Pacificação na Maré as demandas por investimento das 

áreas de saúde, educação, cultura, etc, não mudaram em função da presença do Exercito, 

mas a militarização do território aponta que o investimento na questão da polícia foi 

                                                 
219 Fonte: ECOBRAVO, Revista Oficial do Comando Militar do Leste, N6, 2015. 
220http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-o-dobro-dos-gastos-

sociais-nos-ultimos-seis-anos/, acesso em março de 2016. 

http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-diz-que-chapadao-pedreira-serao-as-proximas-comunidades-ganhar-upps-15997436
http://oglobo.globo.com/rio/beltrame-diz-que-chapadao-pedreira-serao-as-proximas-comunidades-ganhar-upps-15997436
http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-o-dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/
http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-o-dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/
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priorizado em detrimento de outras políticas públicas. 

 Quando se anunciou a entrada da UPP na Maré em 2011 havia uma expectativa 

de mudança com esse processo. O exército entrou quatro anos depois, com a promessa 

de que seria algo provisório, para a futura instalação da UPP. Com a manchete 

“Complexo da Maré terá um militar para cada 55 moradores”221, os jornais antecipavam 

com detalhes como seria a ocupação forjando uma expectativa nos moradores. Havia 

esperança diante do novo, de mudar uma realidade que era muito ruim, no que se refere 

às políticas de segurança pública, mas o desconhecido do novo também trazia medo e 

desconfiança, como afirmam as entrevistadas:  

“Se criou uma expectativa que era um misto de coisas boas e coisas ruins. 

Mas principalmente de muita dúvida do que ia acontecer. Na verdade essa 

ideia de não saber o que vai acontecer é algo concreto, pois nunca houve 

um diálogo com sentido esclarecedor no caminho de dizer que a 

estratégia de segurança pública vai ser essa, vai ser aquela.” Entrevistada 

1 

 

 “Eu acho que em 2011 a gente não tinha muito o que esperar de como de 

fato seria essa ocupação, mas eu pelo menos, até meus pais e o pessoal 

que conheço, já tinha expectativa de não ser algo bom de fato e depois 

que aconteceu a ocupação no Alemão foi que a gente viu mesmo que não 

seria. Quando a UPP entrou nas favelas da zona sul se mostrou de uma 

forma que a gente não acreditava que seria aqui nas favelas da zona 

norte”. Entrevistada 2 

 

Antes da entrada do exército houve uma série de ações das polícias (civil e 

militar) que anunciavam a desarticulação do “tráfico de drogas” local. Essas ações de 

preparação se deram de forma diferenciada nas comunidades ligadas a diferentes 

facções.  Inicialmente se priorizou as ações nas áreas de Comando Vermelho (Parque 

União, Parque Rubem Vaz e Nova Holanda) para desarticulação do comércio ilegal de 

drogas. Nas áreas do Terceiro Comando (Vila do João, Vila dos Pinheiros, Salsa e 

Merengue, Conjunto Esperança, Morro do Timbau e Baixa do Sapateiro) forjou-se um 

inimigo público, através da figura de Marcelo Santos das Dores, conhecido como 

Menor P, apresentado pela mídia como chefe de todas as comunidades da Maré 

dominadas pela referida facção. Menor P, foi preso no dia 26 de março de 2014, poucos 

dias da entrada do exército e apresentado como um troféu no processo de preparação da 

ocupação militar na favela.  

Enquanto as ações nas áreas do Terceiro Comando estavam direcionadas a prisão 

do “chefe”, nas áreas de Comando Vermelho o cumprimento de uma série de mandados 

                                                 
221http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-03-25/complexo-da-mare-tera-um-militar-para-cada-

55-moradores.html, acesso em março de 2016. 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-03-25/complexo-da-mare-tera-um-militar-para-cada-55-moradores.html
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2014-03-25/complexo-da-mare-tera-um-militar-para-cada-55-moradores.html
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que se efetivaram em muitas prisões de pessoas suspeitas de articulação com o comércio 

ilegal de drogas. Também foram essas áreas as primeiras ocupadas pela Polícia antes da 

chegada do exército. Consideramos que a experiência do exército no Complexo do 

Alemão, área de comando vermelho, fez com que o trabalho de preparação nessas áreas 

fosse priorizado em função da experiência adquirida no processo anterior. 

 De modo geral, foi possível observar que o comércio varejista manteve-se na 

Maré mesmo após a ocupação do exército. Não tinha mais a banca de drogas, mas era 

possível ver os “meninos” com as mochilas nas costas pelas esquinas. Nos territórios de 

Comando Vermelho esse comércio era mais tímido, enquanto nas áreas de Terceiro 

Comando, podíamos observar, mesmo que com menor frequência, jovens armados. 

Após a ocupação pelo Exército, o serviço de inteligência das Forças Armadas 

também buscou desarticular a organização do comércio ilegal de drogas. As operações 

contavam com um ‘drone’ e um helicóptero águia, que transmitiam imagens em tempo 

real para os centros de comando da Força de Pacificação.  

 Uma das estratégias utilizadas pelo exército era a constante troca das tropas e 

comando, que permaneciam integralmente durante um período de dois a três meses no 

local. Pelo que parece, essa era uma forma de evitar que os soldados não naturalizassem 

o trabalho no território, de forma a se sucumbirem a corrupção como nas experiências 

de policiamento comunitário. Mas essa estratégia além do esgotamento que causava aos 

soldados, já que ficavam em instalações precárias, sem folgas, não proporcionava uma 

relação que poderia ser construída com confiança entre os moradores.  

Os soldados, vindo de outros estados do país, que não conheciam o território e 

não dispunham de tempo para conhecer, pautavam o trabalho a partir de representações 

sobre o espaço da favela. O próprio general Fernando Azevedo e Silva, comandante do 

Comando Militar do Leste (CML), afirmou na ocasião que preferia comandar as tropas 

no Haiti do que nas favelas do Rio de Janeiro.“A missão na Maré é muito mais 

complexa do que o Haiti. Aqui há três facções com disputas internas.”222 

A organização das facções na Maré, dominada pelo Comando Vermelho, 

Terceiro Comando e Milícia, sempre foi apontada pelos gestores da Segurança Pública 

como o maior desafio para a implantação da UPP. Mas no processo de ocupação não se 

falava de que forma se estabeleceria uma relação com os moradores da Maré, que em 

sua maioria não possuem qualquer ligação com essa realidade do comércio ilegal de 

                                                 
222http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1623843-oficiais-do-exercito-preferem-acao-no-haiti-

a-ocupacao-do-complexo-da-mare.shtml, acesso em março de 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1623843-oficiais-do-exercito-preferem-acao-no-haiti-a-ocupacao-do-complexo-da-mare.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1623843-oficiais-do-exercito-preferem-acao-no-haiti-a-ocupacao-do-complexo-da-mare.shtml
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drogas. Uma tropa do exército preparada para a guerra. Era essa a formação dos agentes 

que chegavam para esse trabalho. 

Há uma construção simbólica da representação dos moradores de favelas que 

orientam as ações dos agentes de segurança pública e a importância do diálogo e relação 

de respeito não foi priorizada nesse processo de ocupação. É como se no cotidiano da 

favela a Força de Pacificação só fosse lidar com pessoas envolvidas no comércio ilegal 

de drogas e nesse sentido, era mais difícil do que atuar em missão em países atingidos 

pela guerra, como essa visão do general do CML. 

O que aconteceu é que no cotidiano da Força de Pacificação da Maré os agentes 

do exército estabeleceram com a população a mesma relação construída pela polícia 

militar, conforme afirmaram as entrevistadas: 

“O exército poderia ser, que acabou não sendo, um momento de dar uma 

refrescada nas relações estabelecidas ali e a gente de fato poder trazer a 

secretaria de segurança, estabelecer um diálogo mais aberto, porque os 

grupos armados não estariam ali criando uma situação de medo 

diariamente, de conflito com a polícia. A gente acreditou e o exército 

quando veio ele teve uma abordagem diferente, ele teve um sentido de 

aproximação diferente do que a polícia tinha, mas isso só no início. 

Depois eles ficaram com o comportamento igual ao da polícia.” 

Entrevistada 1 

 

“A maioria dos moradores daqui nunca haviam tido contato com o 

exército, seja andando na rua, principalmente em ação mesmo, até porque 

eles não são preparados para isso para lidar com pessoas em 

comunidades. Eles são preparados para a guerra e não era um cenário que 

a gente queria ver aqui. Ao decorrer do tempo, foi ficando mais difícil. 

Eles tinham uma preparação diferente e as coisas que aconteciam aqui 

eles não estavam preparados para lidar.” Entrevistada 2 

 

“A galera do exército era bem mais despreparada do que os policiais 

quando fazia algum tipo de abordagem. Muita gente nova. Pareciam não 

saber lidar com a população.” Entrevistada 3 

 

  

Antes da ocupação, o comandante da Força de Pacificação da Maré, general 

Roberto Escoto, fez a compra de alguns dos seus livros sobre a Segurança Pública na 

Maré, de autoria de Eliana Souza e Silva, sobre a justificativa de compreender um 

pouco mais da realidade local. Mas na prática a relação entre o exército e moradores 

pareceu não considerar uma leitura anterior sobre o cotidiano de quem sempre teve o 

direito à segurança pública violado. 

É importante considerar que a Maré tem sua história marcada por organização 

dos moradores diante de um cenário de precarização de políticas públicas e violação de 



 

150 

 

direitos. Foi a primeira favela a se organizar antes da ocupação através da orientação e 

reflexão com os moradores sobre os direitos em caso de ação policial 

(Campanha “Somos da Maré e temos direitos”) e durante o processo da Operação São 

Francisco, não se calaram diante das arbitrariedades cometidas pelos os agentes do 

Estado. 

Além da organização através das instituições locais, no clima de conflitos entre a 

população e os agentes da Força de Pacificação, moradores usaram as redes sociais para 

comentar a ocupação com a criação de uma comunidade virtual através do Facebook 

denominada “Maré Vive” onde diariamente denunciavam os diversos abusos 

vivenciados. 

As pessoas postavam vídeos, fotos e relatos sobre as ações do exército. Em um 

dos vídeos publicados, foi possível ver os soldados do exército em uma cena de tortura 

de um jovem, que diziam estar portando drogas ilícitas, enquanto eram interpelados 

pelos moradores “Covardes”, “Isso é ditadura”. 

Sobre as violações cometidas pelo exército os entrevistados relataram: 

“Eu tive amigos do exército que vieram para a ocupação daqui. Eles não 

eram do Rio. Um deles me contava coisas que eles faziam. Eram coisas 

horríveis. Eram coisas de que eu, sendo mulher, não queria estar em um 

beco depois das 21h sozinha. Porque ele me contava as coisas que 

estavam acontecendo aqui. Coisas que não chegavam aos ouvidos de toda 

população, mas eu sabia.” Entrevistada 2 

 

“Se via uma coisa na tv e aqui era outra. ´Para falar a verdade, com o 

exército ficou pior. Eles faziam disparos, a gente soube de muita história 

de corrupção. Ficou tudo muito bagunçado. A gente não sabia a quem 

recorrer mais.” Entrevistada 5 

 

“Passavam meninas de moto sem capacete, que é o que a gente muito vê 

aqui, o exército parava, descia, revistava, mesmo não podendo revistar 

meninas eles constrangiam a gente.” Entrevistada 6 

 

“As pessoas eram presas por nada. Só aqueles tanques assustavam a 

gente. Muita gente se mudou, porque quando eles cismavam com uma 

determinada pessoa, não se podia mais circular na favela.” Entrevistado 7 

 

  

E não foram somente os casos de violações que expulsaram os moradores da 

Maré. Como ocorreu em outras favelas ocupadas militarmente, o aumento dos preços 

dos aluguéis subiu muito. O processo de especulação imobiliária na Maré começou 

mesmo antes da chegada da Força de Pacificação, quando a expectativa da chegada das 

forças de segurança. O preço dos imóveis praticamente dobrou, segundo moradores, 

tanto para compra, como para venda, mas com os constantes conflitos armados mesmo 
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com a Força de Pacificação, os preço estagnaram. 

Podemos afirmar que inicialmente com a ocupação militar houve um impacto no 

comércio ilegal de drogas na Maré. Quem era de fora e que não sabia de fato como 

estavam acontecendo a venda com a presença dos homens do exército não entrava na 

favela. Os “meninos” circulavam com suas mochilas carregadas de drogas ilícitas, mas 

não ficavam com a “banca de drogas” armadas o tempo inteiro. Isso certamente trouxe 

algum prejuízo econômico para a esse comércio. Mas a disputa da facção Amigos dos 

Amigos nos territórios de Terceiro Comando em setembro de 2014, através da tentativa 

de “invasão”223, nos aponta que o comércio ilegal estava a todo o vapor, mesmo com a 

ocupação do exército. 

Além dos já frequentes conflitos armados entre militares e integrantes do 

comércio ilegal de drogas, a “guerra” pelo comando do tráfico entre as facções Amigos 

dos Amigos (ADA) e Terceiro Comando Puro (TCP) se instalou ao final do ano de 2014 

na Maré.  

Após a saída do exército, podemos perceber que apesar da prisão de alguns 

líderes, não houve desarticulação na organização desse comércio. Os “donos” 

permanecem os mesmos. Mas afinal, qual foi o legado de 15 meses do exército na 

Maré?  

“Sinto que foi um desperdício diverso, de recursos humanos, financeiros, 

desgastes que não resultou em nada. A atuação do exército não resultou 

em nada. Mudanças constantes das equipes de diferentes abordagens e 

pelo que parece o trabalho foi feito para preservar a cidade em um dado 

momento.” Entrevistada 5 

 

“O exército não é treinado para acabar com a boca de fumo. A presença 

deles aqui foi mais para garantir que os conflitos não acontecessem e que 

os bandidos não estavam passando armados.” Entrevistada 1 

 

“O tráfico agora está mais bagunçado. Vieram muitos bandidos de fora. A 

gente vê mais armas e mais criança no tráfico.” Entrevistada 8 

 

“Tem muitas crianças. A idade dos traficantes hoje diminuiu muito. 

Ontem mesmo eu vi aqui um menino que devia ter uns 11 anos de idade, 

com um fuzil imenso na mão. O recrutamento está cada dia com mais 

adolescente.” Entrevistada 9 

 

  

Circulando pela Maré, é possível perceber uma dinâmica mais agressiva dos 

varejistas do comércio de drogas. Parecem mais desconfiados, mais armados e 

                                                 
223No dia 25 de setembro de 2014 quatro vans com traficantes do A.D.A., fortemente armados, oriundos 

da comunidade Parque Alegria, no Caju, chegaram à Maré na tentativa de retomar a liderança do 

comércio ilegal de drogas nas áreas de Terceiro Comando. 
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infelizmente, é possível ver muitas crianças e adolescentes inseridos nesse comércio. Os 

moradores atribuem essas mudanças em função do período em que a Força de 

Pacificação ficou na Maré, tendo em vista a desarticulação de alguns pontos de drogas, 

o que favoreceu a chegada de novos atores nesse cenário. Não era comum ver crianças 

armadas na Maré. 

Consideramos que a atual conjuntura que vivemos no país também tem impacto 

no comércio irregular de drogas. As pessoas mais atingidas pela crise do capitalismo 

atual, sobretudo nas suas formas ideológicas, também vão buscando outras formas de 

sobrevivência. O desemprego entre os mais jovens e as condições precárias de 

reprodução da vida, acabam muitas vezes mostrando o comércio varejista de drogas 

como uma alternativa, para quem não possui grandes expectativas de mudança em uma 

conjuntura histórica tão emblemática no país.  

Nesse sentido, consideramos que é possível, que mesmo que não houvesse a 

presença da Força de Pacificação no período de 15 meses na Maré, o comércio ilegal de 

drogas teria uma nova configuração, visto que não está alheio às mudanças estruturais 

que transforma o modo de viver no país. É possível ver muitos jovens armados pela 

Maré. É possível perceber que eles se sentem mais ameaçados e suas abordagens ao 

“desconhecido” que chega na favela estão mais enfáticas. Os moradores que associam 

essa realidade ao período que a Força de Pacificação esteve na Maré consideram que 

esse foi o legado da Operação São Francisco: deixar as coisas pior do que já eram. 

O projeto de UPP para Maré parece não ter mais significado para os moradores, 

quando questionados se há algumas expectativa com relação a possível instalação de 

quatro UPPs na Maré: 

“Nenhuma favela tá pacificada, na verdade. A UPP já tá falida há muito 

tempo, mas para mostrar, a mídia diz que funciona. Ela funciona como 

uma maquiagem. As coisas continuam acontecendo. Se tiver UPP aqui, 

vai ser para aparecer na mídia.” Entrevistada 8 

 

“Acredito que possa ter a UPP aqui, mas não fará muita diferença. Tendo 

em vista de como ocorreu com o exército, vai ser a mesma coisa. Pode 

até diminuir o número de armas, mas o tráfico vai continuar rolando.” 

Entrevistada 5 

 

“A gente fica apreensiva. Não tem muita informação nesse momento. 

Acho que ainda é mais desafiador, em função da organização do tráfico 

hoje.”Entrevistada 9 

 

“UPP no geral caiu muito em descrédito, mas tem Olímpiadas em 2016. 

Pode até acontecer alguma ação eventual em função das Olímpiadas.” 

Entrevistada 1 
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“Eu tenho muito medo do que o Beltrame planeja aqui para Maré. No 

Jacaré, naquela área de Manguinhos, do Mandela, a UPP entrou e a gente 

ver o que está acontecendo. Tiros e mortes direto, então eu penso que se a 

UPP vier para a Maré vai ser exatamente a mesma coisa. A Maré é muito 

grande. Ninguém vai dar conta de botar a UPP aqui e acabar com o 

tráfico de vez. O tráfico também não vai se render tão fácil. Então, eu 

tenho medo. Muito medo.” Entrevistada 2 

 

A ordem do capital na sociedade contemporânea não oferece perspectivas para a 

vida da população mais pobre. Conforme afirma Menegat (2006) em uma sociedade em 

que o excesso é um dos seus elementos constitutivos, a violência passa a ser a condição 

estrutural.  

“Se, como tudo indica, não existem possibilidades lógicas para acomodar 

num estado de paz perpétua ricos muito ricos e pobres tão pobres que são 

apenas reconhecidos socialmente pela exclusão dos níveis de civilização 

já atingidos, a violência, então, é a condição estrutural desse estado e 

cada vez mais usada abertamente para garantir que a dissolução coativa 

dos laços sociais não coloque em risco o direito de propriedade.”  

(MENEGAT, 2006, p. 81) 

 

Para a reprodução desse arranjo social é necessário conter uma população que 

pode ameaçar a o processo de apropriação excessivo de acumulação de riqueza. Nesse 

sentido, o Estado amplia as suas funções policiais e o resultado dessa realidade é o 

processo de militarização da vida dos moradores das favelas no Rio de Janeiro. A 

“pacificação” é condição necessária para garantir o funcionamento do atual modelo de 

desenvolvimento sócio-econômico-cultural do país.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos que a polícia desde a sua criação, a partir do interesse da 

burguesia, age para controlar as classes consideradas “perigosas”. Nesse sentido, as 

favelas consideradas territórios perigosos, são alvo dessa ação na contemporaneidade.  

O controle das frações mais pobres da classe trabalhadora é de interesse de um 

Estado que tem como objetivo garantir a reprodução da sociedade da capitalista. Os 

moradores das favelas também são produtores da riqueza e consumidores no sistema 

capitalista e a polícia é parte dos aparelhos de repressão desse Estado burguês. 

A partir do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, as cidades 

também se conformam desigualmente, conforme aponta Farage (2012): 

“É no contexto de crescimento da cidade em busca do desenvolvimento 

que se forjam os distintos territórios, tendo a base econômica como 

determinante no processo de configuração das demais demandas que 

compõem a vida cotidiana, como a cultura, saúde, educação etc. Assim o 

espaço urbano se constitui de territórios economicamente e socialmente 

mais privilegiados e territórios economicamente e socialmente 

precarizados. Os territórios populares, que destoam da imagem construída 

sobre o progresso e o desenvolvimento, refletindo a contradição da 

apropriação privada da riqueza socialmente construída, passam a ser 

considerados como um problema a ser superado ou pelo menos 

controlado no espaço urbano.” (FARAGE: 2012, p.256) 

 

 As favelas cariocas sempre foram apresentadas como um problema desde sua 

formação, mas para os moradores desses territórios, as favelas aparecem como solução 

de moradia. 

Nesse sentido, as intervenções do Estado nos territórios das favelas 

historicamente desconsideram as prioridades dos seus moradores, para atender os 

interesses da burguesia. Seja através das remoções, em função do processo de 

especulação imobiliária, seja através do braço armado do Estado.  

O Rio de Janeiro construiu sob o discurso das “guerras às drogas” um 

laboratório exemplar de prática de homicídios pela polícia militar que se perpetua como 

política pública justificada pelos autos de resistência.   

As experiências de “pacificação” das favelas cariocas demonstram que por trás 

de um discurso de paz, o Estado, para atender os interesses da burguesia, mantém a 

ação de guerra aos pobres. Nesse processo, os moradores de favelas são os que mais 

sofrem as consequências desse Estado com traços racistas e autoritários desde a sua 

constituição. 

A análise sobre o processo de militarização das favelas cariocas nos possibilitou 
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compreender a UPP como mais uma estratégia de controle dos pobres da cidade. Nesse 

trabalho buscamos sinalizar como a população favelada não se mantém passiva nesse 

processo. 

A tentativa de controlar o cotidiano dos moradores das favelas através da 

demanda por ordenamento é denunciada a partir da mobilização dos moradores desde a 

primeira favela pacificada, o Morro do Santa Marta. Com a imposição de necessidade 

de autorização do comando da UPP para realizar atividades culturais através da 

resolução 013 os moradores das favelas pacificadas também se mobilizaram contra essa 

forma de controle da vida cotidiana.  

A UPP desde o início de sua implantação já apontava que o processo de 

pacificação se justificava através da demanda de impor uma nova forma de 

sociabilidade para os moradores de favelas. A polícia não iria mais atuar apenas nas 

operações contra o comércio varejista de drogas, se fazia necessário controlar o 

cotidiano da população que vive nos territórios favelados. 

Ao analisar o processo de militarização das favelas cariocas, seja através da UPP, 

seja através da ocupação pelo exército, observamos também que as concepções que 

norteiam os projetos de “pacificação” são marcadas pela lógica da mercantilização da 

cidade, o qual favorece, sobretudo, o capital financeiro e imobiliário.  

Nesse sentido, consideramos que as transformações operadas no cenário econômico 

no contexto de globalização, mundialização e reestruturação produtiva, refletem nas 

transformações no solo urbano. O efeito da crise geral do capitalismo tem rebatimentos na 

dinâmica urbana das cidades e com isso é necessário criar novas estratégicas de 

acumulação de capital.  

No processo de preparação da cidade para os Megaeventos, “pacificar” as áreas 

pobres da cidade para receber os jogos, foi estrategicamente uma forma de aumentar o 

fluxo do capital imobiliário e de serviços vindos a reboque da exposição internacional. 

No decorrer da pesquisa, consideramos que os elementos apontados como hipótese para 

o estudo começaram a fazer sentido a partir de algumas observações: 

1- O processo de pacificação das favelas da zona sul possibilitou através da 

articulação urbana tornar esses territórios mais atraente e mais lucrativo para o turismo 

internacional por um determinado período; 

2- O processo de pacificação aumentou o preço dos aluguéis e em alguns 

casos, como é exemplo o Vidigal, construindo um processo de gentrificação expulsando 

a população mais pobre desse território; 
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3- A pacificação pela polícia militar na Maré não ocorreu como planejado, 

pois não foi considerado a extensão territorial da favela, assim como não se esperava o 

processo de mobilização social de seus moradores. Além do fato da tentativa de sua 

implantação se dar em um momento em que muitas denúncias já mostravam a 

ineficácia desse projeto; 

4- A UPP em nenhum momento visava acabar com o comércio varejista de 

drogas, afinal, se esse fosse o objetivo, outras medidas seriam tomadas, como por 

exemplo o investimento em desarticulação do tráfico internacional. O processo de 

pacificação das favelas cariocas se configura como mais uma forma do Estado controlar 

as “classes perigosas”. 

As favelas são parte do modo de ordenamento urbano do sistema capitalista e 

espaço de moradia de segmentos da classe trabalhadora, sujeitos singulares, com sentido 

e construções historicamente heterogêneas. De modo geral, as favelas são vistas como 

territórios homogêneos e suas particularidades são desconsideradas, principalmente no 

que se refere às intervenções do Estado. Nesse sentido, consideramos que assim como a 

UPP, qualquer projeto se torna inexequível, tendo em vista não considerarem a 

necessidade específica de cada território.  

O processo de entrevistas com moradores e profissionais na Maré nos implicou 

na profunda crítica ao desperdício de verba pública (em torno de 1,7 milhão por dia) 

com a Força de Pacificação na Maré. A realidade cotidiana vivenciada pelos moradores 

nesse processo foi de constante regressão de direitos. Invasão de domicílios, 

banalização das prisões por desacato, mortes e tantas outras situações relatadas no 

decorrer desse trabalho. 

Passado o período da ocupação da Maré a realidade vivenciada hoje na favela 

continua sendo de precarização das políticas públicas. Os moradores continuam vivendo 

com a dificuldade de marcar uma consulta no posto de saúde. As escolas continuam 

com déficit de professores o único equipamento público de cultura da Maré continua 

funcionando de forma precária. Sem contar os tiroteios. Esses continuam cada vez mais 

presentes. 

Terminamos essa reflexão com o questionamento de que se nesse processo, onde 

se investiu proporcionalmente em um militar para cada 55 moradores da Maré, se 

investisse em um professor para cada 55 moradores da Maré, um profissional de saúde 

para cada 55 moradores da Maré, uma área de lazer para cada 55 moradores da Maré, 

como ficaria aquele território? 
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O investimento do poder público em uma política de repressão, que se quer pode 

ser caracterizada como política de segurança pública, demonstra também nessa área, os 

interesses e os compromissos do capital, operacionalizados pelo Estado. 
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http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2013-08-07/jovens-marcados-para-morrer-em-area-de-upp.html
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http://www.observatoriodefavelas.org.br/
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O Rio de Janeiro está virando uma página, diz Cabral após ocupação. Disponível em 

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rio-contra-o-crime/noticia/2010/11/o-rio-de-janeiro-

esta-virando-uma-pagina-diz-cabral-apos-ocupacao.html>, acesso em fevereiro de 2016. 

 

PAC adota favelas como vitrine disponível em 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0812200727.htm>, acesso em 30 de julho 

de 2014. 

 

PM do RJ dá início à ocupação da Maré no lugar do Exército e Marinha. Disponível em 

<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/pm-do-rj-da-inicio-ocupacao-da-

mare-no-lugar-de-exercito-e-marinha.html>, acesso em março de 2016. 

 

Polícia e Exército iniciam invasão no Complexo do Alemão. Disponível em 

<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,policia-e-exercito-iniciam-invasao-no-

complexo-do-alemao,646417>, acesso em janeiro de 2016. 

 

Polícia militar usa tapas para interrogar detido no Complexo da Maré. Disponível em 

<http://extra.globo.com/casos-de-policia/militar-usa-tapas-para-interrogar-detido-no-

complexo-da-mare-12654814.html, acesso em fevereiro de 2016. 

 

Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Disponível em <http://www.rio.rj.gov. 

br/web/guest/exibeconteudo?article-id=1411062>, acesso em março de 2016. 

 

Prefeitura removerá 119 favelas até o fim de 2012. Disponível em 

<http://oglobo.globo.com/rio/prefeitura-removera-119-favelas-ate-fim-de-2012-

3072053>, acesso em 30 de julho de 2014. 

 

Psicologia e sistema prisional. Disponível 

em<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2178-

700X2011000200006,acesso em dezembro 2015. 

 

Redes de Desenvolvimento da Maré. Disponível em <www.redesdamare.org.br>acesso 

no período de dezembro de 2013 a março de 2016. 

 

Sindicato denuncia abusos em ações policiais no Complexo da Maré. Disponível em 

<http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/08/09/sindicato-denuncia-abusos-em-acoes-

policiais nas-escolas-no-complexo-da-mare.htm>, acesso em janeiro de 2016. 

Suspeito morre após tiroteio com militares no Complexo da Maré. Disponível em 

http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-01-20/suspeito-morre-apos-tiroteio-

com-militares-no-complexo-da-mare.html, acesso em fevereiro de 2016. 

 

Tropas do exército permaneceram no Complexo da Maré até junho de 2015. Disponível 

em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2014-12/tropas-do-exercito-

permanecerao-no-complexo-da-mare-ate-junho-de-2015>, acesso em fevereiro de 2016. 

 

UPA fecha no Rio por problema de segurança. Disponível em 
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acesso em janeiro de 2016. 
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Unidade de Polícia Pacificadora. Disponível em <www.upprj.com>, acesso de 

dezembro de 2013 a março de 2016. 
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ANEXO 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DE NITERÓI 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 
Prezado (a)entrevistado(a), este questionário faz parte do trabalho de pesquisa para conclusão 

da dissertação de mestrado intitulada “O processo de ocupação militar na Maré: garantia ou 

violação de direitos?”,desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional da UFF. Sua identidade será mantida em sigilo, não sendo em 

momento algum revelada qualquer característica que identifique o entrevistado. As 

informações coletadas serão utilizadas estritamente para fins do trabalho acadêmico.  

 
Idade: 

 

Comunidade da Maré onde reside e/ou trabalha: 

 

Sobre o processo de ocupação militar na Maré: 

 

1- Qual era a sua expectativa quando foi anunciada em 2011 a instalação da UPP 

da Maré? 

2-  Como você avalia a atuação das Forças Armadas na Maré?  

3- Após a saída do exército foi anunciado que a polícia ocuparia a Maré para a 

instalação de quatro bases da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), mas isso 

ocorreu em maio e ainda não houve a instalação da UPP.  Você ainda acredita que 

a UPP será instalada? Qual a sua expectativa hoje diante das experiências das 

UPP’s em outras favelas? 

 


