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RESUMO 

BRAMA, Leonardo. As diversas milícias do Rio de Janeiro entre expansões práticas e 

semânticas. Dissertação de Mestrado em Sociologia - Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia - ICHF, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

 

No estado do Rio de Janeiro, a categoria “milícia” vem reunindo, nos últimos anos, práticas e 

formas de organização de grupos criminosos diversos e heterogêneos, sincrônica e 

diacronicamente. A partir de entrevistas, dados etnográficos coletados em trabalho de campo, 

documentos e matérias de jornal, na presente pesquisa, analiso os termos nos quais se 

estabelecem as discussões acerca das milícias do Rio de Janeiro, quer por pessoas que moram 

em “área de milícia”, quer por representantes do Estado, acadêmicos ou pelos órgãos 

midiáticos. Abordo as circunstâncias que levaram à escolha da categoria “milícia” para definir 

certos grupos no cenário da “violência urbana” do Rio de Janeiro, discutindo os processos de 

mitificação e desmitificação que os caracterizaram no debate público. Em seguida, cruzando 

dados de várias fontes, ressalto o modo como as milícias foram objeto de diferentes sentidos e 

conceituações desde o início e, ao longo dos anos, quer por mudanças práticas de certos 

grupos, quer por diferentes interpretações, o debate continua sendo marcado por uma 

fundamental heterogeneidade de sentidos, o que acaba expandindo os limites semânticos 

sobre as milícias do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: milícias; Baixada Fluminense; segurança pública; violência urbana; Rio de 

Janeiro. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

BRAMA, Leonardo. As diversas milícias do Rio de Janeiro entre expansões práticas e 

semânticas. Dissertação de Mestrado em Sociologia - Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia - ICHF, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

 

In the state of Rio de Janeiro, the "militia" category has been gathering, in recent years, 

practices and forms of organization of diverse and heterogeneous criminal groups, 

synchronously and diachronically. From interviews, ethnographic data collected in field work, 

documents and newspaper articles, in this research I analyze the terms in which the 

discussions about the Rio de Janeiro militias are established, either by people living in 

“militia area” or by representatives of the state, academics or media agencies. I discuss the 

circumstances that led to the choice of the “militia” category to define certain groups in the 

scenario of “urban violence” in Rio de Janeiro, discussing the mythization and demythization 

processes that characterized them in the public debate. Then, crossing data from various 

sources, I highlight the way militias have been the subject of different meanings and 

conceptualizations since the beginning, and over the years, either by the practical changes of 

certain groups or by different interpretations, the debate keeps being marked by a fundamental 

heterogeneity of meanings, which eventually expands the semantic limits on the militias of 

Rio de Janeiro. 

 

Keywords: militias; Baixada Fluminense; public security; urban violence; Rio de Janeiro. 
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Introdução 

. De maneira geral, este trabalho aprofunda a heterogeneidade que caracteriza a 

categoria1 “milícia” desde que começou a ser usada, na metade da década de 2000, para 

definir certos grupos criminosos no Rio de Janeiro. Assim, a partir de entrevistas, dados 

etnográficos coletados em trabalho de campo, documentos, matérias de jornal, e por meio de 

reflexões a partir tanto das práticas quanto dos debates conceituais, tento mostrar os diversos 

sentidos que tecem a complexa rede daquilo que entra na categoria “milícia” pelos vários 

âmbitos (acadêmico, institucional, do senso comum, etc.). Entender em quais circunstâncias a 

categoria “milícia” se estabeleceu no debate público para descrever certos grupos e como foi 

ressignificada, quais os recursos simbólicos que as pessoas que vivem próximas a esses 

grupos utilizam para descrevê-los, por quais motivos foram produzidas interpretações tão 

diferentes pelos especialistas de vários campos de saber acerca das milícias, são as perguntas 

principais que orientaram esse trabalho, às quais tentei responder a partir da leitura de outros 

estudos produzidos sobre o tema nos últimos anos e através da análise de dados coletados em 

trabalho de campo, matérias de jornal, documentos, entrevistas com pessoas que moram em 

“área de milícia”. 

O primeiro capítulo é dedicado à apresentação da pesquisa, na qual tentei salientar os 

momentos da minha vivência que se acumularam até suscitar um interesse acadêmico, bem 

como as experiências pregressas em uma ONG situada na área periférica da Baixada 

Fluminense, as quais precederam a pesquisa e, sobretudo, ocasionaram-na. Dessa forma, 

passarei a uma introdução sobre a Baixada Fluminense, ressaltando os aspectos mais 

pertinentes sobre as milícias do Rio de Janeiro, tema do estudo. Em seguida, descrevo o meu 

papel na ONG, no ano anterior à pesquisa, detalhando também minha inserção no bairro, 

minhas funções na ONG, as atividades que fazia, como passava o tempo livre, etc. Isso, tanto 

na ideia de aproximar o leitor ao contexto do campo, quanto para mostrar a relevância que a 

minha experiência na ONG teve para poder pensar em pesquisar as milícias em “área de 

milícia” e do modo como lidei com a situação no momento em que voltei com a nova 

roupagem do pesquisador. Afinal, sou um estrangeiro que havia morado somente um ano 

                                                           
1 No presente trabalho, utilizarei as aspas tanto para enfatizar palavras ou expressões quanto para delimitar 

categorias nativas que aparecerão ao longo do texto, caracterizando em itálico as palavras em línguas 

estrangeiras. 
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naquela área a qual, depois, se tornou campo de pesquisa, e em função disso achei necessário 

esclarecer. Após ter mostrado os aspectos éticos e metodológicos inerentes à pesquisa (onde, 

mais uma vez, a ONG revelou-se fundamental) passo à descrição do material empírico. 

Com relação ao objeto da pesquisa, em primeiro lugar é preciso apontar que há uma 

diversidade de formas de organização e atuação do que atualmente se denomina, 

genericamente e muitas das vezes de forma abstrata, de milícia. Deve-se ter em mente a 

amplitude que o termo pode representar: desde um grupo de agentes estatais e/ou civis com o 

objetivo de “colocar ordem” no local até grupos organizados em redes político-econômicas 

articuladas, que alcançam as entranhas da máquina estatal. De fato, quem habitualmente lê 

notícias e publicações sobre milícias no âmbito do Rio de Janeiro, notará com facilidade que a 

categoria é utilizada muitas vezes para definir grupos específicos, relacionados a algum chefe, 

tipo “a milícia de Chico Bala”2, “a milícia de Ecko”3, ou a alguma área específica, “a milícia 

de Santa Cruz”4. Outras vezes, a categoria é usada de modo generalizante, para descrever “as 

milícias” do Rio de Janeiro, no plural, apresentadas como um todo, apesar de ter padrões de 

organização e atuação muito diferentes ou até mesmo antagônicas e, apesar disso, acabam 

entrando na mesma categoria. Mas como se chegou até essa amplitude semântica? 

Houve diversos acontecimentos, dentro do debate público sobre as milícias, que 

conduziram o termo até a generalização atual. Assim, o primeiro capítulo inicia por meio de 

uma crítica de duas narrativas simplistas, muitas vezes mobilizadas para explicar, 

superficialmente, as milícias do Rio de Janeiro: uma diz respeito a uma “ausência do Estado”, 

enquanto a outra conceitua como um “poder paralelo”. Logo após isso, refletindo sobre as 

relações de reciprocidade entre segurança e proteção, monopólios, mercadorias ilegais e 

“mercadorias políticas” (MISSE, 1997), utilizo partes de entrevistas que mostram um pouco 

sobre o modo de atuação das milícias na área do campo de pesquisa em função da “taxa de 

segurança” e também de outras práticas, colocando os dados empíricos em diálogo com o 

estudo de Gambetta (1993), relativo à máfia siciliana. 

                                                           
2 Ver: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2009/09/10/preso-em-campo-grande-acusado-de-integrar-milicia-de-

chico-bala/ Acesso em: 21/12/2017 

3 Ver: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/07/5659585-pm-reformado-e-preso-em-operacao-contra-

milicia-de-ecko.html#foto=1 Acesso em: 10/9/2019 

4 Ver: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-05/policia-prende-suspeito-de-integrar-milicia-de-santa-

cruz.html Acesso em: 4/1/2018 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2009/09/10/preso-em-campo-grande-acusado-de-integrar-milicia-de-chico-bala/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2009/09/10/preso-em-campo-grande-acusado-de-integrar-milicia-de-chico-bala/
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/07/5659585-pm-reformado-e-preso-em-operacao-contra-milicia-de-ecko.html#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/07/5659585-pm-reformado-e-preso-em-operacao-contra-milicia-de-ecko.html#foto=1
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-05/policia-prende-suspeito-de-integrar-milicia-de-santa-cruz.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-05/policia-prende-suspeito-de-integrar-milicia-de-santa-cruz.html
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Em seguida, abordo o modo como foi escolhida a nomenclatura “milícia” para definir 

certos grupos no Rio de Janeiro. Por um lado, alguns autores focam mais no aspecto 

simbólico e legitimador, evidenciando as características eufemísticas da palavra, mais 

positivas de outras possíveis; por outro, existe o argumento, sustentado por Couto (2017), 

mais focado na prática, ou seja, os grupos que foram objeto daquelas primeiras reportagens e 

que estavam sendo nomeados de “milícia” apresentariam características em forte 

descontinuidade com outros (por exemplo “grupo de extermínio”) e, segundo esse tipo de 

interpretação, foi a isso que serviu principalmente a nova nomenclatura. 

Depois disso serão apresentados alguns trechos de entrevistas realizadas em trabalho 

de campo, os quais são atravessados pelo “mito da pacificação primitiva” (WERNECK, 

2015), um recurso explicativo que continua sendo usado (as entrevistas ocorreram entre 2017 

e 2018) e que consiste em entender a existência da milícia em função do narcotráfico, 

recusando a hipótese de que, por exemplo, possa ter alguma sobreposição ou algum tipo de 

colaboração entre os dois atores da violência urbana. Esse tipo de interpretação era bem mais 

presente no período das primeiras publicações jornalísticas sobre as milícias, mas não era a 

única. Havia outras, e a escolha de uma ou outra condiz com certo posicionamento ideológico 

frente ao assunto. O modo como as notícias são construídas ajuda a entender essa parte, 

começando pela análise daquela que foi considerada a primeira reportagem a utilizar a 

categoria “milícia” para descrever certos acontecimentos. 

Posteriormente, será abordado o momento de desmitificação das milícias, isto é, uma 

fase de deslegitimação marcante na recente história desse ator social. Serão, assim, analisados 

alguns episódios como a tortura da equipe do jornal O Dia, muitas vezes considerada, 

simplisticamente, como única causa na fase de deslegitimação das milícias, apesar de terem 

outros acontecimentos consideráveis que a complementaram, quer antes, quer durante a CPI 

das Milícias5, assim como depois. Em suma, no que diz respeito à fixação do termo “milícia” 

no debate público, o argumento desta dissertação é que, como mostraram as primeiras 

matérias de jornal, havia diferentes interpretações sobre as milícias, algumas mais 

legitimadoras e outras mais acusatórias. Assim, se faz importante ressaltar, em primeiro lugar, 

que o termo “milícia” foi escolhido para a definição de certa modalidade de atuação de grupos 

                                                           
5 O nome completo é Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de milícias no âmbito do 

estado do Rio de Janeiro. 
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específicos, que atuavam em certa área; em segundo lugar, essa escolha reflete a interpretação 

que nos primeiros momentos era mais compartilhada pela maioria dos meios de comunicação 

e políticos, que concebiam as milícias como forma de resposta ao tráfico de drogas. O modo 

como as notícias foram produzidas pela imprensa, quais fontes foram privilegiadas e como as 

matérias foram construídas, ajudam no entendimento dessa questão. 

No terceiro capítulo inicia-se a discussão conceitual sobre as milícias do Rio de 

Janeiro. Escolhi dividir a análise em dois momentos distintos a partir dos quais foram 

produzidas interpretações e explicações sobre as milícias, por parte de especialistas: a 

primeira fase vai até o final de 2008, ano no qual se encerrou a CPI das Milícias e a segunda 

fase parte desse período até a atualidade. As motivações que levaram a analisar esses dois 

momentos separadamente são duas: por um lado, na mesma CPI foi instalado um debate sobre 

o conceito e a origem das milícias, reunindo assim uma grande variedade de interpretações, 

narrativas e posicionamentos diferentes, vindos de representantes acadêmicos, do judiciário e 

da segurança pública, principalmente. Por outro lado, um motivo considerado importante foi a 

ideia comum segundo a qual, após a CPI, as milícias tiveram de enfrentar uma repressão 

estatal maior e em função disso mudaram o padrão de atuação, possibilitando novas propostas 

conceituais. 

No que diz respeito ao contexto de origem das milícias, analisando diferentes 

interpretações produzidas por cientistas sociais e participantes da CPI das Milícias 

(principalmente delegados e promotores) identifiquei três leituras distintas nessa primeira 

fase: a partir da “polícia mineira” de Rio das Pedras, dos grupos de extermínio da Baixada 

Fluminense ou da Liga da Justiça em Campo Grande. Dessa forma, depois de ter apresentado 

sinteticamente os pontos centrais de cada interpretação, através das análises dos especialistas 

que as avançaram primeiro, tentei mostrar afinidades e contrastes entre elas, evidenciando 

diferentes características regionalizadas historicamente, atualmente tidas como relevantes por 

vários autores para definir as milícias. Assim, problematizando a ideia de “uma” única 

origem, percebi que a falta de consenso na disputa das primeiras interpretações se deu 

sobretudo pelo fato de que cada especialista (dos vários campos de saber) avançar, 

justamente, hipóteses sobre as milícias a partir do conhecimento empírico da área estudada, na 

qual cada um parece ter vivenciado uma história diferente da outra. 
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Na parte que segue, ao falar de expansões de grupos e de práticas, tentei relativizar a 

“expansão das milícias”, frequentemente falada nos vários aprofundamentos (acadêmicos, 

jornalísticos, etc.). A ideia de expansão das milícias parece subentender um ou mais grupos 

que invadem outros lugares, expandindo-se, o que foi mostrado também pelos dados 

empíricos, bem como pela revisão bibliográfica. Contudo, entendeu-se que essa ideia também 

acaba simplificando demais o processo, pois, em muitas ocasiões não houve uma expansão, 

mas sim uma incorporação de práticas criminosas, ou reconfiguração (ALVES, 2015). 

 Depois disso, passarei à discussão das análises dos especialistas produzidas na 

segunda fase, isto é, após o encerramento da CPI das Milícias. Se a primeira fase foi 

caracterizada por uma substancial heterogeneidade de interpretações, marcada pelo 

cruzamento de elementos de discordância e afinidade (quando comparadas), o mesmo 

aconteceu nesse segundo período, e inicialmente, coloco em evidência as novas propostas 

conceituais entre paralelismos e contrastes. Por conseguinte, utilizando parte de entrevistas 

realizadas no trabalho de campo, tentei apresentar a “milícia” como representação social e 

suas relações com outros elementos que aparecem como necessários para sua construção, 

adotando a ferramenta analítica do “ornitorrinco de criminalização” (WERNECK, 2015). Em 

seguida, tratei das controvérsias inerentes à tipificação do crime de milícia privada, que 

reproduziu a mesma falta de consenso sobre o conceito, mas nessa vez no âmbito jurídico. 

Para além da discordância conceitual, ressaltei que a tipificação do crime de milícia privada 

representa mais um instrumento que pode produzir significações do que é ‘milícia’ através da 

interpretação do aparato judiciário, expandindo assim a área semântica do conceito. 

Finalmente, utilizo algumas matérias de jornal para mostrar como, de fato, a categoria 

“milícia” vai sempre mais em direção de uma generalização, reafirmando esse argumento nas 

considerações finais do presente trabalho. 
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1. Apresentação da pesquisa 

No primeiro período do ano que morei em um bairro periférico de Duque de Caxias6, 

em setembro 2015, eu já possuía uma ideia (ainda que rudimentar) acerca das formas em que 

a violência urbana no Rio de Janeiro pode manifestar-se, pois já havia viajado duas outras 

vezes para o Brasil até então, morando seis meses em Curitiba em 2013 e mais três no Rio de 

Janeiro, na primeira parte de 2015 e, de qualquer forma, sempre fui propenso a me interessar 

pelos aspectos mais variados do país no qual continuo morando. Durante a estadia em 

Curitiba, fui responsável pelas atividades cotidianas de uma ONG que oferecia diversas 

oportunidades para adolescentes, sobretudo de baixa renda. Foi lá que, conversando com as 

demais pessoas que transitavam nessa ONG, fui introduzido pela primeira vez nesse universo 

do senso comum acerca da violência urbana brasileira, que só conhecia (pouco) em números 

frios até então. Aprendi, então, a me acostumar com a preocupação cotidiana dos assaltos, 

compartilhada por muitos, comecei a familiarizar-me com a categoria “bandido”, evocada 

com frequência na frase “bandido bom é bandido morto” (ou em discursos que expressam 

ideias semelhantes onde o bandido seria a encarnação de todos os males da sociedade), e a 

entender como essa categoria é quase unicamente acionada em relação aos traficantes de 

droga a varejo e criminosos de baixa renda etc. 

Reencontrei essas categorias do senso comum dois anos depois, em um outro contexto 

brasileiro, quando conheci a cidade do Rio de Janeiro. Aqui, fiquei hospedado na casa da 

Elisa, uma amiga que me explicou as falhas e a parcialidade dessa interpretação que considera 

o narcotráfico como principal causa da violência urbana local. Em consequência das várias 

conversas com ela, comecei a entender que o fenômeno é bem mais complexo do que é 

comumente narrado pela maioria, que as causas mais remotas atingem os processos históricos 

de colonização, escravidão e segregação social, e as causas mais próximas apontam para a 

repressão estatal e certas políticas públicas como produtoras predominantes dessa “violência”. 

Foi assim que a semente da pesquisa foi plantada, quando iniciou-se a relação de 

reciprocidade entre curiosidade pelo tema em questão e conhecimento, pois quanto mais a 

minha atenção se tornava seletiva para determinados fatos (taxas de homicídios, execuções 

                                                           
6 Duque de Caxias é um município do estado do Rio de Janeiro, situado na Baixada Fluminense, área que se 

estende ao redor da cidade do Rio de Janeiro e que compreende treze municípios: Duque de Caxias, Nova 

Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica, 

Itaguaí, Magé e Guapimirim.  
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sumárias, abusos policiais, conflitos armados com os traficantes etc.), tanto maior se tornava 

minha vontade de saber mais sobre o fenômeno e vice-versa, frequentemente veiculada por 

forte emoções, espantos, raivas... logo reflexões sobre os motivos por trás. 

Desse modo, quando alguns meses depois voltei para o Rio de Janeiro, dessa vez para 

trabalhar em uma outra ONG num bairro caxiense, já estava provido daquela mínima 

bagagem informativa sobre a “violência urbana” local, ciente de que algumas dinâmicas 

criminosas e sua repressão estatal se expressam cotidianamente nas formas mais dramáticas. 

Porém, ainda não tinha ouvido falar sobre as milícias do Rio de Janeiro. Comecei a conhecer 

essa realidade no período inicial da minha terceira estadia no Brasil, quando, curioso e 

interessado, perguntei sobre as milícias para algumas das pessoas locais com as quais eu 

conversava com mais frequência. As respostas que recebia continham elementos 

contrastantes, pois enquanto alguns me apresentavam as milícias como “grupos que 

combatem os bandidos”, outros as descreviam como grupos de “bandidos”. Da mesma forma, 

alguns diziam que as milícias defendem e protegem os moradores, e outros, ao contrário, me 

explicavam que, na verdade, eles ameaçam e extorquem os moradores. Também a polícia, ora 

elemento base que compõe as milícias, ora elemento que as combate, colocava-se como algo 

ambíguo que certamente não facilitava a minha compreensão pois, com frequência, ao 

perguntar sobre o que são as milícias, a resposta era tudo e o seu contrário. 

Assim sendo, a minha familiarização com o conceito “milícias” ocorreu entendendo 

duas coisas: se por um lado, gradualmente, comecei a conceber as milícias segundo algumas 

das características mais utilizadas no senso comum para descrevê-las, ou seja, grupos ilegais 

armados, que praticam extorsão nas comunidades de baixa renda, que oferecem uma suposta 

proteção e que contam com a participação de agentes estatais, por outro lado, logo percebi que 

as controvérsias desse discurso comum são a expressão de uma realidade que está longe de ter 

uma definição clara, completa e comumente aceita. 

Com o passar do tempo, chegando até o momento em que as milícias começaram a 

fazer parte dos meus estudos, descobri que que nunca houve um consenso sobre a definição 

do fenômeno, nem mesmo entre os especialistas que as descrevem, sejam eles da área do 

jornalismo, do direito ou das ciências sociais, evidenciando assim o seu caráter polissêmico. 

A experiência na ONG foi determinante para que a pesquisa se tornasse realidade pois, ainda 

que só nos últimos meses tenha pensado na possibilidade concreta de tentar o mestrado na 
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Universidade Federal Fluminense sobre o tema, o ano inteiro naquele bairro caxiense foi um 

suceder-se de acontecimentos que alimentaram o meu interesse e me impulsionaram até que, 

finalmente, cerca de seis meses após ter terminado meu compromisso com a ONG, a 

aprovação no mestrado em sociologia e a pesquisa se materializaram. O pré-projeto de 

dissertação inicial era ainda geral e abrangente, mas foi definindo-se ao longo do curso, após 

os encontros com o meu orientador, o trabalho de campo e as leituras bibliográficas.  

 

1.1. A Baixada Fluminense e o campo: uma introdução 

As práticas de extermínio, realizadas por meio de uma administração de conflitos que 

utiliza a execução sumária de certos indivíduos (geralmente assaltantes, ladrões, vendedores 

de drogas) como meio de resolução, é um esquema que aumentou na Baixada Fluminense nos 

primeiros anos da ditadura militar de 1964, por meio da atuação dos chamados grupos de 

extermínio. Essa modalidade funcionava a partir da conexão de três elementos: os matadores 

(oriundos do aparato policial), grupos de comerciantes e empresários que os financiavam, e os 

políticos que, fornecendo suporte, aproveitavam em termos eleitorais (ALVES, 2003; 2008). 

Assim, nas últimas décadas do século passado, enquanto o estado do Rio de Janeiro chegava a 

ter as taxas de homicídios mais altas das últimas décadas7 (com vários municípios da Baixada 

Fluminense liderando nas primeiras posições), a execução sumária tornava-se prática 

cotidiana, com várias chacinas ocorrendo na região. Uma dessas, a maior, nomeada “chacina 

da Baixada”, aconteceu em 2005, quando policiais militares mataram vinte e nove pessoas8. A 

partir dessa chacina, a taxa de homicídios na Baixada diminuiu gradualmente até o 2012, ano 

em que a tendência voltou a subir, possivelmente como consequência da instalação das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) na cidade do Rio de Janeiro e a consequente 

                                                           
7 Para um aprofundamento sobre as taxas de homicídios da época recente na Baixada Fluminense, ler Alves 

(2003, p. 123 e 2015, p. 9). 

8 A “chacina da Baixada” ocorreu porque o 15° Batalhão de Polícia Militar passou uma troca de comando: o 

novo comandante, coronel Paulo César Lopes, teria começado uma linha dura, prendendo mais de sessenta 

policiais por desvio de conduta, pondo em risco a estrutura de ganho informal do batalhão. Desse modo, a 

chacina teria sido uma forma de retaliação de um grupo de policiais contra o comandante, uma retaliação que 

custou a vida de vinte e nove pessoas. O fato aconteceu nos municípios de Nova Iguaçu e Queimados, na noite 

de 31 de março de 2005, quando os policiais, armados e a paisana, percorrendo os dois municípios dentro de um 

carro, começaram atirando a esmo, alvejando qualquer um que estivesse cruzando o caminho. Para um 

aprofundamento, ver: 

https://oglobo.globo.com/rio/em-2005-baixada-registrou-maior-chacina-da-historia-do-estado-6044287 Acesso 

em: 22/04/2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/em-2005-baixada-registrou-maior-chacina-da-historia-do-estado-6044287
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migração de criminosos cariocas para outras áreas, hipótese sustentada, entre outros, por 

Alves (2015). Ainda que a instalação das UPPs na cidade e o aumento dos criminosos na 

Baixada Fluminense não possam ser considerados como uma relação causal unicamente em 

função do crescimento dos indicadores de violência na região, em muitas áreas da Baixada 

essa é a visão dos habitantes, os quais, notando uma presença sempre maior de 

narcotraficantes armados em períodos posteriores as UPPs, começaram a entender esse 

aumento (e suas relativas consequências em termos de produção de violência) como efeito das 

políticas de pacificação carioca (ALVES, 2015; MIAGUSKO, 2016). 

As UPPs são parte de políticas de segurança pública que, na justificativa de libertar as 

populações de certas áreas do “domínio” dos narcotraficantes, a partir de 2008 iniciaram uma 

gradual ocupação militarizada na cidade do Rio de Janeiro, começando pela favela Santa 

Marta. Desse modo, seguindo lógicas de “guerra ao crime” efetivadas pela intervenção, 

confronto armado, conquista e ocupação dessas áreas, deu-se início ao projeto. Um dos 

primeiros problemas foi que, na aplicação desse projeto, não se levou em consideração o 

ponto de vista das populações que foram objeto de tais políticas, que acabaram sendo 

impostas ao invés de que consensualizadas (LIMA, 2013). A falta de confiança recíproca 

entre policiais das UPPs e moradores foi um dos primeiros sinais de fracasso do projeto. É 

frequente que os policiais considerem as populações das favelas como sendo coniventes com 

os narcotraficantes, reiterando uma criminalização da pobreza e dos lugares a ela associados 

nas representações coletivas, como as favelas. Este modo de pensar e agir alimenta uma 

suspeição permanente que leva os policiais a violações de direitos dos moradores e ao 

aumento dos conflitos, impossibilitando uma relação baseada na confiança, necessária para 

um projeto desse tipo (MIRANDA, 2014). 

Assim, após dez anos da instalação da primeira UPP, o que parece ter ocorrido é que 

os objetivos de pacificação prefixados pelo projeto, ou seja, o combate ao narcotráfico através 

da “retomada” militarizada de territórios e a construção de uma confiabilidade maior entre 

polícia e população, não se concretizaram. Efetivamente, “pacificar” através das lógicas de 

guerra discutidas acima, é um oximoro que denota um vício que não é só de linguagem, mas 

se expressa nas contradições práticas que levaram aos resultados das políticas de segurança 

pública dos últimos anos, das quais as UPPs são uma manifestação exemplar. 
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Os dois bairros que escolhi como ponto de partida para a pesquisa de campo, que aqui 

chamarei de bairro Florida e bairro Independente9, situados no município Duque de Caxias, 

não são exceção à regra, encarnando os reflexos das políticas públicas estaduais e as 

consequentes reconfigurações criminosas. Os dois bairros se assemelham com outros 

contextos da Baixada Fluminense, caracterizados por uma paisagem que apresenta áreas mais 

residenciais (onde construções mais dispendiosas estão dispostas ao lado das mais 

econômicas e vice-versa, dependendo do sub-bairro) e áreas mais comerciais, as quais 

alternam lojas de cabelereiros, igrejas, pontos de açaí, quiosques de lanches, lan house, 

botecos, etc. Também do ponto de vista do tipo de serviço público, a situação dos dois bairros 

não difere de outras realidades da Baixada, marcados por um saneamento básico precário, 

com problemas em relação à coleta de lixo, abastecimento de água e tratamento do esgoto. A 

linha do trem que leva até a Central do Brasil separa Florida de Independente, constituindo 

uma fronteira transversal à divisão formal dos bairros, onde as estações de trem (uma a cada 

bairro) estão a três quilômetros de distância. 

As manhãs e as tardes são caracterizadas pela grande presença humana que enche as 

ruas e o espaço urbano, dominando o ambiente visível e sonoro: as muitas crianças indo ou 

vindo das escolas, as demais situações de conversas ocasionadas pelo cruzamento de 

trajetórias cotidianas nos caminhos das lojas, os carros de som que se impõem acusticamente 

promovendo suas mensagens publicitárias. Durante as noites, pelo menos até às 21h, a 

concentração maior é definida pela alternância dos fluxos de pessoas voltando do expediente 

cotidiano realizado em direção à Central do Brasil, cada um separado pelos vinte minutos que 

intercorrem entre um trem e o sucessivo. Nessa hora, enquanto muitos comércios estão prestes 

a fechar, os mercados médios e pequenos ficam lotados de pessoas fazendo compras nos 

únicos momentos disponíveis depois do trabalho. Cantos e gritos dos cultos evangélicos 

chamam a atenção, assim como as músicas funk disparadas ao máximo volume que chegam 

de vários carros passando de janelas abertas. Os domingos são exceção à regra, e não somente 

pelo fato de que a maioria dos comércios, com exceção dos que servem comida e bebidas, 

                                                           
9 Uso aqui um nome fictício e da mesma forma farei com relação aos nomes próprios que aparecerão ao longo do 

texto e que permitiriam identificar lugares e pessoas envolvidas na pesquisa. Sendo as informações que recebi 

sobre o fenômeno estudado algo bastante delicado, a divulgação das quais poderia pôr em risco a incolumidade 

dos meus interlocutores assim como a minha, os nomes reais (dos bairros, das pessoas, das organizações, etc.) 

relativos a áreas internas ao município de Duque de Caxias não serão mencionados por claras razões éticas. 

Afinal “(...) não é o nome literal das coisas (aldeia, pessoas), mas antes a descrição pormenorizada da vida social 

que realça a veracidade de seu relato” (FONSECA, 2010, p. 214). 
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ficam fechados: reuniões e churrascos familiares são comuns (seja dentro das residências, seja 

nas ruas), assim como os agrupamentos nas telas dos botecos que transmitem os jogos de 

futebol; o clima é mais relaxado e isso é perceptível por causa da maior quantidade de risadas 

presentes nas conversas, juntamente ao característico “som domingal” no ar, geralmente 

música pagode ou, em alternativa, funk “das antigas”. Nas ruas, mais livres dos ônibus e vans 

que dominam o espaço de segunda a sexta-feira, proliferam grupos que unem crianças e 

adolescentes (raramente alguns adultos), masculinos em grande maioria, para o espetáculo das 

pipas no céu, cada um concentrado na tentativa de cortar alguma pipa rival, enquanto que 

outros grupos, normalmente bem vestidos, percorrem o caminho até a igreja segurando o livro 

sagrado. 

Essa foi uma síntese superficial do cenário que acompanhou a minha experiência na 

Baixada Fluminense, de setembro 2015 a setembro 2016. A ONG na qual trabalhei, situada na 

parte final do bairro Florida, a poucas quadras de distância do bairro Independente, representa 

um ponto de referência para muitas famílias oriundas dos bairros ao redor da sede principal. A 

organização age no território desde a década de 90 e foi implementando sua rede de 

abrangência ao longo dos anos, por meio de atividades artísticas e educativas com o objetivo 

de promover oportunidades de inclusão social e desenvolvimento humano para a comunidade, 

especialmente para os grupos mais desfavorecidos. 

 

1.2. O campo antes de ser campo e o novo olhar do pesquisador 

O ano em que morei na Baixada Fluminense, aproveitei o espaço do bairro de modo 

variado, em grande medida por causa das várias funções que eu exercia na ONG, mas também 

pelas outras redes que consolidei na fruição do tempo livre. Na organização em questão eu era 

professor de idiomas e de muay thai, tendo turmas exclusivas nessas disciplinas, mas ao 

mesmo tempo eu e dava apoio era assistente dos professores e professoras das outras 

atividades (principalmente dança, acrobacia, sala de leitura). Além disso, juntamente aos 

meus colegas, realizava visitas em casas de famílias ligadas à organização por meio de um 

programa de apadrinhamento à distância, com o objetivo de avaliar a situação da criança 

apadrinhada e promover os projetos da organização, de modo a estimular sua inserção. 

Ademais, duas manhãs por semana eu era educador numa creche em parceria com a ONG. Lá 
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muitas crianças são oriundas da favela situada na frente da creche, sendo que a associação 

financiadora não cobra taxa alguma e seleciona as famílias beneficiárias das vagas 

priorizando aquelas com renda menor ou que vivem em condições julgadas mais vulneráveis. 

De modo geral, considerando tanto a ONG quanto a creche, eu passava oito horas diariamente 

entre os dois lugares, de segunda-feira a sábado. No meu tempo livre, praticava muay thai e 

jiu-jitsu quase cotidianamente, pois treino regularmente e participo de competições (às vezes) 

nas artes marciais mistas desde o 2007. Em relação ao muay thai, frequentei sempre a mesma 

academia, em prol da grande amizade com o mestre, e no que tange ao jiu-jitsu, mudei os 

lugares de treino três vezes ao longo do ano, todos relativamente próximos à ONG. Além dos 

treinos, eu costumava sair pelos bairros para tomar açaí, beber cerveja ou comer lanches, não 

só com colegas de treinos ou da ONG, mas também com meus alunos. 

A pesquisa havia-se tornado realidade meses depois da experiência na ONG caxiense 

ter terminado, e até o último mês em que trabalhei lá, a ideia de fazer uma pesquisa era um 

objetivo ainda muito vago, reduzível unicamente à vontade de acessar um mestrado numa 

faculdade pública do Rio de Janeiro, com o objetivo de estudar a violência urbana sob algum 

aspecto que ainda precisava ser definido. Como eu era muito curioso e sempre queria saber 

mais sobre os fenômenos criminosos da área, as primeiras conversas úteis para a pesquisa 

foram acontecendo antes que eu tivesse consciência do fato de que meses depois teria voltado 

lá para entrevistar e conversar sobre o assunto na condição de pesquisador. Em verdade foram 

muitas conversas, pois, a cada vez que na área acontecia um roubo, um assalto, um tiroteio, 

uma execução sumária que eu tivesse a conhecimento, logo eu começava uma série de 

perguntas para as pessoas nas quais confiava, aprofundando a questão o máximo que pudesse. 

As semanas logo após a minha chegada no bairro caxiense foram muito impactantes: foi na 

creche que ouvi as primeiras histórias que, melhor do que qualquer narrativa formal pode 

fazer, me revelaram alguns dos aspectos cruéis do contexto no qual eu estava começando a 

experiência. Ao conhecer as responsáveis da creche, algumas delas apresentaram o trabalho e 

o ambiente para mim e outros colaboradores que estavam iniciando juntos comigo. Assim, 

nos mostraram algumas fotos comparativas das crianças em períodos anteriores e posteriores 

ao ingresso na creche. Todas provinham de situações de extrema pobreza, e uma grande parte 

delas foram inclusive vítimas de descuido familiar ou violência doméstica. Nunca esquecerei 

a foto de uma menina de três anos desnutrida com uma das pernas engessada porque o pai 

dela teria lhe quebrado a perna por ela ter urinado em si. Alguns dias depois notei que 
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Cristóvão, menino de dois anos e meio, não dormia juntos com as outras crianças na hora do 

descanso, mas precisava da presença de uma das educadoras e perguntei o porquê. Uma das 

responsáveis me disse que, se a criança fosse deixada de luz apagada e sem um adulto ao seu 

lado, ele começaria a chorar fortemente, pois tempo atrás a polícia irrompeu na casa onde 

morava, executando a tiros o tio dele (que era traficante) na presença do menino e, a partir 

daquele episódio, a criança começou a precisar de certas atenções para conseguir dormir. 

Cerca de um mês após desse episódio, falando com um colega da ONG com o qual 

treinava junto e tomava algumas cervejas de vez em quando, ele contou-me que um 

mototaxista foi assassinado na favela Jamaica, pois naquele período os traficantes da área 

avisaram que não queriam que os mototaxistas do bairro Independente (que fica a um 

quilômetro de distância) chegassem nessa favela, por esse bairro ser “área de milícia”, mas a 

vítima não respeitou a regra. Assim que a filha do mototaxista soube da morte do pai, chegou 

no local do assassinato chorando, gritando que ia vingar a morte do falecido pela polícia, e 

desse modo, foi executada também, conforme o colega me falou. 

Algum tempo depois, na creche, faltou uma colega moradora da favela Jamaica, por 

motivos de luto familiar. Na madrugada do dia anterior, naquela comunidade foram 

assassinados quatro meninos, três dos quais eram menores de idade, e um deles era o sobrinho 

da minha colega. Lembro que quando tentei saber mais acerca do ocorrido, perguntando para 

as pessoas oriundas da favela Jamaica que eu conhecia, ninguém soube me dizer com clareza 

se os responsáveis pela execução fossem policiais ou milicianos. Tendo acontecido de 

madrugada, dificilmente teria testemunhas, e ainda que alguém tivesse presenciado, há 

sempre uma certa reticência em falar sobre esse tipo de episódios. Por incrível que pareça, o 

fato não foi noticiado por qualquer jornal, com exceção de uma página Facebook local 

bastante seguida pelos moradores da área, que relatou sobre uma operação policial, em 

contraste com aqueles que souberam ter sido milicianos. 

Sempre na mesma página do Facebook, uma vez li a notícia que no bairro 

Independente uma pessoa tinha matado um adolescente com oito tiros por causa de uma briga. 

Quando desabafei o caso com um colega de jiu-jitsu com o qual estava andando junto, 

voltando depois de um treino, ele me disse que o adolescente teria dado um tapa no rosto de 

um miliciano por motivos fúteis e que isso teria motivado o homicídio. Comentei com ele que 

não conseguia achar um sentido lógico na ação pois, ainda não levando em consideração toda 
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a questão ética em torno do valor que uma vida humana deveria ter, não via como correr o 

risco de ser preso e de ficar na cadeia por muito tempo pudesse ser justificado por um tapa e 

que, antes de chegar à eliminação física de uma pessoa, quando se responde, geralmente se 

faz medindo o grau de violência, por exemplo dando outro tapa, ou socos, etc. Então, o colega 

replicou que não adiantaria de nada, porque se o assassino tivesse respondido “na porrada”, 

deixando o adolescente vivo, a vez seguinte teria sido este que, com toda probabilidade, teria 

se vingado. Assim, continuou me explicando, muitos não pensavam da mesma forma que eu e 

que, quando acontece um episódio desse tipo, fundamentalmente pode-se agir de duas 

maneiras: ou se esquece o tapa, aceitando a humilhação, ou se resolve de forma mais violenta, 

e geralmente, quando o humilhado é alguém que possui armas de fogo, é mais difícil ele optar 

pela primeira hipótese. 

Gradualmente, eu estava ingressando no modo como é vivenciada a violência do dia a 

dia na área, na preocupação constante com assaltos e tiroteios, fazendo os primeiros 

mergulhos nas águas do senso comum, como os discursos ordinários que descrevem os 

fenômenos do tráfico e da milícia sendo sempre e necessariamente rivais. Aos poucos, 

começava a conceber o bairro Florida como “área de tráfico” e o bairro Independente “área de 

milícia”, ouvindo também as narrativas relacionadas acerca da “vagabundagem”, dos 

“justiceiros”, do “estado paralelo”, etc. Todavia, essa oposição simbólica em que por um lado 

haveria o tráfico de droga e por outro a milícia, um contra o outro disputando o controle 

informal de áreas, sem espaço para qualquer negociação, sempre me deixou duvidoso, não 

convencendo-me totalmente (será que é só isso?), mesmo que essa continue sendo a 

interpretação de alguns dos meus interlocutores. Na metade do ano que trabalhei na ONG, 

eram aproximadamente nove da manhã, e eu estava chegando na creche quando algo insólito 

aconteceu: o pessoal que trabalhava na estrutura avisou que avistaram muitos milicianos de 

moto, fortemente armados, passando na frente da creche e “invadindo” a favela Jamaica. A 

tensão era alta pois as responsáveis estavam bastante certas de que em breve começaria um 

grande tiroteio entre traficantes e milicianos, e a maioria das mães que moravam na favela 

Jamaica foram buscar as crianças a fim de levá-las de volta para casa antes que o inesperado 

tivesse início. Contrariamente ao que todo mundo esperava, nenhum tiro foi ouvido, e o resto 

do dia seguiu normalmente pois, ao que parece, traficantes e milicianos conseguiram resolver, 

sem mortes nem disparos, qualquer coisa que houvesse a ser resolvida. 



 

25 

 

Esses episódios, como outros, estimularam em mim um processo de distanciamento 

sempre maior dos discursos comuns acerca do fenômeno, recusando explicações simplistas e 

reforçando a ideia de que as relações entre tráfico de drogas e milícia fossem algo mais 

complexo do que podia parecer. Provavelmente o propulsor maior que incentivou a vontade 

de fazer a pesquisa foram as fortes emoções que provei ao conhecer tanto essas como outras 

histórias. A raiva, a incredulidade e a compaixão que aumentavam de vez em vez, mas 

também um certo fascino que tais situações extremas evocam em mim: quanto mais distantes, 

incompreensíveis, reprováveis pelo meu sistema de valores, tanto mais atraentes, intrigantes, 

merecedoras de conhecimento. 

Terminado o ano de trabalho na ONG, juntamente ao vencimento do prazo do visto de 

permanência regular no Brasil, em setembro de 2016 voltei à Itália para, em seguida, retornar 

ao Rio de Janeiro em 2017, mas dessa vez com a finalidade de iniciar o mestrado e a pesquisa. 

Considerando que, nessa nova fase, Niterói havia se tornado o lugar no qual eu iria morar, a 

distância com os bairros da pesquisa representava um obstáculo significativo. As primeiras 

vezes que voltei no bairro Florida ainda não havia começado o primeiro semestre do 

mestrado, aliás fui lá para rever amigos do ano anterior e para participar das reuniões da ONG 

almejando a uma possível colaboração. Considerando que naquele período eu não possuía 

renda, com exceção do pouco dinheiro que recebia de alguns alunos particulares aos quais 

ministrava aulas de italiano, a possibilidade de continuar uma colaboração remunerada com a 

ONG representava uma possibilidade concreta, afinal eu teria retornado de qualquer jeito para 

fazer pesquisa de campo, eu gostava do trabalho, do ambiente da organização e precisava 

pagar minhas contas (ou pelo menos, que zerasse os custos para as viagens de pesquisa). Junto 

com Osvaldo, amigo e diretor da ONG, decidimos que recomeçaríamos o curso de muay thai 

uma vez por semana, pois mais do que isso não teria sido viável para mim, por causas dos 

compromissos na faculdade. Desse modo, minha presença no campo de pesquisa estava 

finalmente definida: eu iria lá todas as segundas-feiras, dormiria na casa de outros 

participantes da ONG, e voltaria a Niterói na tarde das terças-feiras. 

O primeiro dia que cheguei no bairro Florida com a consciência do meu novo papel de 

pesquisador e munido com o diário de campo, era um dia ensolarado de maio, dez dias antes 

do curso de muay thai, para decidir os últimos detalhes administrativos junto com a secretaria 

da ONG. Dentro do trem que peguei para chegar até o lugar, escutei as várias vozes dos 
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camelôs - os quais complementam a atmosfera - e isso entrega a minha imaginação ao ano 

anterior que, apesar de ter passado só oito meses desde então, eu sentia bem mais remoto, 

como sendo parte de um capítulo completado da minha vida, uma vez que outro já havia 

começado. 

Após ter concluído o encontro com a secretária, fui para casa do Buakaw, mestre de 

muay thai e grande amigo que ainda não tinha conseguido rever desde o ano passado. Subi um 

pequeno morro situado entre Florida e Independente: é aqui que fica a casa. Bati no portão e 

esperei alguns segundos antes de ouvir um forte “oh italiano”: era o sobrinho do Buakaw, de 

oito anos, que abriu o portão para eu entrar. A cena foi engraçada pois o menino, após ter 

corrido em minha direção, feliz em me rever depois de muito tempo, logo perguntou-me 

“cadê o celular?”, referindo-se ao celular com tela curva que eu possuía no ano anterior e que, 

ao que parece, fixou-se na cabeça da criança. Entrei na casa, mas Buakaw não estava, pois 

tinha ido cortar cabelo. Então fui convidado pela família a ficar até ele voltar, e comecei a 

conversar com a mãe do Buakaw, duas irmãs e o sobrinho, que já conhecia desde o ano 

passado. Falamos da Itália, do Brasil, das lutas minhas e do Buakaw, assim como de outros 

assuntos, e quando o discurso tocou temas pertinentes à minha pesquisa aprofundei um pouco 

mais, afinal aquela era a primeira vez que estava “fazendo campo”, pelo menos 

conscientemente. 

Quando a conversa versou sobre a situação do bairro, as respostas foram que estava 

piorando em relação à “bandidagem”. Assim, falei que tinha lido notícias recentes sobre 

apreensões de milicianos no bairro Independente e a irmã maior do Buakaw confirmou, sendo 

que ela morava na “área dos milicianos”. Explicou-me que, normalmente, os milicianos são 

policiais e ex-policiais, mas que no bairro Independente só quem criou “o esquema” era um 

ex-policial, o qual foi preso tempos atrás e que continuava chefiando do presídio, mas os que 

atuavam visivelmente no bairro seriam pessoas comuns, sem passagens pelo Estado. 

Ademais, disse que a “taxa de segurança” é cobrada tanto para comerciantes quanto para 

moradores, porém nunca ouviu nada em relação a moradores que se recusaram a pagar e 

foram sucessivamente punidos. Em relação ao comércio, ao contrário, disse que uma pessoa 

teve sua loja roubada logo após que não pagou a famosa taxa. Antes desse primeiro dia de 

campo, eu já suspeitava que o fenômeno das milícias fosse algo bem menos padronizado do 

tipo de concepção que o filme Tropa de Elite 2 ou os demais noticiários cotidianos sugerem, 
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mas esse dia inaugural contribuiu para me convencer do fato. As conversas que seguiram ao 

longo do campo, foram aprimorando o meu conhecimento da realidade que as milícias 

representam naquele contexto, tanto como prática quanto como representação social. Se, por 

um lado, o conhecimento empírico que eu tive antes de começar o campo foi obtido de modo 

espontâneo, sem a finalidade da pesquisa, por outro, para preparar o pré-projeto de 

dissertação, estudei uma série de textos teóricos sobre as milícias do Rio de Janeiro quando eu 

não me encontrava nos bairros do campo, sem poder confirmar quanto aquela área fosse 

representada pelos textos dos especialistas. Assim, esse dia inaugural de campo foi, para mim, 

a primeira ocasião a partir da qual comecei a ter mais instrumentos analíticos para colocar em 

prática, provido de uma base teórica anteriormente ausente, a qual me permitia olhar para o 

fenômeno com mais informações e detalhes, ao mesmo tempo em que tornava mais evidentes 

as peculiaridades locais que eu não encontrava em outros estudos. Do mesmo modo, o objeto 

da pesquisa ia definindo-se a cada vez que, no processo circular em que eu voltava no campo, 

conversava com o meu orientador, surgiam sugestões; eu organizava e aplicava roteiros de 

entrevista de modo mais pontual (conforme o recorte analítico ia delineando-se), voltava ao 

campo, e assim por diante. 

Relativamente às várias identidades que acompanhavam minha presença no campo, 

imagino que o novo papel de pesquisador mudou mais o meu modo de olhar o campo do que 

o modo dos meus amigos, colegas e interlocutores com os quais entrei em contato ao longo da 

pesquisa. Com relação ao meu papel de estrangeiro, percebi que muitas vezes essa minha 

condição influenciou a forma explicativa usada pelos interlocutores, pois o fato de eu ser 

estrangeiro estimulava dúvidas sobre o meu possível desconhecimento de várias dinâmicas 

(relativas tanto aos fenômenos criminosos locais quanto, mais no geral, aos acontecimentos 

sociais rotineiros). Por causa disso, notei que em certos casos as informações que eu recebia 

eram mais abundantes, mencionando aqueles detalhes que seriam tidos como óbvios dentro de 

uma conversa com um brasileiro, e que talvez não seriam especificados, caso eu não fosse 

estrangeiro. Por outro lado, sempre pensei também na possibilidade (nunca plenamente 

esclarecida) desse meu papel de estrangeiro fazer com que, em certos casos, os interlocutores 

estivessem mais propensos a espetacularizar certos fatos e/ou eufemizar outros, dependendo 

da avaliação subjetiva de cada um. 
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De qualquer forma, voltando aos bairros Florida e Independente, o objeto da pesquisa 

ocupava a maior parte das minhas preocupações, condicionando o modo como eu estava 

presente no lugar, e da mesma forma, minhas relações sociais, das mais próximas às mais 

remotas. Afinal, quando estava no campo, eu devia aproveitar o tempo para produzir material 

que tivesse um potencial analítico que fosse funcional para fazer avanços na pesquisa. Quanto 

aos meus interlocutores, sendo, muitos desses, pessoas que eu já conhecia desde o ano 

anterior, e considerando que, ao mesmo tempo, fazia pesquisa de campo e atuava na ONG, 

percebi que por mais que eu explicasse que estava fazendo um mestrado em sociologia na 

UFF, aos olhos deles eu continuava sendo, antes de tudo, o italiano que trabalhava na ONG, o 

lutador amigo do Buakaw ou o educador da creche. A experiência do ano anterior tinha 

definido uma marca sólida tanto em relação à minha função, quanto ao motivo da minha 

presença naqueles lugares. 

 

1.3. Questões éticas e escolhas metodológicas 

Pesquisar as milícias, tendo também o ponto de vista de moradores que vivem 

diariamente as consequências dessa realidade como uma das fontes de dados, determina uma 

série de implicações de ordem ética. Em primeiro lugar, é difícil que pessoas que moram em 

área “de milícia” estejam dispostas a falar abertamente e de modo aprofundado sobre o 

assunto, pois a possibilidade de pôr em risco a própria vida é real. Considerando que, durante 

o ano que trabalhei na ONG, o número de alunos que participavam das atividades que eu 

ministrava passou de duzentos, o meu papel na organização me deu a oportunidade de 

conhecer uma grande quantidade de pessoas, famílias, histórias e trajetórias, individuais e 

coletivas. Claramente, não posso dizer que tive uma relação de proximidade com todas as 

pessoas que conheci, pois com algumas compartilhei momentos limitados e com outras 

mantive um contato superficial. No entanto, a postura aberta, interessada e sociável que 

procurei ter, fez com que eu conseguisse estabelecer relações de confiança e de amizade com 

muitos dos participantes diretos e indiretos da ONG, assim como da área ao seu redor. Em 

razão disso, o fato de eu ter uma ampla rede de relações confidenciais anteriormente 

construída tornou-se crucial, tanto para obter informações “de qualidade”, quanto para afastar 

dúvidas éticas, podendo esclarecer minhas intenções de pesquisa para os meus interlocutores 
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privilegiados. O tipo de público da ONG também foi de extrema relevância, pois reunia uma 

grande quantidade a de pessoas heterogêneas (de diferentes classes, áreas de moradia, idade, 

etc.) que eu jamais teria conhecido se não tivesse trabalhado na ONG, e isso me permitiu um 

potencial de escolha maior e melhor, na hora de selecionar os interlocutores-chave da rede 

confidencial. Em vários casos, a proximidade com muitas pessoas potencialmente 

interessantes para falar sobre as milícias locais, permitiu-me optar pelo interlocutor mais 

proveitoso. Diferentemente, em outros casos, quando achei que o nível de confiança entre 

mim e determinados indivíduos não era o suficiente, ou que a proposta de fazer uma 

entrevista sobre o assunto podia ser mal interpretada, decidi renunciar para não correr riscos, 

independentemente da importância do ponto de vista deles. Por exemplo, uma vez, no ano 

anterior à minha pesquisa, lembro que eu estava junto com alguns colegas de treino fora da 

academia, logo após uma sessão de jiu-jitsu, quando o mestre começou a contar para eles 

histórias confidenciais sobre milicianos executando alguns narcotraficantes. Os detalhes da 

narrativa me fizeram deduzir, a posteriori, que a probabilidade que o mestre teria algum 

envolvimento direto ou, no mínimo, de estar em estrito contato com alguns milicianos, era 

alta, e isso fazia dele um interlocutor privilegiado. Entretanto, o baixo grau de confiança entre 

mim e ele, juntamente à ideia que construí sobre a sua personalidade durante os vários treinos, 

me convenceu do fato de que teria sido arriscado pensar na possibilidade de considerá-lo 

como interlocutor para a minha pesquisa, mesmo explicando as minhas intenções de pesquisa 

da forma mais clara e leal, e que esquecer-me dessa possibilidade fosse a melhor escolha. 

No caso do Giovanni, a relação de proximidade não foi suficiente e, da mesma forma, 

tive de renunciar. Giovanni é uma pessoa com a qual eu conversava quase cotidianamente no 

ano que morei no bairro Florida, lanchávamos juntos de vez em quando, ou assistíamos algum 

evento de luta em botecos locais, pois ele também foi lutador e, juntamente com o Buakaw, 

treinamos muitas vezes. Cheguei a saber um pouco sobre a história pessoal e familiar de 

Giovanni só após de um ano de convivência, pois ele é o tipo de pessoa que evita falar sobre 

assuntos pessoais. Trabalha como “responsável” de um ponto de caça-níqueis que ficava no 

caminho entre a minha moradia daquela época e a ONG, e isso ocasionava muitos 

cruzamentos cotidianos entre nós, logo, muitas conversas ao longo do período em que morei 

lá. Mesmo assim, quando eu havia voltado no ano seguinte para fazer a pesquisa, explicando 

para ele um pouco do que estava fazendo na faculdade, conversa após conversa, constatei que 

Giovanni ficava bastante receoso quando o diálogo tocava em assuntos sobre crimes locais e 
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isso criava uma atmosfera bizarra, então preferi não insistir, primeiramente para não manchar 

a nossa relação de parceria. 

Meus papeis sociais (professor da ONG, educador na creche, estrangeiro, lutador, 

professor, etc.) e o meu lugar naquele contexto revelaram-se importantes antes de decidir 

fazer a pesquisa. Se o meu papel tivesse sido principalmente o de pesquisador, ou o meu 

envolvimento na ONG menos relevante, dificilmente teria sido proveitoso da mesma forma, e 

isso teria implicado em uma série de decisões metodológicas totalmente diferentes, ou talvez, 

a escolha de um tema diferente para a pesquisa. Assim, mais do que conquistar o acesso e 

construir meus papeis e minhas identidades no lugar, na minha situação em relação ao 

trabalho de campo tratava-se de desfrutar e “brincar” com aqueles que eu já havia consolidado 

precedentemente. Dessa forma, ao voltar no bairro Florida após a pesquisa ter começado, 

conversei com Osvaldo, um dos responsáveis pela ONG, explicando para ele que eu estava 

pesquisando algumas dinâmicas acerca da violência urbana local e, mais especificamente, 

sobre as milícias. Portanto, compartilhei algumas das minhas dúvidas metodológicas, para ter 

indicações detalhadas sobre os interlocutores mais proveitosos em relação ao meu objeto de 

pesquisa. Sendo Osvaldo uma pessoa que nasceu e sempre viveu no bairro, representando 

uma figura de referência na ONG nos últimos vinte anos, ele conhecia uma grande parte das 

pessoas da ONG e da área ao redor com as quais entrei em contato, tendo normalmente uma 

relação mais próxima do que a minha. Isso me ajudou bastante porque, mesmo dentro da 

minha rede confidencial, pude planejar melhor a lista de interlocutores-chave dos quais teria 

que me aproximar e, eventualmente, entrevistar. 

 

1.4. O material da pesquisa 

Em todas as entrevistas realizadas, utilizei um gravador áudio e, em função disso, foi 

necessário explicar para os entrevistados que os motivos da gravação estavam relacionados a 

uma melhor organização da conversa, para evitar o risco de esquecer partes e detalhes, que a 

economia de tempo (pois anotar as conversas a mão demoraria mais) e que, de qualquer 

forma, eu seria o único que iria escutar os áudios. Em relação às pessoas que entrevistei, 

deixei claro o imperativo, por minha parte, não só de manter o sigilo das identidades delas (o 

desrespeito a esse compromisso significaria, inclusive, infringir o art. 154 do Código Penal 
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Brasileiro), mas também a garantia de consultar o parecer dos diretos interessados antes da 

publicação de qualquer trecho das entrevistas que tratasse de episódios pessoais. Ainda, o fato 

de que eu estivesse fazendo uma pesquisa sobre as milícias podia ser facilmente mal 

interpretado por terceiros, deixando a suspeita de que eu pudesse estar realizando algum tipo 

de investigação com a possibilidade de prejudicar alguém. Desse modo, tentei ser claro com 

os entrevistados acerca da necessidade de não divulgar o detalhe de que eu estivesse fazendo 

entrevistas gravadas tocando em assuntos como do tráfico e das milícias. Afinal, isso não 

significava mentir para terceiros, pois os argumentos tratados nas entrevistas eram os mais 

variados, e só uma menor parte (geralmente quando a conversa versava sobre os problemas do 

bairro) tocava os assuntos sobre crimes e segurança pública. Logicamente, os entrevistados 

sabiam perfeitamente dessa necessidade e me disseram que nem era preciso explicar. 

Juntamente ao auxílio e às sugestões do meu orientador, organizei entrevistas 

semiestruturadas, organizando os roteiros em quatro partes temáticas: trabalho (e/ou estudo, 

dependendo da pessoa entrevistada), moradia, família e espaço urbano. Em alguns casos 

abordei as partes da moradia e da família como sendo um único bloco temático. Induzi os 

interlocutores a construir narrativas em relação às partes temáticas, partindo da situação atual, 

passando em seguida à anterior (ou às anteriores), estimulando-os a fazer sucessivamente uma 

comparação e uma avaliação dos vários momentos na trajetória individual. De modo geral, 

essa foi a estrutura que tentei respeitar ao entrevistar os meus interlocutores, deixando, ao 

mesmo tempo, a conversa fluir de modo natural. Claramente, o roteiro nunca foi seguido ao 

pé da letra, pois cada um tem seu jeito de expor os fatos, e quanto mais as minhas entrevistas 

se assemelhavam a conversas, melhor era, pois essa era a ideia. Assim, a cada vez que a 

pessoa se sentisse à vontade para falar sobre assuntos que saíssem das partes temáticas pré-

estabelecidas, procurei aprofundá-los, retomando o ponto do roteiro uma vez que o 

interlocutor tivesse terminado. 

No total entrevistei sete pessoas, sendo cinco mulheres e dois homens, escolhidas a 

partir de diversas características estratégicas de cada uma: três dessas pessoas (Igor, Lucas e 

Heloisa) foram meus alunos da ONG, os dois rapazes moram na favela Jamaica, e Heloisa a 

uma quadra de distância da entrada da comunidade. Eles foram escolhidos justamente por 

morar numa área que é localmente considerada como sendo “área de tráfico”, que 

automaticamente excluiria qualquer dominação pela milícia, segundo o ponto de vista geral 



 

32 

 

dos moradores. Além disso, Lucas mora nas proximidades da boca de fumo da favela, tendo 

morado, no passado, na favela Nova Holanda do Rio de Janeiro e, desse modo, achei o ponto 

de vista dele particularmente interessante pelo potencial comparativo de duas situações 

relacionadas à mesma facção do tráfico (Comando Vermelho10), mas em dois contextos 

totalmente diferentes, tanto pela área geográfica quanto pelo tipo de organização territorial. 

Em relação aos outros entrevistados, escolhi a Paula por morar num sub-bairro situado entre 

Florida e Independente que é considerado como “área de milícia”, pois milicianos atuavam há 

tempos no local. Sendo que ela mora lá há quatorze anos e, anteriormente, morou na favela 

Jamaica (distante uns três quilômetros da atual moradia), considerei útil conhecer uma 

experiência que testemunhasse as duas áreas em períodos diferentes. O motivo que levou à 

escolha da Maria foi o fato dela residir há muitos anos em “área de milícia”, mas numa 

localidade mais interna do bairro Independente, enquanto a Elaine achei proveitosa pelo fato 

de morar atualmente num conjunto habitacional situado na frente da favela Irlanda (sempre no 

bairro Florida), o qual seria fonte de lucro de uma milícia, mas localizado numa área onde os 

interesses de milicianos cruzam com os de traficantes de drogas. A última, Miriam, representa 

provavelmente o ponto de vista mais “interno” que alcancei dentro dos entrevistados, pois 

trata-se de uma pessoa que trabalha numa corporação civil, sempre na área da segurança 

pública, que conhece muito bem alguns milicianos e que teve a oportunidade de envolver-se 

com o esquema, ainda que tenha recusado. Sendo assim, a presente pesquisa não trata o 

discurso “do” miliciano, ou “da” milícia, mas inevitavelmente discursos “sobre”, que fazem 

com que os entrevistados sejam sujeitos intermediários, que fixam sentidos, organizam suas 

relações e disciplinam seus conflitos (ORLANDI, 1989 apud COSTA, 2011). 

 

1.4.1. “Igor” 

“30.09.2017 - 21h - anotando em casa, depois ter feito a primeira entrevista com 

[Igor], sendo que [a ONG] estava fechada porque a equipe foi numa manifestação... 

a entrevista foi feita logo fora [da ONG], sentados no degrau da ‘Arte mãe’... ao que 

parece, ouvimos 5 tiros durante a entrevista, que deveriam ouvir-se durante o bloco 

2 ou 3 da entrevista. 

... o dia foi chuvoso, cheguei às 12:15 para treinar com [Buakaw], sendo que não via 

ele há um tempão, e ao mesmo tempo não estava treinando desde que comecei os 

trabalhos finais [do primeiro semestre do mestrado], ou seja, desde o fim de julho... 

                                                           
10 O Comando Vermelho é uma das principais organizações envolvidas no mercado do tráfico de drogas do Rio 

de Janeiro. Para mais informações ler Misse (1997; 2008) e Grillo (2013).  
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tive sorte, pois mesmo partindo atrasado de Niterói, cheguei no terminal de Niterói 

para pegar o 101, entrei e o ônibus logo partiu... quando cheguei na Central, indo 

para o depósito das vans, uma van indo para [bairro Independente] cruzou com meu 

caminho, assim que também aqui entrei rápido e otimizei o tempo de chegada para 

[bairro Florida]... na altura de Caxias, o motorista da van para num semáforo e fica 

parado mais que o necessário para falar com um cara amigo dele (pela janela) até um 

passageiro na minha esquerda pressionar o motorista para ir... assim que repartiu o 

motorista comenta o miolo da conversa com o colaborador da van que cuida das 

passagens: falou que um cara (que era conhecido por eles e do qual não consegui 

entender o apelido) foi morto por tiros. 

... o treino foi sofrido, como era para ser, depois mais que 2 meses parado fumando 

cigarros... terminei às 3 e marquei com [Igor] e encontrei ele às 15.30, na frente [da 

ONG]... eu não tinha comido nada e fomos na mesma lanchonete na qual já comi 

outras vezes com ele e outros alunos... não obstante o ano passado várias vezes 

ofereci açaí para ele e outros junto com a Ale, nessa vez (como em outras), ele fez 

questão e não deixou eu oferecer... 

... a entrevista acho que rolou mais ou menos como esperava, e da mesma forma eu 

esperava um possível risco: falar muito dos primeiros 3 blocos do roteiro e deixar a 

questão do espaço público (onde fomos falar de tráfico e milícia) por último fez com 

que o [Igor] ficasse um pouco cansado na parte mais importante da entrevista... mas 

mesmo assim acho que como primeira foi boa” (ANOTAÇÕES EM DIÁRIO DE 

CAMPO). 
 

O primeiro entrevistado, Igor, é um menino que no momento da entrevista tinha 18 

anos de idade e estava cursando o segundo ano do ensino médio. Mora logo no início de uma 

favela que chamei de Jamaica, no bairro Florida. Não obstante eu já havia percebido que ele 

era o líder do seu grupo de amigos no passado, atualmente ele disse ter só duas pessoas que 

considerava como amigos, fora da escola. Ele prefere ficar em casa, não gosta de ficar na rua 

pois onde ele mora todo mundo fuma maconha, e ele nunca fumou... cerveja sim, cigarro e 

maconha não. 

Nasceu e morou até os 13 anos num bairro de um outro município da Baixada que fica 

próximo ao atual (cerca de 10km de distância). A respeito das suas relações e a vida como um 

todo, ele considera a época da moradia nesse bairro como a melhor, e acha que tudo piorou 

desde que se mudou. A mudança ocorreu porque ele perdeu o pai com seis anos de idade, e o 

atual companheiro da mãe já morava no bairro atual. Depois dessa mudança, ele estudou, 

primeiramente, num colégio que ficava mais longe de sua moradia, mas só conseguiu vaga 

um ano antes da entrevista. Igor prefere o atual colégio por ter mais amigos, não gostava do 

primeiro porque havia muitos que tinham “envolvimento” com o tráfico de drogas, a relação 

dele com os colegas era ruim e, no geral, todas as relações dentro da escola. O fato de haver 

“envolvidos” no colégio fazia com que ele não se sentisse livre por medo de ameaças, sendo 

que, como ele conta, já aconteceu de meninos terem sido mortos fora da escola por causa de 
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brigas que tiveram início dentro da própria escola. Atualmente vive, juntamente à mãe e ao 

padrasto, numa casa autoconstruída, enquanto a irmã, mais velha do que ele, mora próximo, 

também na favela Jamaica. A mãe, basicamente, cuida da casa e é a figura central, que toma 

decisões e que tem mais autoridade, e o pai trabalha numa empresa de vigilância no Rio. 

Ele disse que no bairro Florida tem, basicamente, quatro bocas de fumo, incluindo a da 

favela na qual ele mora, a Jamaica. Lá, o menino afirma que os traficantes não “mexem com 

os moradores, é só não fazer besteira” e, se acontecer algum tipo de briga, os traficantes vão 

ver o lado certo da história. Até ajudam, diz ele, contando um caso de traficantes que, quando 

um morador da favela estava passando mal, levaram-no até o hospital. “Quem mexe” é a 

polícia, que já revistou a casa dele sem autorização, e da mesma forma aconteceu com um 

colega dele. Para Igor, ela só entra para “atirar bandido” e para “ganhar suborno”. Ele acha 

que os milicianos tentam tomar a favela Jamaica mas não conseguem. 

 

1.4.2. “Lucas” 

“25.10.2017 - 01:30h - anotando algumas coisas de madrugada... primeiramente 

anoto umas coisas sobre sábado passado [21/10/17] quando fui entrevistar o 

[Lucas]... sendo que [na ONG] tinha reunião, na sala de informática, eu e [Lucas] e 

[Igor] (que o acompanhou e foi presente na entrevista) [sendo que, como o Lucas 

falou, não tem segredos entre eles], fomos almoçar e depois tomar um açaí batido 

com morango, que era baratinho (2,50 R$), mas que infelizmente aumentou (4 R$) 

... enquanto a gente estava sentado, chega um cara com relógio dourado, com 

sapatos e bermuda, roupa de médio nível, não elegante mas boa... esse cara, que eu 

daria uns 30/40 anos, chega e começa a falar com o comerciante sobre um assalto a 

uma pizzaria, onde bandidos limparam clientes e restaurante... o cara que falava, 

falava com voz alta e a um certo momento falou que os “lojistas tinham que pagar” 

... sendo claro que os dois se conheciam e considerado o tom de voz do cara, pensei 

que ele estivesse falando com uma certa ironia... ele pegou uma água e foi embora... 

eu, [Igor] e [Lucas] terminamos o açaí e voltamos para [a ONG]... (...) depois, o 

[Igor] me falou que segundo ele era miliciano, por causa do relógio dourado e por 

causa do fato que o [Igor] viu ele (o negociante) dar umas notas (o [Igor] falou de 50 

R$) para o cara... mesmo assim eu argumentei que podia ter sido o troco (ainda que, 

caso a nota tivesse sido uma só de 50 R$ acho bem difícil ter sido o troco) e não 

fiquei totalmente convencido que fosse a taxa de segurança a comerciantes...” 

(ANOTAÇÕES EM DIÁRIO DE CAMPO). 

 

Lucas, amigo e colega do Igor (pois os dois foram meus alunos entre 2015 e 2017), 

mora na favela Jamaica, mas bem mais para dentro do que o Igor, próximo à boca. Também 

está no segundo ano do ensino médio, mas os dois não estão na mesma turma. Estuda no 

colégio desde 2015, sendo que antes morava na Nova Holanda e conta sobre como a situação 
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na escola carioca era bem mais complicada, pois havia mais intimidação com os professores, 

os quais eram de fora (para sair tinham que atravessar a favela), assim, quando aconteciam 

algumas desavenças entre alunos e professores era problemático. Ele só falava com dois ou 

três alunos porque o resto era “envolvido”, enquanto no colégio atual, diz ele, é difícil achar 

alguém que esteja “envolvido” mas, ainda que menor incidência, acontecem as mesmas 

dinâmicas que na Nova Holanda (desrespeito aos professores, intimidação, alunos que entram 

na escola armados, etc.). 

A família dele é composta pela avó, pelo avô e o irmão (moram juntos), além de um 

irmão e uma irmã mais velhos por parte de pai, e por parte de mãe um irmão e uma irmã mais 

novos (esta mora com a tia). A mãe morreu em 2015, com trinta anos de idade, mas ele foi 

criado pela vó, oriunda de João Pessoa, que se mudou para o Rio com vinte anos. O pai 

atualmente mora em Magé, pois sempre quis um lugar tranquilo para viver como aposentado. 

Com relação à área em que mora, Lucas não gosta que tudo se resolve a partir da 

proximidade com os envolvidos no tráfico, o que acaba se tornando um recurso para se 

garantir nos problemas com a vizinhança. Ele diz que na Nova Holanda os traficantes 

ajudavam mais os moradores, enquanto no Jamaica ajudam só quem vive ao redor dos 

traficantes. Quando ocorre algum problema entre moradores, os traficantes resolvem dando 

surra no morador que estiver errado, ou com diálogo, ou expulsando, ou tomando a casa... 

Lucas acha que no Jamaica os tiroteios, se comparados com a situação da Nova Holanda, 

“dois minutos e acaba” pois, se a polícia entrar no Jamaica “os bandidos não são muito de 

trocar tiro”. Diz também que tem muita desvantagem entre traficantes e milicianos, sendo que 

“o miliciano vem com m-16, AK, ponto 50 e traficantes só com oitão 32”. Lucas afirma que 

morrem mais pessoas no bairro Florida do que na Nova Holanda, geralmente por policiais e 

milicianos, raramente por traficantes: no período 2015-2016, que teve muitos conflitos 

armados e muitos assassinatos dentro do Jamaica, ele diz que nunca chegou a saber de 

policiais mortos. 

 

1.4.3. “Paula” 

“25.10.2017 - Nessa terça-feira [24.10.2017] em que marquei uma entrevista com 

[Paula] [na ONG] às 14, ressalto que o [nome do filho], o filho dela de 2 anos mais 

ou menos, estava com ela [estávamos na sala de informática da ONG]... quando 
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desliguei o gravador falei com a [Paula] sobre possíveis entrevistados, como a 

[nome da amiga], que ela conhece e que recomendou, me tranquilizando no fato de 

que a [nome da amiga] é tranquila e com ela posso ficar seguro... o sogro da [Paula], 

que como se percebe na entrevista parece ser quem repassa infos para ela e que 

conhece mais as dinâmicas da área, ao contrário, me disse que não adiantaria muito 

entrevistá-lo, sendo que segundo ela, ele não se disponibilizaria a falar muito... a 

[Paula] também me avisou de tomar cuidado em não espalhar esse interesse em 

pesquisar essas coisas... 

... algumas notícias de jornais que li hoje e que arquivei em Word na pasta, falam de 

disputas entre diferentes grupos de milicianos em [bairro Independente], 

confirmando o que a [Paula] falou na entrevista. 

... decidi pegar o trem, sendo que tinha mais tempo, dado que o La Barre cancelou a 

aula por via da Anpocs, e acho sempre mais seguro o trem pelo risco de acidentes... 

aí cheguei na estação e de cima vi os guardinhas correrem junto a um cara em 

direção do final da plataforma onde geralmente quem não quer pagar a passagem 

sobe... um outro cara estava já embaixo da plataforma e pensei que a correria fosse 

por causa disso... o trem para [Independente] tinha acabado há pouco de chegar, 

preste a voltar em direção Central... mais pessoas estavam assistindo o transtorno da 

parte de cima... daí me aproximei e perguntei o que aconteceu e me disseram que 

uns caras tinham acabado de assaltar algumas pessoas do trem em [bairro Grécia] e 

desceram em [bairro Florida], assim que os caras que vi correr com toda 

probabilidade eram pessoas assaltadas tentando correr atrás dos ladrões talvez... daí 

no trem pensei em quantas vezes fiquei esquivando assaltos em [Florida], pensando 

nessa vez e outras passadas em que eu fui informado que a van ou o ônibus anterior 

ou seguinte do que eu tinha usado, foram assaltados... pensando nisso o trem para 

em [Grécia] e vejo uma criança camelô que entra no trem e na mochila tem a 

luvinha personalizada que eu dei como presente para a minha turma passada... 

converso com ele e descubro que é o irmão do [nome aluno]! Irmãozinho pequeno 

(acho que tinha no máximo 10 anos)... a gente conversa, pergunto se ele estuda, dou 

alguns conselhos sobre o fato de insistir no estudo, pergunto sobre o [nome aluno]... 

depois chega o pai, o irmãozinho me apresenta, explicando que eu era o prof. do 

[nome aluno], mas o pai não estava muito feliz de falar comigo e prosseguiu 

andando no trem e chamando o filho a seguir ele...” (ANOTAÇÕES EM DIÁRIO 

DE CAMPO). 

 

 

Paula, tem 35 anos, tem 3 filhos e vive com o companheiro, no União, uma área 

carente, considerada como “área de milícia”, que fica na fronteira entre o bairro Florida e o 

bairro Independente. É basicamente dona de casa porque ela ocupa a maior parte do tempo 

cuidando do filho maior, de 13 anos na época da entrevista, o qual teve um grave problema de 

saúde e precisa ser acompanhado para terapias e visitas médicas. Paula procura ocupar o 

próprio tempo, no limite do possível, como explicadora para crianças que têm dificuldades na 

escola, além de fazer atividades voluntárias numa igreja católica do bairro. Nunca trabalhou 

de carteira assinada, mas já trabalhou na padaria e em outros comércios. Terminou o último 

trabalho fixo em 2015, num bar, justamente em consequência da doença do filho, que no 

período inicial ficava internado no hospital por semanas. 

Paula mora no bairro Florida há 21 anos e anteriormente morava em Bonsucesso. 

Perdeu mãe e pai quando jovem, e assim que foi morar no Florida ficou inicialmente na casa 
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da tia na rua 2, até que um homem que ela namorava foi preso por tráfico de drogas. A partir 

disso, por medo de represálias por parte da família, ela fugiu de casa. Daqui por diante, 

mudou repetidamente de moradia por breves períodos, sobretudo na área da favela Jamaica, 

passando por várias dificuldades até conhecer o atual companheiro, namorar e se mudar para a 

casa atual, o que aconteceu há quatorze anos. 

O terreno da moradia onde Paula vive é do sogro e, desse modo, a casa onde ela mora 

com o companheiro fica num quintal compartilhado com a da cunhada e a do sogro. O 

companheiro trabalha durante a noite em um armazém, assim, enquanto ele fica dormindo, ela 

está acordada e vice-versa, mas nos finais de semana aproveitam o tempo juntos com as 

crianças. Além dela não ter parentesco no União, sendo que os parentes dela estão na rua 2 

(distantes uns dois quilômetros da moradia atual), também não tem fortes laços com a 

vizinhança e, portanto, a maioria das relações ao redor da casa dela são baseadas numa 

interação do tipo “bom dia/ boa noite”. 

Geralmente, quando ela sai não fica no União, sendo que sempre vai para uma igreja 

do Florida ou na casa da tia. Ela diz que no União tem traficantes “bobos, meninos”, que 

querem “botar um movimento”, mas não conseguem por causa da milícia. Diz que no 

Jamaica, entre 2001-2002, já havia tráfico de drogas. Segundo ela, a milícia está no União 

desde 2007 e coloca isso em relação à boca de fumo recentemente criada, acrescentando que o 

ingresso da milícia foi muito violento na época, pois os milicianos entraram matando muitas 

pessoas num dia só (seis pessoas só nas redondezas da casa dela). Para Paula, a polícia só 

entra no União para pegar dinheiro e contou de um episódio em que policiais abusaram da 

própria autoridade entrando na casa dela e revistando sem autorização. Parece que ocorreu 

uma troca de grupo de milicianos nos últimos anos no União e ao longo da entrevista explica 

isso através de alguns relatos. 

 

1.4.4. “Elaine” 

Nenhuma anotação em diário de campo relativa a esta entrevista. De qualquer jeito, a 

entrevista ocorreu na sala que era do PDA (Projeto Desenvolvimento da Área), de manhã, às 

11.30 do dia 28 de novembro 2017.  
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A quarta pessoa entrevistada, Elaine, 31 anos (no momento da entrevista) estava 

trabalhando ainda na ONG, de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas, e às vezes no sábado 

pela manhã, no projeto PDA, o qual além de oferecer cursos de graças nas várias atividades 

da ONG para crianças e adolescentes em condições de vulnerabilidade, proporciona para eles 

a possibilidade de inclusão em um programa de apadrinhamento a distância. Na situação 

empregatícia anterior, Elaine trabalhava de carteira assinada como balconista, numa padaria, 

situação bastante sofrida por várias razões: primeiramente, ela exercia várias funções, 

inclusive de gerência, mas recebendo o salário de balconista; em segundo lugar, as relações 

com uma colega e com o patrão eram conflituosas, o que a fez sair após uma briga entre os 

dois. Comparando os dois empregos, o único ponto que avalia como melhor do trabalho na 

padaria é relativo ao salário (mais pontual e maior), por isso pretende fazer um curso de 

enfermagem, para conseguir um trabalho que lhe dê mais estabilidade econômica; ao mesmo 

tempo, ela gosta de trabalhar com crianças e visitando as casas das pessoas. Na ONG ela tem 

mais tempo e flexibilidade para cuidar dos filhos, tem menos estresse nas relações de 

trabalho, e isso faz com que ela avalie a qualidade de vida da situação atual como melhor, 

apesar do lado financeiro ser pior. 

Mora no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, que fica próximo à favela 

Irlanda, considerada a favela que tem a maior e mais organizada boca de fumo do bairro 

Florida. Na casa moram ela, a filha e o filho, os quais têm aproximadamente dez anos. Apesar 

de ela dizer que a maioria dos seus vizinhos são viciados e/ou envolvidos com o tráfico e que 

vivem de uma forma que não tem nada a ver com a dela (mantendo uma relação do tipo “bom 

dia/boa noite” com a maior parte da vizinhança), ela gosta de um casal que mora no mesmo 

condomínio, pessoas que ela costuma visitar e conversar e que fumam maconha. 

Elaine foi criada pela mãe, juntamente à irmã, no bairro Grécia, perto de Florida, 

mudando-se para um outro bairro em Duque de Caixas com dez anos de idade até os doze, 

porque a mãe tinha um relacionamento com uma pessoa de lá e, depois que a mãe separou 

desse companheiro, todos voltaram para o bairro Grécia. Com 16 anos a mãe “quase 

abandonou” ela e a irmã, foi embora voltando uma vez por mês, unicamente para pagar as 

contas. Com 19 anos de idade Elaine teve a primeira filha e com 23 o filho, mudando-se para 

Florida só com 28 anos (a irmã permaneceu no Grécia), pois precisava ficar longe do pai dos 
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filhos dela, o qual a perseguia e isso ocasionou, ao longo do tempo, cinco registros de 

ocorrência pela lei Maria da Penha. 

Elaine fica muito em casa, sai para ir na ONG e para fazer compras, basicamente. Ela 

vê com frequência traficantes armados de pistola e fuzil dentro do condomínio no qual mora 

(relatou que no domingo anterior à entrevista, cedo de manhã, teve pessoas voltando do baile 

da favela Irlanda às 7 da manhã, e ela teve que passar no meio deles para comprar pão). Com 

relação ao condomínio, ela diz que o porteiro só pode ser miliciano, pois não há, por parte de 

moradores, liberdade de escolha na contratação do porteiro. Ela foi subsíndica e sabe que uma 

parte do dinheiro do condomínio vai para os milicianos como taxa de segurança, e na 

entrevista explica como funciona a administração do dinheiro do condomínio. Ela diz que está 

“tudo misturado” entre tráfico e milícia, pois não entende como o tráfico entra no 

condomínio, sendo que quem toma conta de tudo no local é o Beto, o qual é um miliciano. 

Além do mais, ela acha que o dinheiro do condomínio vai tanto para esse miliciano (diz ela 

que ele “junta” com um famoso chefe do tráfico) quanto para o tráfico, a fim de que os 

traficantes não invadam as casas. 

 

1.4.5. “Maria” 

“23.12.2017 - anotando a última entrevista ocorrida faz 3 dias, no dia 20/12 no Luar 

com a [Maria]. Primeiramente marquei com ela, minha aluna do muay thai que deve 

ter aproximadamente 40 anos, pois durante as aulas descobri que mora em 

[Independente]. 

... sendo que de tarde teria a festa de Natal do [ONG], marquei a conversa na parte 

da manhã economizando uma viagem... o encontro era para ser às 10 no [ONG] e eu 

consegui chegar com meia hora de antecedência com bastante sorte, pois a van para 

[Independente] da Central estava esperando as últimas 2 pessoas para partir quando 

eu cheguei (nas últimas semanas a van partia só com tudo lotado, coisa que não 

acontecia antes, pois várias vezes perguntei o horário de partida e anteriormente eles 

respondiam a hora, ou “daqui 10 minutos”, enquanto nas últimas semanas a resposta 

era “quando a van lotar”). 

... daí expliquei para a [nome secretária da ONG], que precisava de uma sala para a 

entrevista e decidi que era melhor usar a sala de leitura, mais aconchegante e com 

ventilador, necessário em um dia quente como só a Baixada sabe... 

... [Maria] chegou de carro, aproximadamente com 10 minutos de atraso, daí após 

rápidos cumprimentos fomos para a sala... a entrevista foi boa, no sentido que ela 

falou abertamente e com respostas amplas, mas o fato de ela ter um compromisso 

uma hora e meio depois fez com que eu tentasse aprofundar menos as partes sobre 

família e moradia para ficar mais tempo no espaço do bairro... expliquei que o 

gravador era só para facilitar a memória do que ela iria me dizer, e quando falamos 
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de milícia perguntei se de verdade não se importasse em ter o gravador ligado, mas 

ela foi tranquila 

... após a entrevista, pedi para tomar cuidado em falar do nosso encontro, 

possivelmente sem entrar nos detalhes, tipo “gravação”, “perguntas sobre milícia” 

etc., mesmo quando falasse para o marido, e nesse aspecto me deixou mais tranquilo 

me dizendo que nem tinha falado nada sobre a entrevista comigo para o marido pois 

“é muito ciumento”, e que tinha dito que ia numa reunião [da ONG]... 

... ficou totalmente disponível para mais uma entrevista, dizendo que queria muito 

que o muay thai voltasse para o ano seguinte” (ANOTAÇÕES EM DIÁRIO DE 

CAMPO) 

 

Maria trabalha num salão de cabelereiro nos finais de semana, e dentro da semana 

aluga mesas provençais para festas (o que ocupa a maior parte do tempo dela), pois “a 

situação tá difícil”. No salão ela trabalha há dez anos, por conta própria, sem carteira assinada, 

o salão pertence à cunhada e fica próximo à casa dela, e às vezes ela vai a pé. Nesse emprego 

a relação é de tipo familiar, ela gosta da cunhada e nem parece uma relação profissional, visto 

que tem muita flexibilidade e, caso a Maria queira viajar um final de semana, a cunhada 

deixaria ela viajar sem problemas. O marido preferia que ela não fosse trabalhar nos finais de 

semana, nos primeiros tempos foi difícil e dava brigas com o marido, mas o fato da 

entrevistada a Maria trabalhar com a cunhada facilitou e essas controvérsias foram 

apaziguando-se aos poucos. Antes de ter filhos, ela trabalhava de carteira assinada, na 

condição de gerente, numa loja de refrigeração, porém o patrão morava em Petrópolis, então, 

era ela que tomava conta de tudo na loja. O sonho dela é ficar só na ocupação de festas, mesas 

provençais, o que gosta muito. Ela sente saudade da época em que trabalhava fora porque era 

um dinheiro certo, ao contrário do trabalho com as mesas provençais, e ela não cobra muito 

caro porque nessa área de trabalho “as pessoas não valorizam”. No salão, o dinheiro também 

não é certo porque ela ganha por comissão, mas ao mesmo tempo, não gostaria de trabalhar 

fora visto que trabalhar muito traz outros problemas, como o transporte público, diz ela. De 

modo geral, se fosse para escolher entre ganhar mais dinheiro (mas com o estresse de ir para o 

Rio e voltar) ou continuar como está, ela prefere a segunda opção. 

Atualmente mora junto com o marido (com o qual fez 25 anos de casados um ano após 

da entrevista) e dois filhos, num pequeno morro, dentro de um sub-bairro do Independente. A 

casa é autoconstruída, ela e o marido compraram o terreno por R$6.000,00, pagando 

R$3.000,00 à vista e R$3.000,00 depois, construindo aos poucos. Ela avalia as relações de 

vizinhança como boas, nunca brigou com ninguém, os vizinhos são tranquilos como ela, e ela 



 

41 

 

costuma ficar bastante e cuidar da própria casa. Anteriormente, morava no centro do 

Independente, do lado da casa da mãe, mas no mesmo terreno. Morou nessa condição desde 

que casou, por quatorze anos. Agradece a Deus todos os dias pela casa na qual mora, porque é 

como um sonho realizado, diz ela, pois a casa ao lado da mãe parecia uma garagem, sem 

ventilação, só com janelas na frente e na parte de trás. 

O marido trabalha com obras (eletricista), o filho está com vinte anos e é jovem 

aprendiz em Duque de Caxias, terminou recentemente um curso de técnico de mecânica no 

Senai. A filha estuda, passou para o nono ano e é a melhor aluna da sala. O filho é evangélico 

e puxou o caráter dela, mais calmo e tranquilo, ainda que ela não se identifique como 

evangélica, apesar de frequentar a igreja de vez em quando, inclusive a do filho. Ela se avalia 

como “muito mãezona”, que gosta de acompanhar e participar da vida dos filhos, e também 

como uma pessoa muito tranquila, em contraste com o marido, que tem um temperamento 

oposto, muito nervoso e agitado, que fala alto. Maria engravidou do primeiro filho em 1997, 

aí deu um tempo e parou de trabalhar por sete anos. Quando decidiu voltar a trabalhar 

engravidou da segunda filha, e a partir daí decidiu fazer um curso de cabelereiro por causa da 

oportunidade de trabalhar junto com a cunhada num salão. 

Com relação ao espaço, ela diz que entre as décadas de 1990 e 2000 não era muito 

perigoso, e que tudo mudou depois. O salão no qual ela trabalha paga a “taxa de segurança” 

para os milicianos, ainda que eles tivessem parado de cobrar algum tempo atrás. Ela entende 

milicianos e traficantes como sendo rivais bem distintos um do outro, e ao longo da entrevista 

relata informações interessantes, quer a partir das práticas, quer do ponto de vista simbólico. 

 

1.4.6. “Heloisa” 

“12.04.2018 - marquei a entrevista com a [Heloisa] e a [Miriam], sendo que falando 

com a [Heloisa] na última vez me disse que a [Miriam] é bombeira... daí marquei 

entrevistas com elas 

... parti de Niterói, peguei o 101, são 13:20 e tô na ponte, marquei às 15h o 

encontro... a [Miriam] sai do trabalho às 17 e depois vai [para a ONG] 

... 14:55 - cheguei em [Florida] de van, soltei na praça 2 pois queria andar um 

poquinho na rua 2... notei algumas mudanças: lojas novas, outras não tem mais 

(inclusive o açaí da rua 2 que eu gostava)... tomando açaí na frente da cancela e vou 

[para a ONG] 
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... 21:30 - decidi pegar o trem para voltar já que tinha uma passagem unitária 

sobrando da outra vez com a Alessandra... 

... anotações sobre o contexto das entrevistas: [na ONG] não tinha [nome secretária], 

nem [professora da ONG], daí eu fiz a entrevista com a [Heloisa] na sala de leitura... 

ao contrário, com a [Miriam] comecei na sala de leitura, mas depois a [funcionária 

da ONG] falou que ia embora e devia deixar a chave da sala na gaveta... daí deixou a 

chave dela comigo para eu continuar a entrevista na sala que antes era de 

informática 

... o [ONG] tava bem diferente... reformado, pois a loja Arte mãe, 

momentaneamente tá na ex-sala de informática, e a loja está em obra... colocaram 

cimento no corredor externo lateral, a sala do PDA tá vazia e desorganizada sendo 

que o PDA acabou junto com o fim do financiamento da Visão Mundial 

...  assim que acabei com a [Heloisa]  fomos tomar açaí eu, ela, a Viti e a Ste e a 

[Miriam] chegou no [ONG] antes de a gente terminar o açaí (ANOTAÇÕES EM 

DIÁRIO DE CAMPO). 

 

A penúltima entrevistada, Heloisa, estava no terceiro ano do ensino médio e mora nas 

proximidades da favela Jamaica. Estuda pela manhã em um colégio perto de casa, nas terças e 

quartas-feiras participa das atividades da ONG e, na grande parte do tempo que resta, estuda 

preparando-se para o Enem (quando não joga no computador). Na escola, ela tem muitos 

amigos e passa o tempo do recreio junto com eles e, às vezes, os encontra nos finais de 

semana, fora da escola. O pai dela não a deixa trabalhar porque quer que ela se concentre nos 

estudos, uma vez que o objetivo dela é entrar na UFRRJ para cursar veterinária. Fez o ensino 

fundamental em Realengo, até o terceiro ano, e depois se mudou junto com a família para o 

bairro Florida, onde terminou o ensino fundamental em 2014, em uma escola que fica perto de 

casa. 

A casa na qual mora com a mãe, o pai (50 anos) e o irmão (20 anos), fica próxima a 

uma das entradas da favela Jamaica. Eles moram lá há dez anos; antes moraram em Padre 

Miguel, Realengo, porque o pai dela costumava mudar-se de dois em dois anos, até que a 

família parou na moradia atual. A mãe cuida da casa e não trabalha porque não chegou a 

terminar o ensino fundamental, aliás não tem como arranjar muito emprego, diz Heloisa (e 

também o pai prefere que a mãe fique em casa). O irmão trabalha numa loja de informática 

com o pai, perto do colégio onde Heloisa estuda, e à noite estuda numa faculdade particular 

no Rio, mas não paga porque ganhou uma bolsa devido ao resultado obtido no Enem. O pai, 

quando não trabalha na loja com o filho, geralmente está na rua jogando dominó. A irmã mais 

velha mora na favela China há cinco anos, pois tem marido, e Heloisa visita ela quase todo 

final de semana, já para a casa dela são 15 minutos de caminhada. Em casa quem toma as 



 

43 

 

decisões é o pai, Heloisa diz que ele “escuta só quando concorda”, enquanto a mãe “não liga 

muito”. Ele é rígido com relação aos horários de volta da menina e nas vezes que ela atrasou, 

ainda que por poucos minutos, ele discutiu muito com ela. A relação que Heloisa tem com os 

irmãos é particular: se, em relação à irmã, Heloisa diz que melhorou nos últimos anos (depois 

que a irmã se mudou) porque antes elas brigavam muito, já com o irmão aconteceu o inverso, 

o relacionamento piorou a partir do momento em que ele se tornou maior de idade, e começou 

a querer “mandar” nela como se fosse o “homem de casa”, diz ela, não querendo submeter-se 

à ideia hierárquica dele. 

De modo geral, com relação à área, Heloisa considera a vizinhança aceitável, sem 

grandes problemas. Com relação à segurança, ela diz que a partir da metade de 2017 a 

situação ficou mais calma, com menos tiroteios e menos traficantes armados vendendo 

drogas, pelo menos em torno da casa dela, mas ela diz não que não pode falar do que acontece 

no interior da favela Jamaica porque raramente entra lá.  

 

 

1.4.7. “Miriam” 

Como a entrevista com a Miriam ocorreu no mesmo dia em que entrevistei Heloisa, as 

anotações em diário de campo são as mesmas, com a diferença que na parte da 

contextualização da entrevista da Heloisa exclui algumas anotações referentes à entrevista 

com Miriam. São estas: 

 

“... a [Miriam] tava de farda Bombeira Civil e assim que encontrei ela me falou se 

tinha um responsável pois reparou que 2 extintores estavam mal colocados... 

... no meio da entrevista, assim que a [nome funcionária da ONG] fez a gente descer, 

a [Miriam] aproveitou de ir para a estação, para pegar umas coisas de um cara e 

voltou de bicicleta emprestada por uma conhecida que tava no [ONG]... nesse 

momento, falando com a [filha da Miriam] ela me disse que na rua dela moram 

vários milicianos, e que a [Miriam] conhece... (ANOTAÇÕES EM DIÁRIO DE 

CAMPO) 

 

 

Miriam está com 37 anos de idade, é bombeira civil há um ano e meio, trabalhando em 

aulas de instrução, na prevenção e na inspeção dos instrumentos de proteção contra incêndios 
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em instituições públicas ou privadas. Ela diz que no meio profissional dela se trabalha por 

equipe, um respeitando o outro, mas sempre obedecendo a hierarquia. Anteriormente, 

trabalhava numa loja, de domingo a domingo, e o motivo dela ter saído deste emprego é 

justificado pelo desejo de aproveitar mais a vida, o que seria impossível sendo empregada da 

loja. O fato de ser bombeira e salvar vidas é motivo de construção de uma identidade da qual 

ela tem orgulho. Quando ela está fardada de bombeira, percebe um tratamento diferenciado 

reservado pelas pessoas conhecidas, quando as encontra. Ela é evangélica e muitas das falas 

delas terminam com um agradecimento a Deus (aquele tipo de pessoa que dificilmente 

pronuncia dez palavras sem que uma seja “Deus”), porém o fato de ela ser lésbica e os olhares 

das pessoas evangélicas dentro da igreja a incomodam muito, e isso fez com que ela se 

distanciasse da instituição religiosa. 

Mora no bairro Florida há 28 anos junto com os 4 filhos (o caçula tem dez anos), todos 

tidos com o ex-marido e, às vezes, cuida também do filho da ex-companheira, de três anos. 

Ela foi morar no Florida quando havia doze anos, mudando-se de Caxias junto com os pais. 

Perdeu o pai no dia do aniversário de quinze anos e isso foi um momento muito marcante da 

vida dela, visto que gostava muito dele, e chega a considerá-lo um herói. Morou com a mãe 

até os 17 anos de idade, e assim que conheceu o pai de seus filhos, juntou-se com ele. Desde 

então está na moradia atual pois, quando se separou do ex-marido, o acordo foi que ele ficasse 

com um terreno e ela com a casa. Conviveu com o ex-marido por 16 anos e está há oito anos 

com a ex-companheira (com a qual formalizou uma união estável) mas, atualmente, está se 

relacionando há um ano com outra mulher. 

Miriam não costuma sair muito de casa, por causa do pouco tempo disponível, e 

quando sai, geralmente, é para fazer compras junto com os filhos. Já participou de várias 

atividades, como voluntariado com a terceira idade, ou atividades promovidas pela igreja 

evangélica. Diz que gostaria de voltar a fazê-las, mas parou de participar por causa dos 

preconceitos que ela percebia em função de sua orientação sexual. No que tange à segurança 

do bairro, ela considera os fenômenos do tráfico de drogas e das milícias como duas coisas 

que cresceram juntas nos últimos anos. Conhece milicianos pessoalmente, sendo que muitos 

dos milicianos de Florida estudaram com ela, inclusive já lhe fizeram propostas para que ela 

participasse de um grupo de milicianos, mas recusou. A entrevista dela representa, junto com 

a da Elaine, um ponto de vista “mais próximo” aos milicianos (em sentido empírico), de quem 
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teve contato direto e pessoal com eles, e é justamente nessas duas entrevistas que as fronteiras 

entre polícia, milícia e tráfico, ficam mais permeáveis. 

 

1.4.8. Outras fontes 

Com relação às outras fontes de dados que utilizei ao longo da pesquisa, podemos 

resumi-las basicamente no relatório final da CPI das Milícias, em numerosas matérias de 

jornal e em duas páginas Facebook locais. 

Acerca das matérias de jornal, foi feito um primeiro levantamento em 2017 com 

pressupostos exploratórios, sendo que, naquele momento a pesquisa se encontrava na fase de 

coletas de dados. Nesse levantamento inicial, realizado através de uma busca automatizada na 

internet, recorri aos portais dos sites de alguns dos jornais principais (principalmente O Dia, 

Extra, Jornal do Brasil e Globo), reunindo matérias publicadas entre 2005 e 2017, utilizando 

palavras-chave como “milícia” e “miliciano”, analisando e arquivando centenas de artigos e 

reportagens de vários tipos. Ao longo de 2018, outros dois levantamentos foram feitos, 

incluindo, para além das palavras-chave mencionadas, também as palavras “polícia mineira”, 

“esquadrão da morte” e “grupo de extermínio”, selecionando as partes consideradas 

interessantes de acordo com o foco da pesquisa, o qual também ia mudando e definindo-se a 

partir da análise das matérias de jornal estudadas anteriormente, bem como outros dados. Em 

muitas ocasiões, sobretudo quando estava procurando um caso específico a partir de um nome 

de um chefe de milícia (ou outras referências relacionadas ao caso, como um lugar específico, 

um artigo de lei, outras pessoas, etc.) a busca não foi feita diretamente nos portais online dos 

jornais, mas no Google, através da referência obtida em uma dada notícia e, em seguida, de 

acordo com os resultados encontrados, foram acessadas as várias publicações que tratavam do 

caso. Naturalmente, uma parte importante do conjunto das matérias de jornal coletadas e 

consideradas relevantes para a construção dos argumentos da dissertação, foram indicadas por 

amigos, colegas de turma e de pesquisa; muitas outras passaram a fazer parte da pesquisa, 

simplesmente, porque as encontrava no tempo cotidiano que dedico à busca de informação 

sobre acontecimentos relativos ao contexto (local, nacional) no qual continuo morando. Dessa 

forma, todo o conjunto de matérias de jornal o qual tive acesso sem ser a partir dos três 

principais levantamentos feitos para a pesquisa, permitiram a inclusão de uma pluralidade de 
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outros portais online de informação, a cobertura local, nacional e internacional, muito além 

dos principais órgãos mencionados acima. 

No que se refere às duas páginas do Facebook, os nomes não serão citados porque 

revelariam os dois bairros da pesquisa, sendo que o nome de um dos dois bairros está inserido 

no nome das páginas. As duas páginas do Facebook estão em parceria, pois a cada vez que 

uma das duas páginas era banida, temporariamente, por violar os termos de uso, os seguidores 

eram convidados a seguir a outra página. As páginas em questão foram criadas e são 

administradas, com toda probabilidade, por policiais ou milicianos, ou pessoas que, no 

mínimo, têm com eles um contato direto, o que não representaria nenhum caso isolado no 

contexto da Baixada Fluminense11. Além do fato de noticiar qualquer caso em apoio aberto à 

polícia, especialmente em confrontos que resultavam na morte de criminosos (supostos, na 

maioria das vezes), seguindo uma linguagem tal qual a de um relatório oficial, muitas das 

postagens publicadas pelas páginas mostravam fotos claras e nítidas desses criminosos 

mortos, geralmente fotos tiradas de perto e depois que os corpos tinham sido removidos do 

local pelas autoridades, ou dentro do hospital. A grande maioria dos assuntos tratados por 

essas duas páginas incluía crimes violentos, em menor parte questões de política formal, tanto 

local quanto estadual ou nacional. Considerando que representam um meio de informação útil 

pelos moradores locais (pois informam sobre assaltos, tiroteios, operações policiais e 

similares na área ao redor do campo de pesquisa), as duas páginas, em determinados, 

momentos atingiram mais que 100 mil seguidores12, provavelmente também em função da 

truculênta exposição das fotos dos assassinados. 

                                                           
11 Como será visto à frente de modo mais aprofundado, o estudo de Couto (2017) relata sobre uma outra página 

do Facebook, relativa a grupos criminosos que praticam execuções sumárias, sempre na área da Baixada 

Fluminense. Recentemente, o grupo mencionado por Couto foi objeto de publicações de jornais (também 

analisadas à frente), e as investigações mostraram que, aparentemente, alguns homicídios foram encomendados 

utilizando a página Facebook como meio de comunicação entre o público e os administradores, de modo que 

sinalizavam pessoas a serem assassinadas. 

12 Em 2016 uma das duas páginas foi excluída definitivamente pelo Facebook, provavelmente em função das 

costumeiras reclamações que ocorriam nos comentários das fotos de pessoas assassinadas. Normalmente, quando 

havia perfis que comentavam reclamando da atitude desrespeitosa da página em publicar as fotos dos rostos e 

corpos esquartejados, pedindo mais respeitos pelas famílias dos falecidos, sempre seguiam muitos comentários 

de resposta através de frases do tipo “cadê o respeito às famílias que ele [o assassinado] fez chorar?”. Ao longo 

do tempo, provavelmente, a exclusão da página se deu pelo acúmulo de denúncias de alguns seguidores, por 

causa do contínuo desrespeito dos termos de uso. Contudo, uma nova página foi criada, com o mesmo nome, 

alcançando rapidamente dezenas de milhares de seguidores, mas sem chegar aos números da precedente. 
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2. As milícias do Rio de Janeiro: diversos sentidos desde o início 

 

2.1. Nem ausente, nem paralelo: o Estado 

Ao falar de fenômenos como as milícias do Rio de Janeiro (ou de outras organizações 

criminosas que apresentam características análogas) é comum ouvir ou ler narrativas que 

utilizam o Estado como entidade explicativa: entre as duas mais usadas, uma diz respeito a 

um “Estado-ausente” (presente em vários atores da CPI das Milícias, mas também no senso 

comum), e outra leva em consideração um “poder paralelo”, o que parece estar mais em 

sintonia com a categoria de “crime organizado”, também mobilizada por atores da CPI e por 

autores como Cano e Duarte (2012) ou Couto (2017), entre outros. 

Em primeiro lugar, o discurso do Estado-ausente funciona através de um raciocínio 

que pressupõe uma visão limitada da sociedade, de cunho jurídico, que reduz a realidade a 

uma maior ou menor conformação ao ordenamento próprio do direito, às leis e aos 

mecanismos burocráticos oficiais. Desse modo, toda a atuação de órgãos estatais que não se 

realiza no modo que a lei diz, é passível de ser explicada pela ausência, disfunção ou descaso 

estatal. Mesmo tentando adotar essa interpretação, a simples ausência do Estado não seria 

uma explicação, pois não diz nada a respeito das causas do fenômeno e, no máximo, só indica 

a base a partir da qual o fenômeno pode (ou não) se manifestar (mas seria como dizer que o 

motivo que ocasionou um incêndio qualquer foi a falta de água). No que tange às milícias do 

Rio de Janeiro, pelo contrário, a presença do Estado diz muito mais a respeito do 

funcionamento destas, dado que, supondo uma real ausência estatal, jamais seria possível a 

existência das milícias tais como as conhecemos (mesmo concebidas dentro da ampla 

variedade de formas e organizações nas quais se expressam), que depende totalmente da 

existência do Estado (seja este entendido como elemento que compõe as milícias através de 

seus agentes, ou expressado por representantes da política formal e/ ou por políticas públicas). 

Em outros termos, numa sociedade juridicamente desigual como é a brasileira, tendo como 

referência a pirâmide de Lima (2003), pode-se dizer que a milícia (mesmo nos seus mais 
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variados significados) é uma das muitas formas que o próprio Estado toma para os “desiguais 

para baixo”, presentes na base da pirâmide13. 

Explicar fenômenos criminais que envolvem o aparato estatal em vários níveis 

(agentes de seguranças, representantes políticos, etc.) por uma suposta ausência estatal 

promove, logicamente, uma deresponsabilização do Estado e dos agentes envolvidos que o 

representam, levando a desconsiderar que, como no caso das milícias, são uma das formas que 

o próprio Estado assume. Dessa maneira, estimula-se um círculo vicioso que vai no sentido de 

reproduzir o problema na tentativa de resolvê-lo: se um problema existe pela ausência do 

Estado, é lógico pensar que é preciso “mais Estado” para uma solução, mas sendo que o 

problema vem do Estado, “mais Estado” se reflete em “mais problema”, que demanda 

novamente “mais Estado”, e assim vai. 

A princípio, a escolha de uma das duas interpretações (a do Estado-ausente ou do 

poder paralelo) deveria, a meu ver, necessariamente implicar a exclusão da outra pois, se em 

um dado contexto o Estado é ausente, ele não pode ser paralelo ao mesmo tempo. Em um caso 

temos “zero Estado” e no outro temos um “Estado duplo”, duas entidades paralelas (o Estado 

e as milícias) mas, mesmo contrastando uma com a outra, não é raro ver as duas 

interpretações sobre o fenômeno, até dentro da mesma narrativa14. Duas retas paralelas 

seguem a mesma direção e, mantendo a mesma distância, nunca chegam a cruzar-se e, 

justamente por isso, a imagem que remetem define um cenário que tem pouca pertinência com 

a realidade das milícias, pois se a intenção fosse a de desenhar graficamente uma relação que 

seja mais próxima à evidência dos fatos, a “reta do Estado” e a “reta das milícias” deveriam 

encontrar-se repetidamente. O engano começa exatamente no momento em que Estado e 

milícias são desenhados como duas distintas retas: mais do que um poder paralelo, as milícias 

parecem representar um processo sistêmico de desdobramento de uma parte do Estado, de 

modo que uma reta é dependente da outra. 

                                                           
13 Oposta à imagem de um paralelepípedo, que representa o modelo das sociedades igualitárias, o modelo da 

pirâmide é representativo das sociedades desiguais e hierarquizadas. No Brasil o espaço público, longe de ser o 

lugar da ordem includente, é apropriado de modo particularizado pelo Estado, e desse modo se torna o espaço de 

uma superposição desordenada de interesses competitivos e excludentes (LIMA, 2003). 

14 Ver, a título de exemplo, a seguinte publicação: https://www.correiodoestado.com.br/opiniao/jose-carlos-de-

oliveira-robaldo-ausencia-do-estado-e-o-poder/312974/ Acesso em: 10/6/2018   

https://www.correiodoestado.com.br/opiniao/jose-carlos-de-oliveira-robaldo-ausencia-do-estado-e-o-poder/312974/
https://www.correiodoestado.com.br/opiniao/jose-carlos-de-oliveira-robaldo-ausencia-do-estado-e-o-poder/312974/
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Ademais, os cortejos às milícias que foram promovidos por representantes estatais ao 

longo do tempo (os quais serão mencionados mais à frente), juntamente à diferença de 

tratamento reservada pelas políticas de segurança pública com relação a outros fenômenos 

como o tráfico de drogas, por exemplo, apontam para uma certa sensibilidade estatal acerca 

de suas prioridades na agenda pública, no que tange ao enfrentamento da dita violência 

urbana. De fato, apesar da alta presença, na CPI das Milícias, de afirmações que 

consideravam as milícias como um ator social mais prejudicial do que o tráfico (e isso é 

presente na fala de vários representantes da segurança pública), a CPI ocorreu no mesmo ano 

que o projeto das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) teve início, mas das trinta e oito 

UPPs presentes somente uma foi instalada em uma área controlada por uma milícia, e 

analogamente ocorreu com a intervenção federal de 201815. Ou seja, mais do que ausente ou 

paralelo, parece mais o Estado sendo Estado (BARBOSA, 1998; MISSE, 1999; FELTRAN, 

2012; GRILLO, 2013; HIRATA, 2018). 

 

2.2. Segurança e proteção 

Suponhamos que exista um bairro bem pouco povoado (cerca de quarenta famílias) e 

geograficamente muito isolado, de modo que, dentro de um raio de aproximadamente vinte 

quilômetros, não há outras áreas minimamente habitadas. Os moradores não podem contar 

com qualquer transporte público e o carro torna-se um meio fundamental para os moradores 

se deslocarem para o trabalho, para acompanhar os filhos na escola, etc. Nesse bairro 

imaginário, cada família possui um carro, porém, há um único mecânico, pois não há 

condições para que se crie um mercado alimentado pelo conserto de carros. Efetivamente, 

considerando o tempo médio de deterioração de um carro qualquer, o contexto sequer seria 

suficiente a satisfazer a oferta de um profissional que queira trabalhar o ano inteiro 

unicamente na condição de mecânico. Assim, ele terá duas possibilidades: ou se dispõe a 

considerar outros empregos como possibilidade para o seu sustento ou só poderá pensar em 

estimular a demanda de conserto, influindo na dependência dos clientes, deteriorando 

escondidamente outras peças a cada conserto e garantindo que o procurem o ano inteiro, 

                                                           
15 Ver: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/franquia-do-crime-dominio-de-areas-amplas-pela-milicia-e-

novidade-para-especialistas.ghtml Acesso em: 24/4/2018   

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/franquia-do-crime-dominio-de-areas-amplas-pela-milicia-e-novidade-para-especialistas.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/franquia-do-crime-dominio-de-areas-amplas-pela-milicia-e-novidade-para-especialistas.ghtml
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afinal eles não têm alternativas, mesmo que suspeitem da fraude. É o conflito de interesses 

decorrente, do ponto de vista do vendedor, entre a satisfação das necessidades do cliente por 

um lado e, por outro, a necessidade dos clientes e de suas frequentes compras. 

Quando esse conflito de interesses envolve mercadorias ou serviços de primeira 

necessidade, o controle dos vendedores sobre o mercado é maior, basta pensar, por exemplo, 

na relação farmácias-saúde16. De modo similar, no momento em que a segurança pública ou 

privada torna-se um serviço vendível, os atores envolvidos nas trocas passarão a estar sujeitos 

às mesmas condições, e as organizações encarregadas em garantir a segurança terão uma 

função analogamente paradoxal àquela das farmácias em relação à saúde, tornando qualquer 

tipo de ameaça à segurança oferecida um rival a ser debelado e, ao mesmo tempo, o 

fundamento do negócio. 

Claramente, quanto mais o mercado apresentar características monopolísticas (como é 

o caso do nosso mecânico imaginário), tanto mais os vendedores poderão ignorar a satisfação 

do cliente, o que seria impensável numa situação de livre concorrência. Ademais, se o 

mercado em questão opera na esfera da ilegalidade e as organizações encarregadas pela 

segurança fazem da violência um recurso peculiar nas transações, a dimensão política torna-se 

fundamental para compreender o jogo de forças que determina as condições das trocas. A 

respeito disso Misse fala de “mercadorias políticas”, justamente para definir todas aquelas 

mercadorias (extorsão, sequestro, proteção etc.) cujo valor depende, além de determinações 

especificamente econômicas, de uma avaliação de poder que os atores envolvidos nas 

transações fazem uns dos outros (MISSE, 1997; 2007; 2011). O autor utiliza o conceito de 

mercadoria política como chave explicativa para uma compreensão peculiar dos vários 

mercados ilegais no Rio de Janeiro, que transitam em redes onde as fronteiras do 

formal/informal ou do legal/ilegal tornam-se mais sutis. 

No caso da proteção (real ou suposta) vendida pelas milícias, não é só a situação de 

monopólio que pode interferir na satisfação do cliente (isto é, a segurança através da 

proteção), pois a troca é assimétrica, e o cliente deverá propender pelas condições decididas 

                                                           
16 O estado de saúde é uma necessidade primária e a ausência de doenças uma das suas condições fundamentais. 

Exatamente pelo fato das farmácias serem estabelecimentos que vendem remédios que curam doenças e produtos 

que promovem o estado de saúde, jamais poderiam existir com uma população completamente saudável, pois 

terminariam a atividade econômica. Desse modo, a melhor promoção do estado de saúde é, pelas farmácias, a 

condição para o seu sucesso econômico, ao mesmo tempo em que a falta de saúde é aquela que as sustenta. 
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pelo vendedor-miliciano. É também (ou ainda mais) a situação de concorrência, sendo que os 

conflitos armados entre diferentes grupos que compartilham o interesse pela mesma clientela 

e pelo mesmo território (conflitos entre grupos de milícias diferentes, ou entre elas e 

traficantes) agiria negativamente em cima da percepção de segurança, logo positivamente no 

serviço de proteção, criando demanda. É nesse sentido que Araujo Silva (2017) entende o 

poder principal das milícias residir no que ela chama de “negative obedience” (ARAUJO 

SILVA, 2017, p. 144), ou seja, na obediência que se dá pelo “medo de viver no medo”, onde a 

possibilidade de invasões por traficantes de drogas confere às milícias o poder de dominação. 

Entrevistador: [...] ouvi falar que... sei lá, que [os milicianos] cobram taxa... 

Maria: lá no salão mesmo eles cobravam... 

Entrevistador: no salão? 

Maria: no salão... aí eles pararam de cobrar agora... eles falam que essa 

taxa que você paga, é por segurança, entendeu? Segurança... aí 

você paga né... e o medo, né... 

 [...] 

Maria: eles cobravam essa taxa... disseram que era por segurança, para 

poder tomar conta da área, né... tomar conta da área... mas agora 

eles pararam de cobrar, minha cunhada não paga mais não... mas 

ainda tem muita gente que paga ali, na minha área, ali perto do 

salão ainda tem muita gente que paga 

Entrevistador: mas só comerciantes ou morador? 

Maria: comerciantes... tem lugar que é moradores também... 

 [...] 

Entrevistador: e quanto eles cobravam de taxa? Só para saber... 

Maria: olha, ali no salão a gente pagava 50 reais 

Entrevistador: por mês? 

Maria: é, mas porque a minha... por mês não! Por semana! [...] mas assim, 

a gente só pagava 50 porque o meu cunhado, ele chorou né... 

Entrevistador: porque... senão era mais? 

Maria: tem gente que paga 200, 300... eu acho que... eu não sei se eu estou 

errada, mas eu acho que é conforme o tamanho do seu comércio... 

se tiver uma loja de material enorme [...]a princípio ele já cobrava 

100, mas aí meu cunhado chorou e aí a gente pagava 50... 50 reais 

por semana 
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Nesse trecho Maria explica um pouco sobre o pagamento da “taxa de segurança” que 

ela e a cunhada estavam pagando naquele período (dezembro de 2017), no bairro 

Independente, mostrando uma certa flexibilidade por parte da milícia no ato de cobrança, pois 

o cunhado, “chorando”, conseguiu pagar um valor menor. Ademais, diz que naquele momento 

o grupo havia parado de cobrar e isso, ainda que na conversa com Maria não apareça, 

possivelmente, se deve ao fato de que poucas semanas antes, no bairro Independente, ocorreu 

uma operação da GAECO17 e do Ministério Público, cumprindo mandados de prisão 

temporária, busca e apreensão para os envolvidos. devido a um duplo homicídio ocorrido 

tempos atrás nas redondezas por disputa de monopólio na venda de gás18. 

Sempre no bairro Independente, mas dentro da comunidade que se chama aqui de 

União, a qual se encontra na fronteira que separa o Independente do bairro Florida, a 

entrevistada Paula diz um pouco sobre as modalidades de cobrança na área onde ela mora: 

Entrevistador: mas quem toma conta lá no [União] são quem? 

Elaine: milícia 

Entrevistador mas são ex-policiais? 

Paula: são, a maioria... 

Entrevistador: você já falou com alguns deles? 

Paula: não, a gente só escuta... eu não sou muito de ficar conversando, até 

porque não pode ficar perguntando... 

Entrevistador: e eles não cobram taxas para morador? 

Paula: não, para morador não, eles pede para o comércio... aí faz assim, às 

vezes a gente tá ali no portão, conversando, né... aí chega lá, no 

comércio, e pede um dinheiro, se não tem um dinheiro pede um 

engradado de refrigerante... se não tem um engradado de 

refrigerante um engradado de cerveja... é assim que eles fazem... 

Entrevistador: e se alguém se recusar de pagar? 

Paula: se se recusa... fecha o comércio, manda embora... teve um menino 

que largou a padaria assim, do nada... 

Mais à frente, na mesma entrevista: 

Paula: [...] assim, por exemplo, tinha um rapaz que eu comprava cesta 

básica com ele... ele vendia cesta básica barata a 200 reais... então 

                                                           
17 Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. 

18 O link da matéria que fala sobre o caso não será mencionado porque permitiria identificar a área. 
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assim eu sou cliente dele há doze anos... não, treze, treze anos... ele 

nunca teve problema para entrar ali dentro... nunca... ele entrou, 

saiu, entrou... 

Entrevistador no sentido que não tem monopólio de cesta básica... 

Paula: isso... mas, essa milícia que tá agora, chegou para ele “oh você dá 

duas cestas básicas e dois engradados de refrigerante” 

Entrevistador: mas essa que chegou agora que você fala... agora quanto tempo? 

Paula: essa tem uns dois ou três anos que tá ali... 

Entrevistador: ah, porque... antes era outra milícia? 

Paula: era outra... era outra que de repente sumiu 

As modalidades descritas por Paula mostram um outro tipo de flexibilidade, referente 

ao modo como o pagamento pela “taxa de segurança” pode ser feito: para além das transações 

em dinheiro, os milicianos que atuam na área da Paula aceitam também as mercadorias 

vendidas no comércio, e quem não paga, “manda embora”. Além disso, mostram também que 

houve uma troca de grupos milicianos dois ou três anos antes, e que o novo grupo começou a 

taxar o comércio de cestas básicas, precedentemente livre. 

A cerca de três quilômetros de distância do Independente, perto da favela Irlanda do 

bairro Florida, Elaine fala de uma modalidade diferente, no que diz respeito a cobrança 

exercida pelo grupo: 

 

Entrevistador: [...] mas antes você tinha falado que no seu condomínio... como é 

que funciona?... A questão da milícia também... 

Elaine: então é tudo... eu não entendo como é que funciona isso, porque... 

o que acontece... os porteiros, só pode ser deles, a gente não pode 

contratar quem a gente quer... os porteiros, que fica na portaria, 

tem porteiro 24 horas para tomar conta... 

Entrevistador ah, tipo que ele faz de segurança... 

Elaine: isso, segurança... segurança deles... 

Entrevistador: e quem é que lida com isso? 

Elaine: então, é o [Beto] que é um miliciano... mas de qualquer forma 

entra o tráfico lá dentro... então tá tudo misturado, não entendo 

como é que funciona isso... porque a síndica tem que tirar uma 

parte do... a gente paga o condomínio, é 113 reais... são 300 

apartamentos no meu condomínio... só o condomínio que eu 

moro... são 15 blocos, cada bloco com 5 andares, 20 apartamentos 
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Entrevistador: com uma portaria só... 

Elaine: uma portaria só... só o nosso, são mais de... 

Entrevistador: é muito dinheiro né... 

Elaine: é muito dinheiro... só o que eu moro... juntando todos os 7 

condomínios dá 2400 apartamentos... é muito dinheiro, que os 

síndicos têm que separar uma parte desse dinheiro, e dar para 

eles... 

Entrevistador: e como você sabe disso? 

Elaine: porque eu era subsíndica... 

Entrevistador: ah tá... 

Elaine: ...e aí me convidaram para eu... quando eu trabalhava na padaria, a 

síndica me chamou, para me botar dentro do esquema, para eu 

ficar auxiliando ela, ficar lá, de boa, sem trabalhar, ficar dentro de 

casa... entendeu? Envolvida com o esquema deles, para ganhar 

1000 reais por mês... e aí ela ia tirar 1000 reais por mês e eu não 

precisava mais ir para padaria para trabalhar... só que eu não quis... 

falei “não, eu prefiro trabalhar” e não quis... 

Entrevistador: mas que esquema era esse? 

Elaine: eu não sei, para ficar ajudando ela a organizar o condomínio, 

entendeu? ... é isso... então assim, o dinheiro do condomínio é para 

a gente pagar o zelador, para limpar, para a grama, lavar as 

lixeiras, para deixar tudo em ordem... 

Entrevistador: e tem essa parte que é para portaria... 

Elaine: tem essa parte... não, aí no caso, tem que pagar os porteiros, que é 

o salário deles normal, e tem que tirar uma parte para esse cara... e 

aí desse cara, que tira a parte dele, e ele paga, ele dá uma parte do 

dinheiro pro tráfico, para eles não invadirem nossas casas, não 

bagunçar lá dentro... 

Entrevistador: não, mas isso é complicado, então... 

Elaine: é complicado... 

Entrevistador: é, mas espera... esse cara, o miliciano... ele dá uma parte do 

dinheiro pro tráfico? 

Elaine: dá, dá uma parte... é tudo pago lá... é tudo muito complicado... 

porque esse miliciano ele junta com o [nome chefe de tráfico], é o 

que eles dizem, no condomínio Minha Casa Minha Vida... 

 

A partir da experiência de Elaine, percebe-se que, só a partir da mercadoria política 

“segurança”, ou melhor, proteção, a modalidade de extração lucrativa pode ser muito 

diferenciada se comparada com as falas de Maria e Paula, e as duas áreas ficam a apenas três 

quilômetros de distância. De fato, os dados coletados não permitiram constatar se nos dois 



 

55 

 

relatos das entrevistadas tratava-se da atuação do mesmo grupo ou de dois grupos distintos. O 

que pode nos dizer a venda dessa mercadoria específica no que diz respeito à modalidade de 

atuação das milícias? 

Entre as várias mercadorias políticas, a proteção é uma daquelas que mais caracteriza a 

atuação de organizações como os grupos de extermínio e muitas das chamadas milícias do 

Rio de Janeiro. Nos estudos sobre a máfia siciliana, Gambetta (1993) realizou uma 

interpretação inédita e peculiar do fenômeno criminoso do sul da Itália, recusando explicações 

de tipo culturalista, que situariam as especificidades da máfia como características do povo 

siciliano, ou aquelas do Estado-ausente. O autor constrói uma analogia entre a máfia e uma 

indústria que vende proteção, em contraste com outras leituras convencionais que 

individuavam a violência ou o crime como características marcantes para a definição do 

fenômeno. Em sua análise, ele explica que a base a partir da qual a indústria mafiosa pegou 

forma foi a falta de confiança nas transações econômicas, em tempos anteriores à unificação 

da Itália como estado-nação, depois da abolição do feudalismo, da introdução dos direitos 

sobre a propriedade privada e o consequente aumento da demanda de proteção. Porém, a falta 

de confiança não explica, por si só, o surgimento da máfia: em algumas áreas da Sicília a 

demanda de proteção continuou desatendida, em outras foram surgindo diversas soluções. Na 

primeira metade do século XIX, tanto nas grandes propriedades rurais quanto nos comércios 

mais enérgicos das áreas urbanas, foram desenvolvendo-se as condições para que houvesse 

sempre mais demanda de proteção e há teorias que, em contraste com Gambetta, relacionam o 

surgimento da máfia siciliana com um ou outro contexto. A autonomia dos fornecedores de 

proteção foi um fator determinante para a evolução da máfia siciliana e, quando a proteção era 

aplicada aos produtos da terra (farinha, azeite, queijo, etc.), os protetores viajavam junto com 

a mercadoria até os comércios, implementando a possibilidade de adquirir mais clientes que 

necessitavam de proteção e colocando as bases para a própria autonomia. Assim, segundo a 

tese de Gambetta, a indústria mafiosa não surgiu completamente do latifúndio, nem 

simplesmente apareceu nos comércios litorais, mas no ponto de encontro dos dois mundos, ou 

seja, nos caminhos comerciais que ligavam o interior com as ricas áreas costeiras da Sicília 

(GAMBETTA, 1993). 

Naturalmente, os fenômenos da máfia siciliana e o mercado da proteção no Rio de 

Janeiro se diferenciam enormemente por inúmeros fatores. Antes de tudo: 
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No Rio, a oferta de proteção (nos dois mercados, o formal e o informal) não decorre 

nem de falta endêmica de confiança nas transações, nem cria demanda por si mesma. 

A extorsão e as transações de proteção, que incluem as propinas a policiais, 

dependem, pelo contrário, de uma abrangente rede de confiança (e de expectativas 

de “transação normal”) entre os negociantes, que deriva da sua comum ilegalidade. 

(MISSE, 1997, p. 111). 

Logo, as diferenças entre o contexto histórico e cultural do sul da Itália com o Rio de 

Janeiro são inúmeras (por exemplo o tipo de clientela, o modo de organização, a composição, 

a abrangência, etc.) e fazer uma análise comparativa dos dois não é a finalidade desse 

trabalho. Para a presente pesquisa, o que considero interessante da interpretação de Gambetta 

para pensar as milícias, é a analogia da indústria que lucra vendendo a mercadoria “proteção”. 

Sendo o as milícias algo bastante heterogêneo, com significados diferentes desde o início e 

que também mudaram ao longo dos anos de forma diferente, de área em área, o modo como a 

mercadoria-proteção é vendida ou imposta, diz respeito à atuação do grupo específico e de sua 

relação com a comunidade na qual atua: vai de casos nos quais a proteção é procurada e vista 

como efetiva para os clientes, através de uma relação “mais simétrica”, até situações nas quais 

é compulsória (práticas análogas ao que se chama comumente de extorsão, onde a tarefa de 

proteção serviria para proteger-se daqueles que a fornecem). Assim, a venda de proteção 

(normal ou compulsória) e o modo como as milícias a estabelecem é um dos fatores 

diferenciadores entre os grupos, mas está longe de ser o único, uma vez que as especificidades 

das atividades comerciais exercidas, o nível de inserção política, o tipo de relação com a 

comunidade, entre outros, foram motivo de discordância entre esta ou aquela interpretação 

analítica acerca das milícias. Nos parágrafos que seguem, e mais detalhadamente no capítulo 

3, serão justamente analisadas as principais interpretações iniciais nas quais se poderá notar 

que elas dependem também da relação estabelecida entre esses fatores diferenciadores. 

A venda da mercadoria ‘proteção’ não é peculiaridade só da máfia siciliana ou das 

milícias do Rio de Janeiro mas, de forma maior ou menor, é presente nos mercados ilegais do 

que convencionalmente é definido “crime organizado”. Tilly (1985) evidencia como, na fala 

americana, protection remete a dois significados distintos e contrastantes: o primeiro expressa 

a ideia de uma proteção que defende de entidades terceiras (sejam estas seres humanos, seres 

viventes ou qualquer agente da natureza), o segundo representa o racketeer, o homem de 

poder que força os comerciantes de certas localidades a pagar um valor para evitar danos, os 

quais ele mesmo ameaça fazer caso estes não paguem. Partindo desse pressuposto, o autor 

ressalta que racketeer é considerado quem produz o perigo e, a dado preço, a proteção deste 
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perigo; quem fornece a proteção necessária e tem um certo controle sobre as ameaças externas 

qualifica-se como protetor legítimo, ainda mais se o preço for menor; quem fornece uma 

proteção confiável, tanto das ameaças externas quanto dos racketeers, por um preço ainda 

menor, faz a melhor oferta de todas (TILLY, 1985). O autor faz uma analogia entre Estado e 

crime organizado, discutindo como os modernos Estados-nação europeus se formaram através 

do conjunto de quatro atividades distintas: “fazer guerra” (war making), isto é, a neutralização 

dos rivais em territórios externos a um dado território, que são considerados prioritários para a 

expansão do controle do uso da força; fazer Estado (state making), a neutralização dos rivais 

internos àquele território; proteção (protection), a neutralização dos inimigos dos clientes; 

extração (extraction), a arrecadação de recursos para a manutenção das outras três atividades. 

Nessa interpretação, “rival” precisa ser entendido no sentido de um concorrente ao 

fornecimento de proteção. As quatro atividades não devem ser pensadas através de uma 

sequência progressiva, e cada uma delas pode ter mais ou menos relevância e prioridade, 

apresentando, de modo variado, relações de interdependência com as outras. Numa ordem 

puramente ideal: 

[...] a great lord made war so effectively as to become dominant in a substantial 

territory, but that war making led to increased extraction of the means of war – men, 

arms, food, lodging, transportation, supplies, and/or the money to buy them – from 

the population within that territory. The building up of war-making capacity 

likewise increased the capacity to extract. The very activity of extraction, if 

successful, entailed the elimination, neutralization, or cooptation of the great lord's 

local rivals; thus, it led to state making. (TILLY, 1985, p. 183). 

Assim, entendendo os Estados-nação modernos através dessa análise, cabe a analogia 

com o modo de operar dos grupos que entram no que geralmente se chama de crime 

organizado. Poderia argumentar-se sobre o legítimo uso da força, mas do ponto de vista de 

Tilly, a legitimidade sequer é um diferencial, pois que esteja baseada em princípios abstratos 

ou no acordo dos governados, não muda a tendência factual, por parte dos Estados, em obter 

legitimidade através do uso da força. A diferença entre entidades legítimas ou ilegítimas no 

uso da força se deu lentamente, na medida em que um certo tipo de ordem tornava-se unida e 

permanente. Desse modo, legitimidade por Tilly é a “probabilidade que outras autoridades 

agirão para confirmar a decisão de uma dada autoridade” (TILLY, 1985, p. 171, tradução 

minha). Assim, seguindo essa interpretação, o Estado nada mais seria que uma organização 

que fornece proteção entre outras, compartilhando cada uma das quatro atividades descritas 

por Tilly, mas que se diferencia de outras organizações criminais (isto é, criminais enquanto 
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rivais) pela implementação das quatro atividades, e a consequente estabilização alcançada ao 

longo do tempo. 

 

2.3. O ingresso das milícias no debate público 

Entrevistador: mas então como você sabe... 

Maria: porque eu conheço... alguns eu conheço de vista... alguns 

segurança ali... eu não falo milicianos não, eu falo ‘segurança’... 

Entrevistador: ah sim 

Maria: alguns segurança ali da área, eu conheço de vista... 

Passando agora a um trecho da fala de Miriam: 

Miriam: então, não... atualmente... a melícia em [bairro Florida] ela é 

coberta pelo nome ‘segurança’... 

Entrevistador: é... isso eu sabia, também em [bairro Independente] 

Miriam: é... é chamado de segurança... “ah, a gente paga a segurança para 

não ser assaltado”... e na verdade você não está pagando a 

segurança... você está pagando a melícia, porque se você não paga 

você é assaltado... como que você tem um assalto em loja onde 

você tem segurança? Isso não existe... então se você falha, você é 

assaltado... então se isso ocorre, é porque é um ato de melícia... 

 [...] 

Entrevistador: eu te ofereço segurança... mas contra mim [risada] 

Miriam: exatamente, é esse mesmo o assunto... infelizmente, é como se 

fosse na política né... os corruptos têm uma capa, e a capa que vem 

do corrupto é a política... então a melícia é a mesma coisa, a 

melícia também tem a capa... e a capa que vem escrita da melícia é 

“segurança” 

Os milicianos na área do campo da pesquisa são chamados por muitos de “segurança”, 

usado esse termo como substantivo singular masculino “o segurança” ou também plural 

invariável “os segurança”. Lembro-me que nas primeiras conversas que tive no período inicial 

em que morei na área, ainda sem a roupagem do pesquisador, a categoria “segurança” 

aparecia, mas naquela época eu ainda não poderia saber que tal termo, além de abraçar as 

acepções costumeiras que o dicionário sugere, localmente é mobilizado também como 

sinônimo de milícia (ou “melícia”). Se Maria admite explicitamente preferir esse nome em 



 

59 

 

detrimento de “miliciano”, a fala de Miriam serviu para aprofundar melhor o uso desse termo, 

que segundo ela seria um eufemismo ou, com as palavras dela, “uma capa”, com a precisa 

função de eufemizar o fenômeno que, se chamado com a categoria acusatória “milícia”, teria 

uma conotação mais negativa. Em outras palavras, a troca terminológica que aparece no 

enquadramento “micro” das entrevistas sobre o uso da categoria nativa “segurança” em 

detrimento de “milícia”, parece reproduzir o que aconteceu no enquadramento “macro” do 

debate público, quando a palavra “milícia” ingressou para estabilizar-se no Rio de Janeiro 

para a definição de certos grupos criminosos, substituindo e descartando assim outros termos 

mais acusatórios, como será discutido à frente. 

Esse aspecto é interessante porque aparece como inverso ao que aconteceu com a 

categoria “Esquadrão da morte”, a qual ingressou como acusatória para depois perder esse 

caráter (MELLO NETO, 2017). Considerado que a categoria “milícia” para definir certos 

grupos do Rio de Janeiro fixou-se através dos órgãos midiáticos, nas linhas que seguem serão 

produzidas algumas reflexões, entrando no contexto no qual a categoria ingressou e 

discutindo algumas análises avançadas por outros autores. 

Uma notícia nunca é relevante em si, aliás, é sempre o produto de escolhas e seleções: 

os argumentos privilegiados por um dado órgão midiático já constituem uma primeira forma 

de seleção, que dizem respeito à linha editorial seguida. Dentro dessa linha, os motivos pelos 

quais certas potenciais notícias são escolhidas em detrimento de outras começam a estruturar 

a ideologia profissional do órgão midiático. De forma geral, a mídia reproduz as ideologias 

das classes dominantes, mas isso não pode ser entendido unicamente como resultado do fato 

de que grupos capitalistas controlam economicamente os órgãos midiáticos, de modo direto e 

conspiratório. Há um conjunto de implicações, circunstâncias e práticas rotineiras que 

evidenciam como a reprodução ideológica das estruturas do poder é melhor entendida por ser 

um processo intrínseco ao modo pelo qual a mídia produz notícias. O estudo de Hall et al. 

(1978) demostrou a pluralidade de fatores que estão ligados a essa reprodução: um dos 

principais é a preferência, por parte da mídia, do recurso a fontes institucionais como as mais 

valorizadas, principalmente por causa da convicção (comum no âmbito jornalístico) acerca da 

distinção entre fatos e opiniões, que acaba priorizando dados considerados mais confiáveis. 

Assim, se as fontes institucionais são priorizadas pelos órgãos midiáticos, as pessoas que 

ocupam os altos lugares de poder institucional são aquelas que Hall et al. chamam de 
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“definidores primários”, os que têm o maior poder de estabelecer o modo como um dado 

tópico deve ser tratado no início do debate midiático, moldando assim seu curso. Do momento 

que surge um novo tópico a ser debatido pela mídia, dependendo da tipologia e da relevância 

deste, outras fontes e pontos de vistas terão espaço, ao longo do debate, para a composição 

das matérias que tratam daquele tópico. Contudo, as definições primárias são as interpretações 

que estabelecem as regras do jogo, os termos dentro dos quais o assunto deve ser tratado, 

marcando os limites do que deve (ou não) ser considerado um problema. Desse modo, todas 

as interpretações seguintes dependerão da primária e serão consideradas (eventualmente) 

relevantes para o debate na medida em que atendem os requisitos de discussão do problema, 

assim como estabelecidos pelas definições primárias (HALL et al., 1978). 

O estudo sobre as definições primárias permite estimular algumas reflexões acerca do 

modo como o tópico-milícia (tanto como termo quanto como conceito) se fixou no debate 

público. O ingresso do termo “milícia” na linguagem cotidiana do Rio de Janeiro para 

descrever determinados grupos criminosos não tem uma origem totalmente esclarecida e, se 

entre os especialistas há um certo consenso sobre como o termo veio sendo sempre mais 

utilizado até se consolidar no uso comum, o mesmo não se pode dizer quanto aos motivos por 

trás dessa familiarização terminológica. Parece que a difusão inicial do termo ocorreu pelos 

órgãos da imprensa a partir de 2005 (MISSE, 2007; SANTOS, 2007; ZALUAR, 2007; CANO 

e IOOT, 2008; ALVES, 2008; COUTO, 2017), quando houve um vertiginoso aumento dos 

artigos e reportagem intitulados com a palavra em questão e isso é bastante compartilhado 

entre os especialistas. Santos (2007), inclusive, indica a reportagem19 do jornal O Globo de 

março 2005 que teria dado início à gradual fixação do termo na opinião pública. Do ponto de 

vista terminológico, de pouco serviram as oposições ao uso da nova nomenclatura, que estava 

destinada a permanecer: entre as demais. Em 2008, Alves denomina o fenômeno de 

“milícia/grupo de extermínio” (ALVES, 2008), construindo assim um elo entre duas 

entidades consideradas, por muitos, como diferentes; em seu artigo, Santos (2007), após 

explicar quanto e termo “milícia” era inapropriado para o fenômeno, usa “polícia mineira”20; 

                                                           
19 Ver: https://oglobo.globo.com/rio/milicias-de-pms-expulsam-trafico-4560083 Acesso em: 15/11/2017.   

20 O termo “polícia mineira” também é uma categoria polissêmica, mas possivelmente menos que “milícia”. 

Alves (2003, p. 141) coloca a definição em relação com o conceito de “esquadrão da morte”. Os dois termos são 

utilizados para a definição de execuções financiadas por interesses particulares, mas com a diferença que o 

esquadrão da morte prescinde maiormente do aparato policial, enquanto o uso de “polícia mineira” teria mais a 

função de acentuar o caráter privado na estrutura do grupo. Outras interpretações colocam o pertencimento dos 

https://oglobo.globo.com/rio/milicias-de-pms-expulsam-trafico-4560083
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Porém, uma vez que o debate sobre o fenômeno começou com essa nomenclatura, assim 

foram multiplicando-se as notícias cotidianas, e de modo especular foi sendo absorvido pela 

população, criando uma marcação terminológica sem volta, totalmente desvinculada da maior 

ou menor pertinência entre o fenômeno e o significado originário do termo “milícia”. 

Sobre os motivos da escolha da palavra, a questão é um pouco mais complexa. Alguns 

autores, entre eles Santos (2007) e Alves (2008), nos respectivos textos entenderam essa 

escolha midiática por causa das suas características eufemísticas, ou seja, o nome “milícia”, 

sendo mais tênue do que “polícia mineira” ou “grupo de extermínio”, constituiria uma espécie 

de tentativa de “legitimação semântica” para o fenômeno. Cano e Ioot (2008), admitindo a 

falta de clareza sobre a origem do uso da palavra, não excluem essa hipótese, segundo eles: 

A criação do termo “milícia” é atribuída em diversas ocasiões à imprensa, mas não 

há constância da sua filiação exata. De qualquer forma, os criadores ou difusores da 

palavra podem muito bem ter tido a intenção de re-legitimar um velho cenário, 

antigamente definido por termos muito mais negativos: “polícia mineira”, conceito 

fortemente associado à corrupção policial, e “grupo de extermínio”, cuja conotação 

homicida é óbvia. “Milícia” aparece como uma palavra de perfil mais neutro ou, 

inclusive, levemente positivo. (CANO e IOOT, 2008, p. 59). 

Em contraste com essas leituras, Couto (2017) em sua tese de doutorado, ainda 

reconhecendo como de fato o termo “milícia” é um eufemismo se comparado com “polícia 

mineira”, entende essa mudança em prol do fato que o fenômeno apresentava características 

novas, não presentes na “polícia mineira” (que ele bem explica em quatro pontos na tese). 

Aliás, quanto à escolha desse novo termo, usando as palavras dele: 

Mais do que uma forma de atenuar ou legitimar as ações da polícia mineira ou dos 

grupos de extermínio (...) a “nova” nomenclatura (“milícias”) dada à dinâmica 

criminal por um dos principais jornais do Rio de Janeiro, em 2005, serviu para 

assinalar a diferença de estruturação entre as dinâmicas criminosas. (COUTO, 2017, 

p. 241). 

                                                                                                                                                                                     
policiais ao lugar que dominam como trato que distinguiria as mineiras das milícias (SOUZA e SILVA, 

FERNANDES e BRAGA, 2008). Porém, considerando a importância que o conceito de “polícia mineira” teve 

em função das construções conceituais das milícias, a presente pesquisa entenderá a “polícia mineira” a partir da 

realidade de Rio das Pedras. Nessa favela da Zona Oeste do Rio de Janeiro, a nomenclatura define a atuação de 

grupos de policiais e moradores que a partir a década de 70 teriam impedido o ingresso de traficantes, garantindo 

uma segurança dada por espancamentos e execuções, que foi mudando nos anos, como será visto no Cap. 3. Esse 

termo é utilizado pelos moradores da localidade antes do termo “milícia” se consolidar no uso comum. Autores 

como Zaluar e Conceição (2007), entre outros, consideram a polícia mineira dessa área o primeiro modelo que, 

após ter evoluído sua organização e ter-se difundido em outras localidades da cidade, começou a ser chamado de 

milícia pela mídia.   
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Assim, nesse trecho, Couto entende que o fator determinante pelo uso do novo termo 

não esteja tanto em suas propriedades eufemísticas, mas na sua funcionalidade em descrever 

algo que era diferente. Contudo, uma coisa não exclui a outra, pois refletir sobre as 

circunstâncias nas quais se escolheu uma dada palavra é mais falar sobre as causas, enquanto 

que analisar as diferenças que essa mesma palavra assinalou em contraste com outras é mais 

falar sobre os efeitos. De fato, a nova nomenclatura fixou-se no meio de outras possíveis. 

Segundo Couto, para assinalar algumas descontinuidades numa dinâmica de estruturação que 

era diferente daquela da “polícia mineira”, mas isso implicaria considerar as milícias de modo 

homogêneo, como categoria analítica adotada pelo autor, aliás, como “estágio de estruturação 

avançado de um tipo de ator social que atua de modo ilegal na gestão da violência na cidade 

do Rio de Janeiro há décadas” (COUTO, 2017, p. 240), desconsiderando assim, a pluralidade 

de formas de organização e atuação que são nomeadas de “milícia”. Contudo, há alguns 

elementos importantes a serem considerados, os quais requalificam a leitura dada por Santos 

(2007) e Alves (2008) que chamei de “legitimação semântica”, e que tratarei nos próximos 

parágrafos. 

 

2.4. O mito pacificador 

Lendo notícias de jornal, ouvindo ou participando de conversas sobre as milícias no 

Rio de Janeiro, é fácil constatar que dificilmente será ausente, ao longo dos discursos, um 

outro ator da dita violência urbana: o traficante (ou tráfico de drogas, no geral). O debate 

sobre as milícias ingressou por meio de uma forte relação dicotômica “tráfico X milícia”, o 

que continua presente na fala de muitos. No trecho de entrevista que segue, na fala de Heloisa 

isso aparece muito claramente: 

Entrevistador: mas o que que são as milícias? 

Heloisa: eu acho que são policiais que não trabalham mais na polícia 

Entrevistador: e fazem o que? 

Heloisa: não sei... talvez eles tentam ter um pouco de controle sobre os 

traficantes, ou quando os traficantes estão muitos... talvez 

agressivos... não sei te explicar o nome... quando eles estão 

matando muita gente ou estão mandando muito morador para 

fora... acho que os milicianos vêm intervir... 
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Entrevistador: tipo, como se fosse uma força especial... 

Heloisa: eu acho que seria isso... 

[...] 

Entrevistador: você acha que a milícia tem algum interesse além de acalmar o 

tráfico? 

Heloisa: talvez eles queiram também tomar conta 

Entrevistador: de que? 

Heloisa: tipo... da região, deixar sob o controle deles 

Entrevistador: não acha que eles estão interessados em dinheiro? 

Heloisa: por enquanto não, acho que só quando eles estão mais em conta... 

que aí acho que os moradores teriam que pagar um pouco para 

eles... aí se entrasse, tipo, carro de água, teria que pagar para eles 

também... tipo coisas assim... 

 

Assim, nesse entendimento, a relação entre tráfico e milícia seria mais que dicotômica: 

a milícia aparece como subordinada ao tráfico, no sentido que a sua presença dependeria de 

uma conduta agressiva por parte dos traficantes, e isso acionaria uma intervenção miliciana. 

Vale lembrar que Heloisa mora a uma quadra do ingresso da favela Jamaica, conhecida 

localmente por estar sob o controle de traficantes, e que não teve qualquer relação direta com 

algum miliciano, pois ao dizer dela, os milicianos estariam mais para o lado da ONG. Maria, 

que mora no bairro Independente (uns dois quilômetros distantes da ONG), teve um contato 

um pouco mais direto com os milicianos, sendo que, como foi visto anteriormente, a loja na 

qual trabalha pagava a taxa de segurança semanal para eles. Analogamente à fala da Heloisa, 

para explicar os milicianos, Maria estabelece uma relação com os traficantes de modo 

antagônico, mas não subordinado: 

Entrevistador: mas eu sempre soube, pelo menos quando morei aqui, que [o bairro 

Independente] era mais tranquilo porque tinha mais... um 

policiamento... 

Maria: é muito difícil você ver um policial na rua 

Entrevistador: não... policiamento talvez ilegal de milícia... não sei 

Maria: ah tá... porque assim, milícia e bandido é um querendo ser maior 

que o outro... então é um querendo, como que eu vou dizer, ganhar 

o lugar... então é briga entre eles... 

Entrevistador: só que, traficante... ou bandido né, ele geralmente só lida com 
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droga né... 

Maria: é... 

Entrevistador: milícia pelo que eu sei... 

Maria: milícia mata bandido... e bandido mata milícia né, miliciano 

[risada]... e acaba sobrando pros moradores né... os inocentes... 

quanto tiro perdido já passou no jornal? Fulano morreu, tiro 

perdido... entendeu? Uma pessoa inocente, morreu... é uma 

guerra... um querendo dominar a sua área... 

Entrevistador: e nisso a polícia não existe... 

Maria: é muito difícil você ver [risada] um policial por aqui... muito difícil 

 [...] 

Entrevistador: sei lá, eu desconfio que a polícia não tenha ligação tanto com o 

tráfico quanto com a milícia... eu acho que eles devem saber muito 

bem o que acontece... devem ter motivos pelos quais fazem ou não 

fazem... 

Maria: é porque a milícia, na verdade... são policiais que se transformaram 

em milicianos... antes deles serem milicianos eles eram policiais... 

eu acho que é assim, eu acho que é isso... 

Entrevistador: é, então deve ter alguns que sabem, com certeza... 

Maria: ...que miliciano não é bandido que se tornou miliciano, são 

policiais que se tornam milicianos né... que eles têm porte de 

arma... 

Os dois extratos de entrevistas expressam tráfico e milícia através de uma relação 

contrastiva e antagônica. As falas de Maria e Heloisa foram gravadas em tempos recentes 

(respectivamente em 2017 e 2018), mas para aprofundar o modo como esse tipo de relação se 

instaurou é preciso voltar um pouco no tempo, começando pelo período inicial no qual se 

estabeleceu o debate sobre as milícias, aliás, voltando à análise das circunstâncias que 

favoreceram a escolha da nomenclatura “milícia” e, paralelamente a essa escolha, uma certa 

visão sobre o fenômeno. 

Aquela primeira reportagem21 de março 2005, anteriormente mencionada, foi 

publicada pela jornalista Vera Araújo e, como dito, parece que foi a partir dessa publicação 

que a nomenclatura foi sendo usada sempre mais, gradativamente, para definir certos 

fenômenos. Lendo a matéria, é interessante notar que, através das falas dos sujeitos que 

compõem o texto (delegados, moradores, políticos, etc.), foi acionada uma pluralidade de 

                                                           
21 Ver: https://oglobo.globo.com/rio/milicias-de-pms-expulsam-trafico-4560083 Acesso em: 15/11/2017.   

https://oglobo.globo.com/rio/milicias-de-pms-expulsam-trafico-4560083
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definições diferentes para descrever práticas que hoje entrariam na categoria generalizante 

“milícia”: o então subprefeito de Jacarepaguá, Fernando Modolo, citado pela jornalista, 

definiu os grupos objeto do artigo como “milícias armadas”, relatando que houve uma forte 

redução do controle exercido pelos traficantes na região, e que tais “milícias armadas” 

poderiam tornar-se nocivas futuramente, porém, acrescentando que se fossem a única 

alternativa ao tráfico seria melhor que continuassem a tomar conta das favelas. Em seguida, 

citando denúncias ocorridas no ano anterior pelo Disque-Denúncia que sinalizavam os grupos, 

usa-se a categoria “comando azul” e, sucessivamente, a jornalista menciona alguns moradores 

da área que denunciaram a presença de policiais ligados a “grupos de extermínio” e às 

“máfias do gás e do transporte alternativo”, explicitando os valores das taxas de segurança 

cobrada pelos policiais aos moradores e comerciantes. Nas linhas que seguem há uma 

descrição com evidente tom legitimador desses grupos, na qual se afirma que 

Apesar das denúncias contra os policiais, no interior das favelas o clima é de 

tranquilidade. Crianças brincam o dia inteiro, inclusive à noite. Famílias ficam 

conversando nas ruas e becos bem iluminados até bem tarde da noite (jornal O 

Globo, 20/03/2005) 

Seguindo na matéria, é feita uma comparação com a vizinha Cidade de Deus, então 

controlada por traficantes, dentro da qual a jornalista escreve que moradores procuram os 

grupos de policiais para sair dessa condição. Sucessivamente, a jornalista coloca dois relatos 

contrastantes no que diz respeito à perda de controle por parte de traficantes no Morro do 

Jordão, ocorrido um ano antes: o presidente da Associação de Moradores descreve um cenário 

aterrorizante referido à época em que havia traficantes, ressaltando que no último ano, sem o 

tráfico, a situação era bem mais tranquila. Em seguida, é apresentado no texto um ponto de 

vista diferente: um ex-morador da favela desmente o presidente, afirmando que recebeu forte 

prejuízo pelos “maus policiais”, os quais não são melhores que os traficantes, segundo ele. 

Depois disso, é citado o comandante do 18° Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá), o qual 

declara, na intenção de afastar qualquer suspeita sobre o batalhão, que a corporação não 

compactua com grupos de “mineira”. Assim, na última parte da matéria, a jornalista trata a 

questão “mineira” em Rio das Pedras, argumentando de modo sintético o contexto histórico 

em que surgiu, o tipo de controle exercido e as suspeitas de tentativas de monopólio em 

atividades comerciais que envolve o grupo. 
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Através da análise da reportagem jornalística publicada no dia 20 de março de 2005, 

considerada a pioneira no processo de familiarização com a nomenclatura “milícia” para 

definir certos grupos, pode-se dizer que, em primeiro lugar, o objeto da reportagem investigou 

grupos específicos, que então atuavam nas favelas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, aliás, a 

categoria “milícia” ingressou para definir certas modalidades de organização e atuação, 

geograficamente situadas. Em segundo lugar, para a definição de certos grupos, os diversos 

sujeitos da matéria utilizaram diferentes nomenclaturas, pois “milícia” não era ainda um 

termo familiar: “milícias armadas”, “comando azul”, “grupo de extermínio”, “máfias do gás e 

do transporte alternativos”, “maus policiais” e “mineiras”. Algumas dessas categorias eram já 

usadas e consolidadas, outras não. Contudo, a partir dessa reportagem a palavra “milícia” foi a 

escolhida, nas matérias que seguiram, para definir tanto organizações análogas àquelas que 

foram objeto da reportagem, quanto modalidades de atuação e organização significativamente 

diferentes. Como é que isso se deu? Havia outras possibilidades? O que a escolha de certa 

nomenclatura pode nos dizer? 

Aparentemente, a jornalista escolheu a nomenclatura “milícia” em função da 

brevidade da palavra22, mais curta do que “grupo paramilitar”. À primeira vista, então, está 

resolvida a questão do motivo da escolha terminológica, pois temos o ponto de vista da direta 

interessada. Não exatamente, não é simples assim. Como escreveu Werneck, a história das 

ditas milícias do Rio de Janeiro foi marcada por narrativas explicativas do fenômeno a partir 

daquilo que o autor chamou de “mito da pacificação primitiva” (WERNECK, 2015, p. 434), 

isto é, a ideia segundo a qual o surgimento das milícias se deu como uma forma de autodefesa 

contra o controle armado exercido pelos traficantes de drogas em certas localidades. 

Analogamente, Cano e Ioot, aprofundando os significados originários de “milícia”, 

evidenciaram um possível elo nesse sentido: 

Com efeito, o dicionário Aurélio define o termo como “Tropas auxiliares de segunda 

linha”. Em outras línguas, a palavra é usada para designar os componentes do 

exército que não são militares profissionais, isto é, combatentes do povo. Essa linha 

semântica encaixa perfeitamente na tentativa de apresentar a “milícia” como um 

grupo de pessoas que se une para se defender contra uma ameaça externa, no caso o 

tráfico. (CANO e IOOT, 2008, p. 59). 

                                                           
22 Ver: http://dagobah.com.br/a-metastase-o-assassinato-de-marielle-franco-e-o-avanco-das-milicias-no-rio/ 

Acesso em: 30/03/2019 

http://dagobah.com.br/a-metastase-o-assassinato-de-marielle-franco-e-o-avanco-das-milicias-no-rio/
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Sempre segundo Werneck (2015), havia duas principais narrativas: no ponto de vista 

de alguns, as milícias representavam uma forma de combate ao controle armado do tráfico de 

drogas, que começou em Rio das Pedras, em Jacarepaguá, com o nome “polícia mineira”, 

aliás, mais centrado na proteção territorial; para outros, as milícias eram um “empreendimento 

capitalista aventureiro e monopolista” (WERNECK, 2015, p. 434) que, através do uso da 

força, exploravam atividades comerciais de vários tipos, nas quais a oferta de proteção era só 

uma entre as demais. Essa segunda narrativa teria o bairro Campo Grande e suas redondezas 

como lugar de origem, e o grupo criminoso chamado Liga da Justiça como o mais 

emblemático nessa interpretação. 

De fato, analisando a primeira reportagem sobre “milícia” de Vera Araujo, é possível 

notar dois tons contrastantes entre si, expressados pela matéria, que vão em direção de uma 

narrativa ou de outra. O mais recorrente, evidente inclusive no título, tende a ser legitimador 

frente aos grupos de policiais, e o outro é mais centrado no viés do lucro ilegítimo, através das 

falas de moradores que reclamam dos “maus policiais” ou das “máfias do gás e do transporte 

alternativo”. Ainda que, segundo Couto (2017), o termo “milícia” tenha se consolidado em 

função da necessidade de descrever peculiaridades de estruturação dos grupos que eram 

novas, uma escolha terminológica é necessariamente o resultado de um posicionamento 

ideológico frente ao fenômeno. Seguindo Costa, os atos de denominar, nomear e renomear 

constituem-se como mecanismos ideológicos: o primeiro e o segundo no processo da 

construção discursiva do referente; o terceiro na sua ressignificação, a qual redireciona o 

sentido do referente, aliás, da milícia. Denominar e nomear são assim práticas seletivas, que 

definem certos sentidos em detrimento de outros, os quais são silenciados (COSTA, 2011). 

Na primeira matéria jornalística, como vimos, teve uma variedade de nomenclaturas 

para definir os grupos objeto da matéria, e é interessante notar como algumas dessas vieram 

de moradores comuns, como: “máfias do gás e do transporte alternativo”, “grupos de 

extermínio” e “maus policiais”; a categoria “comando azul”, estando relacionada ao Disque-

Denúncia, é de fonte anónima, e de todo modo representava mais uma forma popularmente 

difundida de chamar certos grupos; outras vieram de personagens públicas, como o então 

subprefeito de Jacarepaguá que falou de “milícias armadas”, ou de autoridades públicas, como 

o comandante do 18° BPM, que usou o termo “mineiras”. Isso nos diz que o termo que foi 

selecionado para a definição dos grupos foi escolhido em linha com a fala do subprefeito 
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Fernando Modolo, silenciando as outras possibilidades expressadas pelos moradores, assim 

como outras possíveis, não usadas nas falas. Ainda que a escolha de uma nomenclatura em 

detrimento de outra seja necessariamente pensada em prol de uma pluralidade de critérios 

(técnicos, de visibilidade, etc.), por exemplo o fato que “milícia” fosse mais curto que “grupos 

paramilitares”, é justamente nessas escolhas e seleções que começa a estruturar-se o caráter 

ideológico da denominação. Pensando em substituir “milícias” com um dos termos acionados 

pelos moradores, poderia sair um hipotético título como “Comando Azul expulsa tráfico”, o 

que qualificaria os grupos por meio de um nome que lembra e se opõe ao Comando 

Vermelho, equiparando-se a ele; ou também “máfias de PM expulsam tráfico”, o qual teria 

um tom totalmente diferente, infinitamente mais acusatório para com os policias, mas que 

certamente não seria mais impróprio do que “milícias”, se compararmos o significado 

originário desta palavra com as práticas descritas pela reportagem. A escolha de um termo 

legitimador implica inevitavelmente a exclusão de um termo mais acusatório e vice-versa, o 

que condiz com a escolha de uma narrativa ou outra (as milícias entendidas mais pelo mito 

pacificador ou como grupo de policiais que lucram ilegitimamente), e não obstante a matéria 

jornalística tivesse incluído as denúncias dos abusos praticados pelos policiais, o modo como 

os fatos, as opiniões e os relatos foram ordenados sugere ao leitor uma ideia de milícias como 

“mal menor”. O termo escolhido foi, nesse sentido, coerente com a mensagem geral da 

matéria. 

Vale ressaltar que a jornalista recebeu ameaças de morte por causa da publicação 

dessa primeira reportagem, assim como de outras sucessivas, e teve que ficar afastada de 

licença por um tempo pelos traumas psicológicos sofridos nessa situação23. De fato, 

reportagens como a de Vera Araújo representaram as primeiras publicações de denúncia de 

certas práticas ilegais referidas àqueles grupos de policiais, e isso independentemente da 

maior ou menor complementação, através de opiniões legitimadoras, dessas mesmas práticas. 

Assim sendo, um tal quadro é um forte sinal de como, na fase inicial, esses grupos, que a 

partir desse momento começaram a ser chamados de milícia, gozavam de uma forte 

legitimação geral. Efetivamente, não tardariam declarações de personagens públicas em 

                                                           
23 Ver  http://observatoriodaimprensa.com.br/radio/gtmilicias-ameacaram-reportermortes-nas-estradas/ Acesso 

em: 17/9/2018 

http://observatoriodaimprensa.com.br/radio/gtmilicias-ameacaram-reportermortes-nas-estradas/
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defesa dos grupos: elogiados publicamente em 2006 por Eduardo Paes24, definidos 

“autodefesas comunitárias” e “mal menor que o tráfico”, sempre em 2006 por Cesar Maia25, 

defendidos repetidamente em 2008 por Jair Bolsonaro26, inclusive logo após o encerramento 

da CPI das Milícias. 

Um outro ponto importante no que diz respeito à produção das notícias sobre milícia é 

a escolha dos sujeitos chamados à composição das matérias, ou seja, as fontes preferenciais. 

Um evento pode ter uma maior ou menor noticiabilidade, isto é, uma maior possibilidade de 

tornar-se noticiável, um fato que “merece” ser publicado segundo os critérios internos de cada 

órgão midiático. Dentro da multiplicidade de atributos (chamados de valores-notícia27 no 

âmbito jornalístico) que aumentam a probabilidade que um evento seja publicado, alguns são 

mais importantes que outros, por exemplo, a extraordinariedade de um evento, fatos 

relacionados a pessoas ou países de elite, acontecimentos dramáticos, etc. Logicamente, os 

eventos que contêm mais desses valores-notícia ao mesmo tempo terão uma probabilidade 

maior de serem publicados. Nesse sentido, crime e violência são dois valores-notícia que 

apresentam um alto potencial de noticiabilidade: assuntos violentos e/ou sobre crime 

encarnam uma ameaça à moralidade de uma sociedade e, desse modo, representam a 

oportunidade de reafirmá-la através da repressão estatal, a mais legítima de todas, 

estabelecendo assim quem é da sociedade e quem é “fora” dela (HALL et al., 1978). 

Ademais, as notícias sobre crime são as mais monopolizadas incontestadamente pelas 

definições primárias. Se em outros assuntos geralmente há espaço para contra-definições de 

uma dada questão (por exemplo, uma afirmação de uma instituição que represente os 

interesses dos empresários será provavelmente balançada pelo ponto de vista dos sindicatos 

ao longo do debate midiático), raramente uma afirmação da polícia é balançada pelo ponto de 

vista de um criminoso, pois, sendo criminoso, não é legitimado ao debate, como se, 

                                                           
24 Ver https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2006/eduardo-paes-elogia-acoes-de-milicias-de-pms-em-

jacarepagua-5000337  Acesso em: 14/1/2018   

25 Ver https://oglobo.globo.com/rio/milicias-avancam-pelo-corredor-do-pan-2007-4541223 Acesso em: 

30/6/2018 

26 Ver https://oglobo.globo.com/brasil/apos-defender-legalizacao-de-paramilitares-no-passado-bolsonaro-agora-

se-diz-desinteressado-no-assunto-22863956 Acesso em: 9/8/2018 

27 Para um aprofundamento sobre os critérios de noticiabilidade e as várias hierarquias de vários autores no que 

diz respeito aos valores-notícia, ver Silva (2005).  

https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2006/eduardo-paes-elogia-acoes-de-milicias-de-pms-em-jacarepagua-5000337
https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2006/eduardo-paes-elogia-acoes-de-milicias-de-pms-em-jacarepagua-5000337
https://oglobo.globo.com/rio/milicias-avancam-pelo-corredor-do-pan-2007-4541223
https://oglobo.globo.com/brasil/apos-defender-legalizacao-de-paramilitares-no-passado-bolsonaro-agora-se-diz-desinteressado-no-assunto-22863956
https://oglobo.globo.com/brasil/apos-defender-legalizacao-de-paramilitares-no-passado-bolsonaro-agora-se-diz-desinteressado-no-assunto-22863956
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automaticamente, renunciasse ao direito de negociar o consenso em relação ao crime. 

Claramente, status e classe social (dentre outras) são variáveis que podem subverter esta 

lógica, pois, o tratamento midiático reservado para um traficante de drogas pobre é bem 

diferente daquele utilizado numa narração qualquer que envolva crimes cometidos por 

colarinhos brancos. De toda forma, nos assuntos de crimes violentos, como é o caso das 

milícias ou do tráfico de drogas, as definições primárias jogam no campo semântico 

geralmente sem rivais, exclusivamente nos termos dos definidores primários, tornando 

invisíveis as potenciais alternativas, possibilitando assim um consenso largo e fácil sobre o 

assunto, pela (quase) falta de contra-definições (HALL et al., 1978). Em verdade, no que diz 

respeito às milícias a questão se faz mais complexa se comparada com o tráfico, pelo fato de 

muitas milícias ter, frequentemente, uma proximidade maior com aquelas fontes institucionais 

que produzem as definições primárias, o que significa que é preciso ver caso por caso, 

dependendo da especificidade do grupo que é noticiado pela categoria “milícia”. 

Com efeito, no que tange às milícias do Rio de Janeiro, na grande parte das matérias 

de jornal publicadas cotidianamente a palavra é dada a delegados e promotores de modo 

predominante, os quais se tornam assim as fontes principais. Tratam de operações, denúncias 

ou prisões contra milicianos, relatando fases investigativas ou de processos penais. Nessa 

tipologia de matérias28, os atores mais presentes são delegados e promotores, e deles (ou das 

relativas instituições) provêm a maioria das informações dos jornais, as quais são relatadas, 

geralmente, por meio de declarações dos agentes citadas diretamente e entre aspas, ou 

indiretamente, “de acordo com” o delegado, o promotor, ou as investigações. Mais raramente 

são publicadas matérias com um aprofundamento maior29, onde as fontes institucionais não 

são as únicas presentes, e o ponto de vista de especialistas acadêmicos, representantes da 

sociedade civil ou moradores comuns entram na narrativa da matéria jornalística. Vale 

ressaltar, porém, que a publicação desse tipo de notícias mais aprofundadas, que dá conta de 

                                                           
28 A título de exemplo, ver: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-11-24/policia-prende-suspeitos-de-integrar-

milicia-com-fuzis-pistolas-e-granadas.html Acesso em: 22/12/2017 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/policia-prende-21-suspeitos-em-operacao-contra-milicias-no-rio-

22102311.html Acesso em: 22/12/2017 

29 A título de exemplo ver: https://extra.globo.com/casos-de-policia/troca-de-tiros-entre-milicianos-traficantes-

assusta-moradores-de-realengo-22200353.html Acesso em: 22/12/2017 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/assembleia-legislativa-do-rio-recebe-uma-familia-expulsa-por-

milicianos-cada-20-dias-22047307.html Acesso em: 22/12/2017 

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-11-24/policia-prende-suspeitos-de-integrar-milicia-com-fuzis-pistolas-e-granadas.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-11-24/policia-prende-suspeitos-de-integrar-milicia-com-fuzis-pistolas-e-granadas.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/policia-prende-21-suspeitos-em-operacao-contra-milicias-no-rio-22102311.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/policia-prende-21-suspeitos-em-operacao-contra-milicias-no-rio-22102311.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/troca-de-tiros-entre-milicianos-traficantes-assusta-moradores-de-realengo-22200353.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/troca-de-tiros-entre-milicianos-traficantes-assusta-moradores-de-realengo-22200353.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/assembleia-legislativa-do-rio-recebe-uma-familia-expulsa-por-milicianos-cada-20-dias-22047307.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/assembleia-legislativa-do-rio-recebe-uma-familia-expulsa-por-milicianos-cada-20-dias-22047307.html
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uma pluralidade de pontos de vista, não é habitual, e assim sendo, na atividade midiática 

ordinária sobre as milícias as fontes institucionais prevalecem de modo nítido. Dessa forma, é 

legítimo deduzir que os jornais reproduzem prevalentemente uma linguagem e uma 

sensibilidade de tipo jurídico e policial em torno do tema “milícia”, veiculando gramáticas e 

conceitos próprios desses âmbitos, que se expressam mais pelas variadas atividades ilegais 

“milicianas” que aparecem nas notícias, pelos materiais apreendidos nas operações policiais, 

pelos códigos de lei, pelas penas que irão cumprir, e menos pelo morador que denuncia “as 

máfias do gás”, como o exemplo do artigo tratado anteriormente. 

Em suma, o modo como o tópico “milícia” ingressou no debate público tratado nessa 

parte nos sugere algumas considerações. Em primeiro lugar, como visto antes, a reportagem 

pioneira em tratar sobre as milícias, de março de 2005, investigou grupos que atuavam entre 

Jacarepaguá e Barra da Tijuca, aliás o termo “milícias” foi inicialmente usado para definir 

uma realidade localizada na Zona Oeste. Em segundo lugar, a construção explicativa das 

milícias foi fortemente marcada pelo “mito da pacificação primitiva” (WERNECK, 2015) e, 

como foi visto, através da análise da primeira matéria jornalística emergiu um certo grau de 

legitimidade com as milícias, o que é emblemático para melhor entender o contexto no qual o 

debate se instalou. Finalmente, a escolha do termo “milícia” significou adotar o 

posicionamento ideológico do fenômeno entendido mais como resposta ao tráfico de drogas, 

pois o ato de denominar implica sempre a definição de certos sentidos e silencia outros 

(COSTA, 2011). Ao mesmo tempo, o estudo de Hall et al. (1978) evidencia como as fontes 

institucionais são muitas das vezes as priorizadas pelos órgãos midiáticos (sobretudo nas 

notícias de crime ou violência), permitindo assim que os atores, a partir dos quais essas 

mesmas fontes provêm, sejam os definidores primários, isto é, os que por primeiros 

estabelecem os termos de debate de um dado assunto. De fato, na grande maioria das 

publicações jornalísticas que tratam das milícias, a palavra é dada predominantemente a 

autoridades estatais (principalmente do poder executivo e do judiciário). Com efeito, 

considerando a primeira reportagem, dentro das diferentes definições e narrativas, algumas 

vindo de moradores comuns, outras por autoridades públicas e políticos, a nomenclatura que 

naquele momento foi utilizada para definir aqueles grupos que atuavam nas áreas objeto das 

primeiras matérias (nomenclatura que logo será utilizada para a definição de grupos sempre 

mais diversos) estava já presente na fala do subprefeito de Jacarepaguá, Fernando Modolo, o 

qual definiu os grupos de “milícias armadas”. 
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2.5. A desmitificação  

Em janeiro de 2007 foi publicada uma matéria jornalística do Jornal do Brasil 

intitulada “Bandido é procurado por milícia, polícia civil e polícia militar”30. Um título deste 

não tem somente a evidente característica maniqueísta de colocar o bandido-traficante31 

representando o mal em contraste com outros atores que representariam o bem. É interessante 

sobretudo por mostrar como era normal, naquele momento histórico, considerar as milícias 

como parte desse bem, ao ponto de poder ser inseridas num título de matéria ao lado de 

corporações oficiais como a polícia civil e a militar. Essa matéria é um outro exemplo, mais 

evidente ainda, da narrativa que enxerga a existência das milícias como dependente do tráfico 

de drogas, através de sua suposta função libertadora, que analisei anteriormente. Todavia, 

atualmente um título desse tipo seria inimaginável, pois o argumento dos supostos efeitos 

benéficos das milícias começou a ficar sempre mais fraco a partir de um certo momento, por 

boa parte da população. A matéria do Jornal do Brasil não representava um caso raro, também 

o jornal O Globo publicou repetidas matérias de tom análogo nos primeiros tempos, e isso é 

bem mostrado no trabalho de Chaves (2016). Mas quando e como as milícias com seu mito 

libertador, de modo geral, começaram a passar por um processo de desmitificação? 

Em maio de 2008, três profissionais (uma repórter, um fotógrafo e um motorista) do 

jornal O Dia infiltraram-se na comunidade com o objetivo de produzir material necessário à 

criação de uma reportagem sobre a atuação de uma milícia na favela do Batan, no Rio de 

Janeiro, quando foram descobertos pelos milicianos e levados para um cativeiro, onde 

sofreram espancamentos, afogamentos e torturas psicológicas32. Como aparece no próprio 

relatório final da CPI, o episódio “gera uma comoção pública e repercute em toda a mídia 

nacional e internacional” (ALERJ, 2008, p. 34), o que impulsionou a realização da Comissão. 

Efetivamente, não obstante o então deputado estadual Marcelo Freixo tivesse solicitado a CPI 

em fevereiro de 2007, a aprovação só chegou logo após o episódio da tortura. Os especialistas 

                                                           
30 Ver: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2007/01/30/bandido-e-procurado-por-milicia-policia-civil-e-policia-

militar/ Acesso em: 20/01/2018 

31 Apesar do título não fazer alguma referência específica ao tráfico de drogas, a categoria “bandido” se aplica na 

maioria das vezes a traficantes de droga e, no caso da matéria, o bandido era justamente um traficante (vulgo Rei 

do Beco), procurado por vários crimes. 

32 Para um aprofundamento sobre o ocorrido: http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2920378-

EI5030,00-Rio+reporteres+sao+torturados%20+por+m%20ilicia+em+favela.html Acesso em: 2/2/2018 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2007/01/30/bandido-e-procurado-por-milicia-policia-civil-e-policia-militar/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2007/01/30/bandido-e-procurado-por-milicia-policia-civil-e-policia-militar/
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2920378-EI5030,00-Rio+reporteres+sao+torturados%20+por+m%20ilicia+em+favela.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2920378-EI5030,00-Rio+reporteres+sao+torturados%20+por+m%20ilicia+em+favela.html
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concordam em considerar a tortura dos jornalistas como o evento que iniciou esse processo de 

desmitificação geral, o “ponto de inflexão” (CANO e DUARTE, 2014) ou “ponto de virada” 

(COUTO, 2017) na história das milícias, aliás, o momento a partir do qual muitos desses 

grupos, começaram a perder legitimidade e, paralelamente, a enfrentar uma repressão estatal 

maior. 

É verdade que a tortura dos jornalistas foi um episódio marcante, mas reduzir todo o 

processo de desmitificação a esse acontecimento pode resultar demasiadamente simplificador. 

Se é fato que o episódio e a consequente reação midiática foram a ignição para a realização da 

CPI, a mesma Comissão, dentre outros fatores, contribuíram à complementação do processo. 

Primeiramente, os órgãos midiáticos no geral, após a tortura, adotaram uma postura 

radicalmente diferente, que não deixava mais espaço para interpretações com tom legitimador 

(o que não significa que antes da tortura dos jornalistas não havia publicações de matérias de 

denúncia e acusação contra as milícias, que inclusive, foram numerosas). Paralelamente, 

várias instituições manifestaram-se contra as milícias: entre elas, a Ordem dos Advogados do 

Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, o Sindicato dos Advogados, o Ministro da Justiça 

e Anistia Internacional. Essa conjuntura, mudou completamente a posição dos partidos na 

questão: se na primeira tentativa, em 2007, a CPI das Milícias não alcançou os votos 

necessários para ser aprovada, em 2008 não houve posições contrárias dos deputados 

(CHAVES, 2016). 

Nos cinco meses de trabalho, a Comissão convocou representantes dos demais setores 

(políticos, representantes de segurança pública, acadêmicos, etc.), reunindo uma pluralidade 

de informações e documentos com o objetivo de aprofundar o conhecimento do fenômeno 

para produzir medidas resolutivas. O relatório final da CPI é organizado em várias partes 

temáticas, a primeira das quais trata do conceito de milícia e seu histórico através das oitivas 

realizadas pela CPI, que apresentam os pareceres de acadêmicos, representantes do Ministério 

Público e da segurança pública. As partes seguintes do relatório expõem a configuração das 

principais milícias do estado do Rio de Janeiro, suas ligações com o sistema político-eleitoral 

e as principais fontes de lucro, a partir do cruzamento de dados de fontes variadas: 

depoimentos de representantes da segurança pública (especialmente os que investigam os 

casos específicos), candidatos denunciados por estarem possivelmente ligados a milícias, 

mapas de votações, denúncias, entre outros. A parte final encerra o relatório revelando 
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esquemas que têm alcançado e envolvido os níveis mais profundos do Estado, propondo 

numerosas medidas de enfrentamento institucional e pedindo o indiciamento de mais de 

duzentas pessoas, em grande parte representantes políticos ou da segurança pública. A CPI 

das Milícias concluiu-se com o elenco de 58 providências, presentes no relatório, a serem 

tomadas pelo Estado, para reprimir a atuação das milícias (ALERJ, 2008). 

Pode-se dizer então que a CPI representou um outro evento que deu seguimento à fase 

de deslegitimação que, entre outros efeitos, teve o de produzir uma criminalização formal, que 

se realizará quatro anos após o encerramento da Comissão. Efetivamente, uma das 

providências finais mencionadas acima requeria a aprovação da tipificação do crime de 

“milícia”, o que já estava presente no projeto de lei n° 370, de 2007, apresentado em 

decorrência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Extermínio no Nordeste. O projeto 

resultou na aprovação da lei n° 12.720, ocorrido em 28 setembro de 2012, que tipifica o crime 

de milícia privada, acrescentando o artigo 288-A do Código Penal. A ideia que estava na base 

desse longo processo que demorou anos para culminar na aprovação da lei, consistia na 

necessidade de criminalizar a atuação de certos grupos, que ainda não estava inscrita em um 

tipo penal específico33, de modo que a incriminação de um potencial imputado tinha de passar 

por outros crimes, como o de “extorsão”, “formação de quadrilha” e todos os que estão 

incluídos nas atividades ilegais costumeiras das milícias (WERNECK, 2015). 

A CPI foi a circunstância que, majoritariamente, consolidou a narrativa que focava nos 

aspectos lucrativos e monopolistas das milícias, tornando menos importante a real ou suposta 

dicotomia com o tráfico de drogas (WERNECK, 2015). Assim, se por um lado o processo de 

desmitificação da milícia se deu a partir da tortura dos jornalistas juntamente à corrente de 

tomadas de posição contra esses grupos pelas instituições citadas anteriormente, por outro 

lado a Comissão deu seguimento ao processo. Conforme Couto (2017) argumenta, para além 

da tortura dos jornalistas, a presença de dois fatores foi determinante para a inversão no olhar 

para as milícias: a maior inserção na política formal e o fato que o período que antecedeu a 

CPI foi marcado por muitos conflitos truculentos entre grupos de milícias, o que gerou um 

aumento de mortes, estimulando a ideia de que as milícias fossem mais produtoras que 

redutoras de violência. Essa leitura é interessante por levar em conta dois aspectos: um que 

                                                           
33 Vale ressaltar, como mostra Couto através a fala de um policial civil, que este menciona a Lei 12.850 de 2013 

que tipifica a organização criminosa, como inibidora dessa tipologia de práticas (COUTO, 2017, p. 269) 
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foca nas práticas políticas (ou mais “para cima” da estrutura) e outro nas práticas da atuação 

(mais “para baixo” da estrutura). De fato, a tortura dos jornalistas, ao invés de ser considerado 

como primeiro fator, poderia ser incluído sempre nas práticas da atuação, aliás, como 

aumento de práticas violentas no período anterior à CPI. Porém, a excepcionalidade do 

episódio da tortura não reside tanto na atuação dos grupos, mas no alvo, pois o trabalho de 

Chaves (2016) mostra como a tortura não foi uma violência qualquer, e que suscitou forte 

rejeições e firmes contrariedades por parte de instituições públicas justamente pelo fato de 

representar um ataque à imprensa. Efetivamente, nenhum caso de violência relativo a 

moradores comuns, nem sequer as condições de subjugação aos quais muitos deles estavam 

expostos até então, suscitaram fortes reprovações públicas traduzidas em uma reação conjunta 

que fosse minimamente comparável com o episódio da tortura dos jornalistas. 
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3. O que são as milícias? 

 

3.1. A disputa conceitual da primeira fase  

Através da análise das principais interpretações de especialistas acadêmicos, 

representantes da segurança pública e autores que participaram da CPI das Milícias, nas linhas 

que seguem discuto a disputa da primeira fase sobre a origem das milícias do Rio de Janeiro e 

o conceito que as deveria definir. Por “primeira fase” entende-se aqui o período inicial, que 

vai do momento em que a mídia no geral começou a publicar notícias sobre “milícias” até o 

final de 2008, isto é, quando se encerrou a CPI das Milícias. A escolha desse arco temporal é 

motivada por duas razões: em primeiro lugar, a mesma CPI foi um encontro institucional que, 

além de outros objetivos, teve o de instalar um debate para estabelecer o que são as milícias, 

como aparece no relatório final, e isso implicava determinar, ao mesmo tempo, o contexto 

histórico e geográfico a partir do qual as milícias surgiram. Consequentemente, esse debate 

sobre o conceito impulsionou uma pluralidade de interpretações vindas de diversas vozes e 

campos de saber; em segundo lugar, a escolha é motivada pelo fato de que é comum a ideia 

segundo a qual as milícias, a partir dos momentos que precederam a CPI para frente, perdendo 

legitimidade e tendo que enfrentar uma repressão estatal maior, mudou seu padrão de atuação. 

Interpretações desse tipo, que emergem nos resultados das análises de Cano e Duarte (2012; 

2014) têm a característica de considerar as milícias como algo homogêneo, mas voltarei nesse 

ponto mais à frente. 

Assim, a presente pesquisa identificou três trajetórias originárias sobre as milícias na 

fase inicial: a primeira diz respeito a uma evolução a partir da “polícia mineira” de Rio das 

Pedras; a segunda leva em consideração uma reconfiguração a partir dos grupos de extermínio 

na Baixada Fluminense; e, por último, a interpretação que enxerga as milícias como realidade 

que se originou da Liga da Justiça de Campo Grande. Dessa forma, primeiro serão 

reconstruídas sintética e separadamente essas três leituras acerca da origem das milícias, para 

depois fazer uma reflexão de conjunto acerca das peculiaridades de cada uma na construção 

do conceito de milícias, cruzando as diversas interpretações pelos vários atores que as 

produziram. 
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3.1.1. A “mineira” de Rio das Pedras 

Uma das principais interpretações sobre a origem das milícias diz que elas 

representariam uma evolução a partir da “polícia mineira”, isto é, daquela forma de controle 

que era presente em Rio das Pedras no século passado. O estudo de Burgos (2002) através de 

relatos de moradores, narra que nessa localidade, a partir dos anos 70 até os anos 90, atuava 

um grupo de modo semelhante aos cangaceiros do Nordeste, impedindo a entrada de 

traficantes e contornando a fama da área por ser uma favela sem tráfico. Até o final dos anos 

80, o grupo passou de uma forma de controle baseada em fazer justiça com as próprias mãos, 

que consistia principalmente no combate aos traficantes para um uso do poder de forma mais 

arbitrária e violenta, criando uma sensação de insegurança maior por causa da 

imprevisibilidade do código de conduta a ser respeitado pelos moradores, o que gerava muitas 

mortes e todo tipo de violência (BURGOS, 2002; ZALUAR e CONCEIÇÃO, 2007). 

O cenário muda nos últimos anos da década de 80: a “mineira” pretende assumir o 

controle da Associação de Moradores da localidade, sendo que, até então, cada uma tinha sua 

função específica (a Associação se ocupava de questões como melhorias estruturais da área, 

entre outras, enquanto a “mineira” vigiava e reprimia o tráfico e outros crimes). Isso 

desencadeou uma série de disputas, conflitos políticos traduzidos em violências e vários 

assassinatos pelo poder até que, no início da década de 90, a “mineira” já se encontrava 

sobreposta à Associação, explorando diferentes atividades comerciais e operando monopólios 

pelo uso da força (MESQUITA e FREIRE, 2007). 

Nos anos que seguem, o policial civil Félix Tostes lidera o novo grupo através de uma 

forma de controle mais previsível e aberto para os moradores que, possivelmente, produz uma 

sensação de segurança e tranquilidade maior na comunidade. Ao mesmo tempo, Nadinho, 

outro protagonista da história, torna-se uma personalidade local por ter promovido políticas 

assistenciais, liderando a presidência da associação. Se a liderança de Félix Tostes era ligada 

mais ao controle da favela pelo grupo, o papel de Nadinho visava inseri-lo na política formal, 

e em 2004 foi eleito vereador (ZALUAR e CONÇEIÇÃO, 2007; COUTO, 2017). Assim, 

sintetizando, a interpretação das milícias a partir da “mineira” de Rio das Pedras inclui uma 

peculiar forma de controle dado pelo uso da força, que se desenvolveu “por dentro” da 

comunidade, quando a “mineira” se apropriou da Associação de Moradores, sendo que, a 
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partir daí, começou a lucrar com atividades e serviços compulsórios até conseguir, nos 

últimos tempos anteriores à CPI das Milícias, uma inserção profunda na política formal. 

 

3.1.2. Os grupos de extermínio da Baixada 

Um trecho de uma matéria do Jornal do Brasil, publicada no dia 11 de agosto de 1977, 

citada no livro de Alves (2003) diz: 

(...) A porta de entrada do Rio está ocupada por uma outra sociedade, onde a vida 

vale tão pouco que é objeto de comércio. Por ausência da lei e dos agentes da lei, 

surge a ordem paralela dos que vendem proteção (Jornal do Brasil, 11/8/1977) 

Para além da presença, nessas linhas, das duas explicações do Estado ausente e poder 

paralelo discutidas anteriormente, a matéria tratava da atuação dos grupos de extermínio da 

Baixada Fluminense, que representam um outro possível protótipo das “recentes” milícias. 

Uma análise de Alves (2008) publicada no mesmo ano da CPI das Milícias é, entre as demais, 

a única que olha à recente nomenclatura “milícia” pelo lado da Baixada e isso, possivelmente, 

se deve ao fato de o autor ser, entres os vários especialistas de destaque nas ciências sociais, o 

único que sempre teve essa área geográfica no enfoque de suas análises acerca das relações 

entre violência urbana e poder.  

Em seu livro Dos barões ao extermínio: uma história da violência na Baixada 

Fluminense, Alves (2003) busca reconstruir as origens da violência que, na área da Baixada, 

continua produzindo altos índices de assassinatos. A partir do final da década de 60 e na 

década de 70, já se encontravam grupos de policiais envolvidos em execuções sumárias. 

Apesar da tentativa, por algumas narrativas jornalísticas da época, de definir todas as 

violências e mortes decorrentes desses grupos como o resultado de simples vinganças entre 

bandos de criminosos nos quais se encontravam inclusive ex-policiais, começava a ficar 

gradativamente mais clara a complexidade de uma rede de interesses maior que não podia ser 

reduzida unicamente ao excesso da violência policial contra cidadãos (ALVES, 2003). 

A partir do final da década de 80 e no início da década de 90 houve um progressivo 

distanciamento dos policiais nas execuções finais (que passam a ter sobretudo uma função de 

recrutadores dos matadores), juntamente ao ingresso de intermediários nos esquemas dos 
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grupos e a uma expansão geográficas pois, se na década de 70 a atuação concentrava-se 

principalmente nos municípios de Nova Iguaçu e Belford Roxo, nos anos 80 começa a ganhar 

destaque também Duque de Caxias, entre outras áreas. Como é possível ler em Alves (2003, 

p. 161), a então promotora da Comarca de Caxias explica o modo como cada território se 

encontrava dividido em grupos de homens chefiados por um dono ou dois, mas todos aliados 

entre si, que frequentavam a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores e banqueiros do jogo do 

bicho local, o que mostra não somente o forte caráter territorial dos grupos, mas também suas 

relações nas várias esferas do poder. Ademais, as descobertas da promotora indicam uma 

clara conivência entre o poder judiciário local e os donos dos grupos de extermínio, de modo 

a ter garantida a impunidade.  

Assim, na Baixada Fluminense, com a inserção política de matadores de grupos de 

extermínio que se tornaram vereadores, prefeitos e deputados, começam a estruturar-se as 

relações entre execuções sumárias, os três poderes estatais (legislativo, executivo e judiciário) 

e a esfera econômica, entendida esta tanto no sentido da proteção oferecida para empresas e 

comércios, quanto das várias “mercadorias políticas” (MISSE, 1997) que os grupos 

continuavam traficando, como sequestros, propinas e operações polícias (ALVES, 2003 e 

2008). 

 

3.1.3. A Liga da Justiça em Campo Grande 

Uma terceira interpretação começou a ganhar força a partir da CPI das Milícias, sendo 

que na Comissão foram centrais as menções acerca dos esquemas de um grupo chamado Liga 

da Justiça, que atuava principalmente em Campo Grande, sempre na Zona Oeste. As análises 

acadêmicas que concebem as milícias levando em consideração também a modalidade de 

organização desse grupo são posteriores à CPI, justamente porque antes não havia análises 

aprofundadas sobre o grupo, como foi com o estudo de Burgos (2002) relativamente à 

“mineira” de Rio das Pedras. Desse modo, considerando que a presente pesquisa divide a 

análise do debate conceitual sobre as milícias em duas fases (antes e depois da CPI) pelos 

motivos anteriormente mencionados, as interpretações que seguem resultam da análise do 

relatório final da Comissão Parlamentar. 
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Na narrativa do delegado Marcus Neves, figura central nas investigações na Zona 

Oeste, sendo titular da 35° Delegacia de Polícia, em Campo Grande, a existência dos grupos é 

motivada em função de uma originária finalidade legítima inicial: a expulsão de traficantes de 

droga atuada por policias locais, para defender-se dos crimes associados ao tráfico. Assim, a 

partir da necessidade de recursos financeiros para manter o projeto, iniciaram a exploração de 

certas atividades, principalmente do transporte alternativo, principal fonte de renda. De modo 

análogo, o promotor Jorge Magno relaciona o crescimento dos grupos a partir do lucro obtido 

pelo transporte alternativo, também focando a atenção na área de Campo Grande, 

representada principalmente pela Liga da Justiça34 (ALERJ, p. 40-41). 

O mesmo promotor, mais à frente (ALERJ, p.53) expõe claramente as duas narrativas 

de origem em contraste, ressaltando a diferença entre a “polícia mineira” de Rio das Pedras e 

a milícia de Campo Grande, reconhecendo as ações da “mineira” como criminosas mas 

distinguindo-as daquelas da Liga da Justiça. Ao mesmo tempo, ressalta a forte ligação entre 

os dois grupos, principalmente a partir do homicídio do líder da “mineira” Félix Tostes, a 

mando do braço político Nadinho, o qual acordou-se com integrantes do grupo de Campo 

Grande para a realização do assassinato. Relativamente a essa aproximação entre a “mineira” 

e a Liga da Justiça, o então presidente da cooperativa de vans de Rio das Pedras, Getúlio 

Rodrigues Gamas, relatando ameaças de morte recebidas por Nadinho, menciona alguns 

detalhes acerca do assassinato de Félix Tostes: Nadinho, diz Getúlio, em certo momento teria 

levado lideranças da Liga da Justiça em Rio das Pedras para conhecer a cooperativa, 

combinando a morte de Tostes em troca da administração da cooperativa de vans pelo grupo 

de Campo Grande (ALERJ, p. 71-72). 

Assim, a CPI das Milícias, para além das informações quantitativas sobre a 

abrangência territorial, política e econômica dos numerosos grupos atuantes no estado do Rio 

de Janeiro, no que diz respeito à Liga da Justiça, nos fornece uma característica importante de 

extração econômica, ressaltada pelos atores mencionados acima e também pelo delegado 

titular da 32° DP em Jacarepaguá, Pedro Paulo Pinho: o fato de que, dentro das atividades 

                                                           
34 Grupo considerado por especialistas de vários campos de saber como o maior e mais influente no estado do 

Rio de Janeiro, conseguindo uma inserção na política formal profunda, a partir da eleição de suas lideranças: 

Jerônimo Guimarães, eleito vereador em 2000 (e reeleito em 2004), e seu irmão, Natalino Guimarães, eleito 

deputado estadual em 2006. Os dois irmãos foram presos em seguida, deixando que outras pessoas passassem na 

liderança do grupo nos anos posteriores. 
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lucrativas, tem destaque a exploração do transporte alternativo, que multiplicou o dinheiro 

arrecadado, pois “a falta de regulamentação dos transportes alternativos propicia toda uma 

ampla e rendosa rede de extorsão, corrupção e homicídios explorada pelos milicianos, assim 

como sempre ocorreu com o jogo do bicho” (ALERJ, p.51). 

 

3.1.4. Uma evolução da “mineira”, dos grupos de extermínio da Baixada ou da 

Liga da Justiça? 

Em primeiro lugar é importante ressaltar que os três nomes utilizados acima possuem 

diferentes graus de generalidade: o mais abrangente é “grupo de extermínio”, usado tanto para 

definir organizações que atuavam no estado do Rio de Janeiro a partir da segunda metade do 

século passado, chamados também de esquadrões da morte (como o Scuderie Le Cocq na 

capital ou o Mão Branca na Baixada), ou grupos que atuam atualmente, tanto no Rio de 

Janeiro como em outros estados do País. De modo ambíguo e contraditório, “grupo de 

extermínio” é com frequência acionado nas matérias de jornal, ora como sinônimo de milícia, 

ora como modalidade de organização que a ela se distingue. A “polícia mineira”, como visto 

anteriormente, também era utilizada para definir atuações diferenciadas, mas ao longo do 

tempo ficou mais atrelado à localidade de Rio das Pedras, reduzindo assim seu leque 

semântico (ao falar isso me refiro sobretudo ao uso da categoria pelos especialistas que a 

estudaram). Por último, temos “Liga da Justiça”, que define um grupo específico que se 

originou em Campo Grande. Pensando na matéria pioneira em ressignificar as milícias, 

mencionada mais vezes neste trabalho, nota-se que a área objeto da análise é Jacarepaguá e os 

grupos que nela atuavam. Entretanto, nos meses seguintes à publicação da matéria o termo 

será aplicado para definir atuação de grupos diferentes em áreas diferentes, por exemplo na 

Zona Norte do Rio de Janeiro ou na mesma Baixada Fluminense, como aparece inclusive em 

algumas das notícias de jornal mencionadas neste trabalho. 

Como visto no capítulo anterior e como argumento nesta pesquisa, a adoção da 

nomenclatura “milícia” se deve ao fato de que o termo fosse mais legitimador (ou menos 

acusatório) que outros possíveis, pelos motivos discutidos anteriormente. Nessa linha também 

se posicionaram as análises de Santos (2007), Alves (2008) e também Cano e Ioot (2008) 

consideraram essa hipótese como plausível. Especificamente, Alves e Santos tentaram escapar 
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de alguma forma dessa nomenclatura, pelo menos na fase inicial. O primeiro, na publicação 

de 2008 denomina as organizações de “milícia/grupos de extermínio”, explicando as milícias, 

como visto antes, através de uma reconfiguração de um esquema criminoso no qual já 

estavam inseridos os grupos de extermínio que atuam na Baixada Fluminense desde o final da 

década de 60 (ALVES, 2008 e 2015). Nesse sentido, segundo o autor, as milícias nada mais 

seriam do que uma ampliação das atividades de um esquema criminoso que era já presente 

nos grupos de extermínio, segundo um modelo de trajetórias políticas de sucesso calcadas no 

extermínio, que começou na Baixada Fluminense e depois se espalhou para todo o Rio de 

Janeiro. O segundo, também rejeitou a adoção de “milícia” em seu artigo, para descrever 

grupos que, segundo ele, ainda tinham todas as características da “polícia mineira”. Porém, 

diferentemente de Souza Alves, Santos (2007) não faz menção aos grupos de extermínio da 

Baixada Fluminense. Ele explica como a palavra “milícia” é historicamente revestida de um 

certo grau de legitimidade e que, no Rio de Janeiro, após a reportagem de 2005 do jornal O 

Globo, começaram a ser chamados de milícia aqueles grupos de policiais que dominavam 

algumas favelas da Zona Oeste, mas que na verdade eram grupos de “polícia mineira”, que 

segundo ele nunca deixaram de ser, e a nova nomenclatura nada mais seria que uma busca de 

legitimidade para esses grupos. O argumento dele é que, para esses grupos de policiais 

poderem ser chamados corretamente de milícia, eles deveriam gozar de legitimidade para suas 

ações (SANTOS, 2007), e sendo que por ele isso não ocorre, os grupos continuam sendo 

chamados de “polícia mineira” pelo autor. 

Analogamente, como aparece no relatório final da CPI das Milícias, os estudiosos 

Jaqueline Muniz e Domício Proença consideram o termo “milícia” inadequado, assim como o 

delegado Pedro Paulo Pinho, da 32° Delegacia de Polícia, em Jacarepaguá. Se para os 

primeiros, isso se deve ao fato de que as milícias em verdade nada mais seriam do que 

gangues de policiais e ex-policiais que vendem segurança contra eles mesmo, segundo o 

delegado, o termo é impróprio porque definiria uma realidade que já tem o nome “polícia 

mineira”, o qual qualifica “o policial que caça bandidos e achaca a comunidade”. Ele 

distingue três níveis que caracterizam o surgimento e a consolidação das milícias: no primeiro 

estão grupos de extermínio que se organizam para impedir a entrada de assaltantes e 

traficantes e constituem as Associações de Moradores; no segundo, os líderes comunitários 

passam a depender das Associações, as quais começam a cobrar taxas pelo cadastro na área e 

a apoiar representantes políticos; no terceiro nível, os líderes comunitários começam a 
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controlar as Associações de Moradores, acrescentam a cobrança de taxas, que passa a ser por 

serviços como TV a cabo, gás e transporte alternativo e, ao invés de apoiar políticos externos, 

iniciam a disputar eles mesmos as eleições (ALERJ, 2008, p. 35). 

Enquanto a perspectiva de Alves enxerga as milícias a partir da Baixada Fluminense, a 

interpretação do delegado Pedro Paulo Pinho reflete o entendimento das milícias a partir da 

saga da “mineira” de Rio das Pedras, pois os três níveis contam o que aconteceu nessa 

localidade, diacronicamente, e a análise de Santos também privilegia esse lugar. De fato, na 

época da CPI a narrativa mais compartilhada entre os especialistas era essa. A análise de 

Zaluar e Conceição (2007), anterior à CPI, também vai nessa direção. Apesar de compartilhar 

com Alves o entendimento dos grupos de extermínio das décadas de 60 e as milícias como 

sendo o mesmo fenômeno, onde a extensão dos negócios seria basicamente a novidade que 

diferenciaria os dois conceitos, explicam como, segundo elas, a teoria mais plausível seria a 

de que as milícias teriam se expandido a partir do modelo de “polícia mineira” de Rio das 

Pedras. Especificamente, elas distinguem e caracterizam os “grupos de extermínio”, a “polícia 

mineira”, a “polícia mineira na associação” e as “milícias”, delineando especificidades de 

cada uma, onde as milícias seriam a última transformação dos outros modelos, anteriormente 

presentes em Rio das Pedras, resultando assim, numa interpretação bastante em linha com a 

de Pedro Paulo Pinho. Contudo, diferentemente do delegado, ao invés que considerar a direta 

inserção na política formal como diferencial do último nível que caracterizaria o que é 

“milícia”, enfatizam principalmente “a falta de ligação dos milicianos à comunidade que 

desejam controlar” (ZALUAR e CONCEIÇÂO, 2007, p. 95).  

A falta de ligação com a comunidade é um aspecto ressaltado também por Cano e Ioot 

como fator que, aos olhos da população estudada por eles, aumenta “a probabilidade de que 

um grupo seja classificado como milícia” (CANO e IOOT, 2008, p. 81). Os autores 

apresentam em 2008 uma primeira proposta para a definição, que se encontra inclusive na 

mesma discussão sobre o conceito, presente no relatório da CPI das Milícias. Essa definição, 

elaborada a partir de artigos da imprensa, dados do Disque Denúncia, entrevistas e grupo 

focal, traça cinco pontos que devem acontecer simultaneamente para que se possa falar de 

milícia. São eles: 

1. O controle de um território e da população que nele habita por parte de um grupo 

armado irregular. 
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2. O caráter em alguma medida coativo desse controle dos moradores do território. 

3. O ânimo de lucro individual como motivação principal dos integrantes desses 

grupos. 

4. Um discurso de legitimação referido à proteção dos habitantes e à instauração de 

uma ordem que, como toda ordem, garante certos direitos e exclui outros, mas 

permite gerar regras e expectativas de normatização da conduta. 

5. A participação ativa e reconhecida de agentes do estado como integrantes dos 

grupos. (CANO e IOOT, 2008, p. 59). 

Os cinco pontos delimitam o fenômeno das milícias de modo firme e claro, propondo 

um “tipo ideal” através de uma definição fortemente circunstanciada: ao tempo, sendo o 

material recolhido dentro do período 2005-2008; ao espaço, pois a quase totalidade das áreas 

de residência dos entrevistados limitam a análise à Zona Oeste, apesar do fato que, como 

aparece nos dados do Disque-Denúncia (CANO e IOOT, 2008, p. 55), os municípios Duque 

de Caxias e Nova Iguaçu apresentavam números que, possivelmente, mereciam uma atenção 

mais aprofundada. Esse estudo também descreve os “grupos de extermínio”, a “polícia 

mineira” e as “milícias” como três realidades muito próximas, mencionando as 

especificidades distintas de cada uma. Apesar do fato que os autores nunca deixam de 

ressaltar a extrema ambiguidade em conceituar grupos que agem de forma diferenciada com 

algumas práticas de dominação novas e outras já presentes há tempo, ele também privilegia o 

modelo de Rio das Pedras como o mais plausível protótipo das milícias. Primeiramente 

porque, como é ressaltado nas conclusões pelos autores, dos cinco eixos que devem acontecer 

simultaneamente, acima mencionados, a “polícia mineira” compartilharia todos, enquanto nos 

“grupos de extermínio” o quinto eixo tenderia a ser menos presente. Em segundo lugar, já os 

pressupostos da pesquisa sugerem certa seletividade de enfoque na análise, desconsiderando, 

por exemplo, a área da Baixada Fluminense, tanto pela escolha dos entrevistados (quase todos 

oriundos do município do Rio de Janeiro, principalmente da Zona Oeste), quanto pelas buscas 

feitas nas matérias de jornal, nas quais usaram-se palavras-chave como “milícia” e “polícia 

mineira”, deixando para fora “grupo de extermínio”, por exemplo, categoria mais usada para 

descrever a atuação de grupos na Baixada. 

Um ponto de vista peculiar vem de Cláudio Ferraz, à época delegado da Delegacia de 

Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), que ressalta analogias entre as 

milícias e o crime organizado em âmbito internacional. A interpretação do procurador 

Antonio José Campos Moreira fica na mesma linha, associando as milícias ao crime 

organizado (ALERJ, 2008, p. 35). Pensar as milícias a partir da categoria “crime organizado” 
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remete à ideia de um “poder paralelo”, e é um tipo de abordagem que foi adotada, como será 

visto mais a frente, por estudos recentes, especificamente Couto (2017). 

Assim, naquela que chamei de primeira fase, que vai da primeira metade de 2005 até o 

fim de 2008, no que diz respeito à construção do conceito de “milícia” e sua origem, 

prevalece a narrativa que a liga com a “mineira” de Rio das Pedras. Nas primeiras definições 

dos especialistas das ciências sociais, produzidas até o encerramento da CPI das milícias, 

talvez o único ponto no qual os autores concordam seja o fato que “milícia” é algo 

controverso, tanto como conceito que como realidade, onde cada um deles fez uma 

interpretação peculiar, entre contrastes e continuidades com as demais, assim que fica difícil 

achar um mínimo denominador comum. Se Cano e Ioot (2008) tentaram propostas de 

definição bem delimitadas (com todos os riscos que isso comporta), os outros foram mais 

cautelosos em traçar as milícias dentro de um elenco fechado de circunstâncias, apesar de 

tentarem distingui-las de outros fenômenos parecidos, até chegando a conclusões bem 

distantes, como é o caso da análise de Zaluar e Conceição (2007), se comparada com a de 

Santos (2007), ou deste com Alves (2008). Como visto, na maioria dos representantes 

acadêmicos, Alves foi o único que olhava pelo lado do que acontecia na Baixada Fluminense. 

Ao mesmo tempo, apesar da ausência de análises acadêmicas que concebessem os grupos de 

Campo Grande (Liga da Justiça) e de Rio das Pedras enquanto histórias diferentes, a própria 

CPI das Milícias, através da fala de delegados e promotores, introduziu esse aspecto. Desse 

modo, o relatório final da CPI, tentando a árdua tarefa de sintetizar a pluralidade heterogênea, 

por vezes antagônica, de interpretações conceituais dos vários atores (que inclui outras, para 

além daquelas mencionadas) propõe uma definição conclusiva: 

[...] grupos armados para prática de diversas extorsões e exploração irregular de 

serviços públicos, controlados por integrantes das instituições de segurança pública 

e/ou das Forças Armadas, para fins econômicos escusos, não raro com representação 

direta de parlamentares ou indiretamente na forma de sustentação dessa atividade 

criminosa, contando, no mínimo, com a tolerância de autoridades de Poderes 

Executivos (braço político-eleitoral). (ALERJ, 2008, p. 261). 

Ora, também a definição final que resultou da CPI das Milícias é bastante abrangente 

e, escrita assim, incluiria tanto o grupo Liga da Justiça, quanto a “mineira” de Rio das Pedras, 

bem como os grupos de extermínio da Baixada Fluminense. Especificamente “grupo de 

extermínio” é, como visto anteriormente, uma categoria genérica que inclui várias tipologias 

organizacionais. Contudo, acabou frequente e simplisticamente utilizada para definir 
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matadores de aluguel numa ideia de relação contratante-contratado que se exaure no 

extermínio mas, como visto, quando a categoria “grupo de extermínio” é utilizada para definir 

certos grupos que atuam na Baixada Fluminense desde o final da década de 60, os estudos de 

Alves (2003 e 2008) mostraram que, a partir do final da década de 80, alguns desses operaram 

numa conjunção que unia o extermínio com a esfera política (do legislativo, executivo e 

judiciário) e econômica (mercadorias políticas e ilícitas) das quais prescindiam. Inclusive, a 

fala de um entrevistado num estudo de Cano e Duarte (2012, p. 71) relata que segundo ele a 

milícia é na verdade um grupo de extermínio, em função de um policial, conhecido dele, que 

teria lhe contado o funcionamento do esquema. 

Assim, se a ideia é a de achar um lugar de origem à “milícia”, do ponto de vista 

terminológico, procedendo ao pé da letra, como visto, o uso da palavra para descrever certas 

dinâmicas criminosas começou com aquelas reportagens do jornal O Globo em 2005, que 

trataram de grupos que atuavam em Jacarepaguá, o que remeteria aos moldes da “mineira” de 

Rio das Pedras. Nesse sentido, a “milícia” foi uma categoria jornalística, que ingressou 

renomeando e ressignificando uma certa realidade pelos motivos analisados no Cap. 2. É 

também importante refletir sobre certo protagonismo que o Rio de Janeiro (capital midiática 

do país) tem, se comparado com áreas periféricas como a Baixada Fluminense. Com efeito, se 

é verdade que o tópico-milícia nasceu em consequência de um aumento factual do número de 

assassinatos, violências e abusos vários, concentrados com certa intensidade na Zona Oeste, 

que chamaram a atenção (midiática, acadêmica, etc.), é também verdade que as mesmas 

dinâmicas não estimularam a mesma produção (midiática, acadêmica, etc.) quando 

aconteceram na Baixada, como é o caso da maior chacina do Estado ocorrida em 2005, e as 

tantas outras presentes no livro de Alves (2003), que não chegaram nas câmeras da capital, 

nem puderam gozar de uma atenção acadêmica comparável.  

Porém, se a ideia é de achar um lugar de origem da “milícia” pensando nas realidades 

que a palavra começou a representar a partir de 2005, a presente pesquisa argumenta que não 

existe um único lugar de origem. O que a análise da disputa conceitual da primeira fase parece 

sugerir, é que há uma pluralidade heterogênea de práticas, relações e formas de organização 

que foram associadas às milícias, já na primeira fase: participação de agentes do Estado, 

inserção política, extorsão, controle territorial, monopólios comerciais, e muitas outras. Por 

um lado, parte dessa pluralidade teve certo pioneirismo ou certa relevância em determinados 



 

87 

 

grupos da Zona Oeste, como pode ser a ligação com a Associação de Moradores e a taxação 

padronizada nos serviços em Rio das Pedras com a “mineira”, ou a importância do transporte 

e do dinheiro com isso arrecadado pela Liga da Justiça, em Campo Grande e Santa Cruz (bem 

como a grande expansão territorial que caracteriza a atuação deste grupo), ou ainda o controle 

territorial exercido nas comunidades pelos dois grupos. Por outro lado, o restante dessa 

pluralidade heterogênea, porém, existia há décadas na Baixada Fluminense, na qual o controle 

territorial, a inserção na política formal (ainda que de forma menos expansiva do que 

aconteceu com a Liga da Justiça) e a interdependência com os demais setores do Estado, 

existem desde a década de 80, no mínimo. O controle territorial, especificamente, estava já 

presente nos dois contextos da Zona Oeste e na Baixada, ainda que exercido de modo 

diferente. Nesse sentido, a busca da origem das milícias se faz visível de modo mais completo 

através de uma perspectiva multilinear pois, proceder de modo unilinear acaba 

inevitavelmente selecionando certos contextos que foram determinantes na construção atual 

dos vários conceitos de milícias, em detrimento de outros que também foram.  

Ademais, parece evidente que, no conjunto dos especialistas que analisaram as 

milícias nessa primeira fase (participando ou não da CPI), cada um descreve, justamente, a 

partir da realidade empírica que conhece, independentemente do campo de saber, criando 

afinidades e contrastes regionalizados e inter-campo: de fato, os que produziram as análises 

mais aprofundadas, enxergaram o fenômeno a partir do contexto geográfico conhecido ou 

estudado analiticamente, quer na academia, quer na delegacia ou dentro do Ministério 

Público. Assim, se olhando as milícias pelo lado da Baixada elas parecem significar uma 

reconfiguração para formas mais padronizadas de extração econômica por certos grupos, 

olhando pelo lado de Rio das Pedras e Campo Grande, elas representaram, respectivamente, 

uma mudança em algumas características de dominação numa favela que impedia o ingresso 

de traficantes e uma evolução organizacional, segundo um modelo de empreendimento 

capitalista, sobretudo a partir do monopólio do transporte. Assim, a presente pesquisa, longe 

de argumentar ou escolher um conceito (ou narrativa de origem) em detrimento de outro, 

argumenta que as várias propostas analíticas da primeira fase mostram perspectivas 

contextuais diferenciadas, focando a atenção a partir da área geográfica analisada, o que 

necessariamente tende a desconsiderar, em parte, áreas mais distantes, sobretudo 

considerando o tempo reduzido dentro do qual surgiram as primeiras análises. 
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3.2. Expansões de grupos e de práticas 

Em vários estudos e análises sobre as milícias, fala-se com frequências da expansão 

dessas. Preferiu-se, no título, adotar “expansões”, no plural, justamente pelo fato de que, no 

singular, reforçaria uma ideia que remete a um ponto originário das milícias que em seguida 

foram se expandindo para outros lugares, o que, por sua vez, implicaria considerar a expansão 

como referida necessariamente a grupos e as milícias como um fenômeno que teve uma única 

origem. Adicionou-se a expansão das práticas, pois, nem sempre foram os grupos que se 

expandiram, muitas vezes simplesmente alguns grupos começaram a adotar novas práticas. 

Como foi visto, entende-se que é melhor pensar as milícias por uma perspectiva multilinear e 

multiforme: multilinear pois, se algumas práticas que hoje entram na categoria milícia tiveram 

certo pioneirismo em determinado lugar, por muitas outras a área geográfica foi diferente; 

multiforme porque, também em função das várias narrativas de origem, nunca houve uma 

definição clara e unívoca sobre o conceito “milícia”. 

Numa parte da entrevista com Miriam, ela compara tráfico e milícia, evidenciando o 

aspecto que, por ela, colocaria a milícia como sendo pior. Nota-se na transcrição o termo 

“melícia”, que ela sempre utilizou ao invés que “milícia”, o que representaria uma 

deformação fonética bastante compartilhada entre muitos moradores da área do campo de 

pesquisa: 

Miriam: [...] é isso mesmo... é um querendo tomar o espaço do outro... 

então hoje, [bairro Florida] e [bairro Independente] têm os dois... a 

melícia e o tráfico... porém, tanto a melícia assusta os moradores, 

até mais, do que o próprio tráfico... 

Entrevistador: por que? 

Miriam: porque a melícia faz o ato de cobrança... 

Entrevistador: mas para moradores? 

Miriam: para moradores 

Entrevistador: mas aonde? aqui em [bairro Florida]? 

Miriam: [bairro Independente] principalmente... 

Entrevistador: porque alguém falava que faziam só para comércio, mas fazem 

para moradores também? 

Miriam: eh, atualmente em [Independente] tá sendo para moradores 
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Entrevistador: mas na área toda ou só em alguns lugares? 

Miriam: não, em alguns lugares... eu tenho conhecidos na [favela Paraguay] 

que tá pagando 1000 reais... pela casa que foi comprada 

 [...] 

Entrevistador: mas isso foi nos últimos anos? 

Miriam: então, não... atualmente... a melícia em [Florida] ela é coberta pelo 

nome ‘segurança’... 

Entrevistador: é... isso eu sabia, também em [Independente] 

Miriam: é... é chamado de ‘segurança’... “ah, a gente paga a segurança para 

não ser assaltado”... e na verdade você não está pagando a 

segurança... você está pagando a melícia, porque se você não paga 

você é assaltado... como que você tem um assalto em loja onde 

você tem segurança? Isso não existe... então se você falha, você é 

assaltado... então se isso ocorre, é porque é um ato de melícia... 

 

Portanto, no ponto de vista de Miriam o diferencial pejorativo da milícia é o ato da 

cobrança, que sendo imposto, colocaria em evidência o caráter extorsivo da oferta de 

proteção, pois quem não paga é assaltado, e isso faz com que Miriam considere o pagamento 

da taxa como algo peculiar da milícia, diferente de uma oferta normal de “segurança”. 

Identificar a prática da cobrança compulsória da taxa de proteção como trato característico das 

milícias é algo bastante compartilhado, e isso já foi sinalizado por Cano e Ioot uma década 

atrás. Aos olhos da população que foi objeto dos estudos deles, os dois traços mais peculiares 

para que certo grupo fosse (na época do estudo) classificado de milícia eram: a cobrança da 

taxa de proteção e, como visto antes, a invasão por parte de grupos que não são moradores da 

localidade (CANO e IOOT, 2008). Certamente, o segundo traço não é mais um diferencial 

nos dias atuais, como mostram as notícias diárias sobre milícia, as quais não prescindem dessa 

característica, e também pela fala de muitos. A título de exemplo: 

Miriam: [...] e também tive contato com os melícia... até porque a maioria 

dos milicianos de [bairro Florida] estudaram comigo 

Entrevistador: ah então não é pessoal de fora... 

Miriam: tem alguns de fora mas tem alguns que foram criados no bairro 

A cobrança da taxa de proteção no Rio de Janeiro, ao que parece, não é novidade, e era 

já praticada por vários grupos, inclusive por traficantes de drogas, já no início da década de 80 

na Cidade de Deus (ZALUAR, 1994 apud SOUZA e SILVA et. al., 2008). Entretanto, é 
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sobretudo com a “mineira” de Rio das Pedras e a Liga da Justiça que esse tipo de prática 

começa a ficar padronizada: peculiarmente em Rio das Pedras, a cobrança da taxa de proteção 

e outras atividades comerciais e financeiras começaram a ser cobradas de modo mais 

estruturado e compulsório ao passo que a “mineira” se apropriava da Associação de 

Moradores (MESQUITA e FREIRE, 2007). 

Um outro relato de um entrevistado, Lucas, falando do trabalho do pai com as linhas 

de vans: 

Lucas: [...] ele [o pai] trabalha com lotação, nas vans... 

Entrevistador: então você tem contato com seu pai... 

Lucas: tenho... aí sempre, quando acontecia alguma coisa, tipo: a linha lá 

era praticamente... tudo motorista maluco, não tinha habilitação, 

carro pirata... aí sempre que era apreendido, vinha um miliciano e 

resolvia... soltava o carro... tipo assim, eu te paro, aí chega e fala 

“não, para esse cara aí não, ele trabalha para tal miliciano”... aí 

pegava e ia embora... podia estar sem habilitação, carro tudo 

atrasado... 

Entrevistador: ah ‘tó ligado... 

Lucas: era assim... o contato maior que tive foi nesse caso... aí meu pai ele 

era habilitado mas, tipo, a van não era regulada para carregar 

passageiro... aí uma vez a gente fazendo transporte... parou a van... 

aí chegou um miliciano... 

Entrevistador: que trajeto ele fazia? 

Lucas: a primeira linha essa do miliciano foi Jardim América/Carioca 

Shopping... aí depois mudou para Cidade Alta/Carioca Shopping... 

mas quando ele trabalhava na Jardim América era miliciano que 

resolvia... quando era na cidade alta era policial normal... 

geralmente por radio entrava em contato com ele 

Entrevistador: seu pai tinha que pagar alguma coisa para o miliciano, né? 

Lucas: sim, era... na Jardim América era 150 que... Jardim América foi 

bastante tempo atrás 

Na transcrição acima Lucas está falando do trabalho do pai em época anterior ao 2014, 

no período de transição em que o transporte alternativo no Rio de Janeiro passou a ser 

regularizado, e mostra como, naquele período, o fato de trabalhar com as vans na Zona Norte 

do Rio de Janeiro implicasse necessariamente lidar com milicianos. A exploração do 

transporte é frequentemente apontada como a atividade mais lucrativa que permitiu o 

crescimento da Liga da Justiça, mas já no relatório da CPI das Milícias se encontrava 
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amplamente presente em muitas áreas fora da Zona Oeste, como mostram as numerosas 

denúncias pelo Disque-Denúncia (ALERJ, 2008, pp. 127-209) e também o relato de Lucas. O 

Cap. IV do relatório final trata das finanças das milícias e ressalta quatro atividades 

principais: exploração do transporte, venda de gás, o fornecimento do “gatonet” e a segurança 

privada (ALERJ, 2008, pp. 111-124). Essas atividades representavam uma espécie de mínimo 

denominador comum dos grupos chamados de milícia na época, isto é, um conjunto de 

práticas que, ainda que de modo descontinuo e inconstante, era mais frequente nos grupos 

investigados pela Comissão. De fato, em muitos casos só dessas práticas já era suficiente para 

que se falasse de milícias. 

Contudo, como se pode notar ao longo do relatório, já naquela época havia uma 

grande variedade de formas de extração econômica nos vários grupos, característica essa, 

destinada a aumentar ao longo do tempo. Por exemplo, uma forma de exploração que não era 

presente ainda na CPI e que notei durante o campo de pesquisa (descobrindo em seguida que 

é prática comum em vários contextos), envolve o programa habitacional Minha Casa Minha 

Vida (lançado em 2009, depois da CPI). O trecho da entrevista com Elaine, visto no Cap. 2 

deste trabalho, mostra o controle exercido por milicianos no conjunto habitacional na qual ela 

mora, mas essa prática não é exclusiva da área do meu campo de pesquisa: em outros lugares 

distantes, grupos diferentes fizeram o mesmo35. Os condomínios do Minha Casa Minha Vida 

oferecem oportunidades de financiamento facilitado e palatável às milícias pois, 

analogamente ao que acontecia décadas atrás com a Associação de Moradores em Rio das 

Pedras, a cobrança da taxa de segurança e os monopólios de outros serviços (geralmente 

vendidos a valores acima do mercado), podem ser exercidos de forma mais sutil, juntamente 

às taxações e cobranças legais e rotineiras para a administração e manutenção da estrutura. 

Assim, como mostra o relato de Elaine e também as matérias de jornal, geralmente os 

administradores do condomínio (integrantes das milícias ou por ela cooptados) centralizam o 

poder e coagem os moradores a pagarem esse tipo de administração do espaço, explorando 

famílias que geralmente não têm alternativas, justamente por serem beneficiárias do 

Programa.   

                                                           
35 Ver: http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-05/policia-prende-suspeito-de-integrar-milicia-de-santa-

cruz.html Acesso em: 2/3/2018 e http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/08/07/operacao-contra-milicia-na-zona-

oeste-do-rio-tem-21-presos/ Acesso em: 14/2/2018  

http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-05/policia-prende-suspeito-de-integrar-milicia-de-santa-cruz.html
http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2017-01-05/policia-prende-suspeito-de-integrar-milicia-de-santa-cruz.html
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/08/07/operacao-contra-milicia-na-zona-oeste-do-rio-tem-21-presos/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2014/08/07/operacao-contra-milicia-na-zona-oeste-do-rio-tem-21-presos/
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Fazer uma análise a partir de todas as práticas que entram na categoria “milícia” seria 

uma tarefa sem fim, sendo que, dependendo do contexto de atuação dos grupos, as formas de 

exploração através de atividades comerciais e monopólios ou extorsões compulsórias foram 

os mais variados, apesar de haver algumas práticas mais recorrentes que outras. Dessa forma, 

as linhas acima serviram para mostrar alguns exemplos de difusão de práticas, sem porem 

desconsiderar que, em muitos casos, o que ocorreu foi uma expansão de grupos e, 

paralelamente, das formas e práticas de controle territorial que estes adotavam. Por exemplo, 

através do relatório final da CPI das Milícias, percebe-se que a Liga da Justiça em 2008 já 

havia alcançado uma grande área e, apesar das prisões das lideranças, continuou a expandir-se 

nos anos seguintes36. 

A análise de algumas matérias de jornal permite justamente observar duas diferentes 

possibilidades, com relação a acontecimentos ocorridos na Baixada Fluminense. A primeira37, 

de agosto 2009, trata de uma operação policial que resultou na prisão de dez pessoas, nove 

das quais eram policiais militares, integrantes de uma milícia denominada “Bonde do Jura” e 

acusadas de serem responsáveis por, no mínimo, cem mortes. O grupo atuava em diversos 

municípios da Baixada e era chefiada pelo “Jura”, o qual teria abrigado o ex-chefe da milícia 

Liga da Justiça, quando este foi procurado pela polícia. O “Bonde do Jura” teria entrado em 

conflito com um grupo de extermínio conhecido como “Grupo do Pará” que também atuava 

na área, ganhando força após a morte do chefe desse grupo, assim que os integrantes que não 

queriam fazer parte do novo grupo miliciano teriam sido mortos. Assim, lendo a notícia por 

como os fatos são construídos, uma organização nomeada “grupos de extermínio” pela 

matéria teria sido subjugada por uma outra organização nomeada de milícia, a qual 

compactuava com a Liga da Justiça. Desta forma, esse caso representaria uma expansão desse 

grupo em áreas da Baixada Fluminense através de uma colaboração com lideranças locais, e 

por meio da eliminação do grupo anteriormente presente e de sua hegemonia, que durou até a 

disputa pelo controle da região. 

                                                           
36 Ver: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/05/politica/1557066247_273526.html Acesso em: 9/05/2019 e 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/09/1810689-maior-milicia-do-rio-se-expande-na-

baixada-e-investe-em-politica.shtml Acesso em: 18/7/2018 

37 Ver: https://extra.globo.com/noticias/rio/operacao-da-policia-prende-bonde-do-jura-na-baixada-fluminense-

324550.html  Acesso em: 18/12/2017 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/05/politica/1557066247_273526.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/09/1810689-maior-milicia-do-rio-se-expande-na-baixada-e-investe-em-politica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/eleicoes-2016/2016/09/1810689-maior-milicia-do-rio-se-expande-na-baixada-e-investe-em-politica.shtml
https://extra.globo.com/noticias/rio/operacao-da-policia-prende-bonde-do-jura-na-baixada-fluminense-324550.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/operacao-da-policia-prende-bonde-do-jura-na-baixada-fluminense-324550.html
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Uma outra notícia38, de dezembro 2008, intitulada “Draco desarticula grupo de 

extermínio com características de milícia”, descreve a operação policial que resultou na prisão 

de várias pessoas, acusadas de planejar o homicídio de uma promotora e um policial civil e de 

ter praticado diversos assassinatos, entre outros crimes. Em seguida, a matéria informa que o 

grupo explorava os moradores das comunidades com a venda ilegal de serviços de TV a cabo, 

e isso foi causa do homicídio de outro integrante que supostamente contrariava os interesses 

do grupo. Logo depois, continua informando que o grupo estava “a um passo de formar uma 

milícia”, o que é curioso porque indicar que a passagem de grupo de extermínio para milícia 

aconteceria por meio de uma espécie de metamorfose. As “características de milícia” do 

título, interpretando o texto, com toda probabilidade seriam representadas pela exploração dos 

moradores com a venda de TV a cabo que, como visto antes, foi uma das práticas que 

geralmente se associa ao que é “milícia”. Porém, ainda faltava aquele “passo” para que o 

grupo pudesse ter sido apelidado de milícia, alguma característica ainda ausente que não é 

mencionada (talvez a taxa de segurança? Ou outras atividades normalmente tidas como 

“milicianas”?), mas que deixa deduzir que a soma “grupo de extermínio + exploração de 

moradores com venda de serviços” nem sempre é suficiente para que se fale de milícia, pelo 

menos segundo a matéria. Temos assim, até agora, duas diferentes reconstruções jornalísticas, 

decorrentes de dois casos particulares: uma diz respeito a um grupo de extermínio que atuava 

em determinada área até ser subjugado por uma milícia, e outra conta de um grupo de 

extermínio que estava “virando” milícia até a operação policial ter impedido essa 

transformação. 

Couto menciona um caso de um grupo de extermínio chamado Caçadores de Gansos 

que atua (ou atuava) por meio de uma página Facebook na Baixada Fluminense e que seria 

voltado só para a atividade de extermínio, conforme contou um delegado entrevistado por ele 

(COUTO, 2017, p. 241). Diz o delegado que esse grupo não cobraria nenhum real dos 

moradores locais e nem adotariam práticas de algum tipo de extorsão ou de monopólios 

comerciais. Ora, em tempos posteriores à declaração do delegado, no final de 2017 os 

Caçadores de Gansos foram objeto de publicação39 e a matéria, apesar de concordar com o 

                                                           
38 Ver: http://www.jb.com.br/rio/noticias/2008/12/05/draco-desarticula-grupo-de-exterminio-com-caracteristicas-

de-milicia/ Acesso em: 22/12/2017 

39 Ver: https://extra.globo.com/casos-de-policia/grupo-de-exterminio-de-queimados-recebe-solicitacao-de-

servicos-pela-internet-21975409.html Acesso em 23/6/2018 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2008/12/05/draco-desarticula-grupo-de-exterminio-com-caracteristicas-de-milicia/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2008/12/05/draco-desarticula-grupo-de-exterminio-com-caracteristicas-de-milicia/
https://extra.globo.com/casos-de-policia/grupo-de-exterminio-de-queimados-recebe-solicitacao-de-servicos-pela-internet-21975409.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/grupo-de-exterminio-de-queimados-recebe-solicitacao-de-servicos-pela-internet-21975409.html
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relato do delegado sobre o fato de que o grupo tivesse o extermínio de certas pessoas como 

finalidade principal, diz que algumas taxas eram cobradas aos moradores. Uma última 

notícia40, ainda mais recente (agosto 2019), volta a tratar do mesmo grupo, mostrando um 

leque diferenciado de práticas comerciais (exploração do transporte, monopólios na venda de 

gás, cestas básicas, entre outras). Dessa forma, é plausível pensar que os Caçadores de Gansos 

tenham, ao longo do tempo, adotado diversas formas e práticas de lucro econômico a partir do 

extermínio. 

Finalmente, com frequência a “expansão das milícias” parece subentender unicamente 

a ideia de grupos que vão invadindo outras áreas. Por exemplo, Cano e Duarte, analisando a 

distribuição geográfica das denúncias contra milícias entre os anos 2006-2011, afirmam que 

“(...) podemos interpretar que, apesar de ser um fenômeno marcadamente carioca, as milícias 

se expandiram nos últimos anos, especialmente na Região Metropolitana, notadamente na 

Baixada Fluminense” (CANO e DUARTE, 2012, pp. 29-30). Considerando que a análise é a 

partir de denúncias, é legítimo pensar que, para além de expansões práticas (isto é, expansões 

de grupos ou de práticas), pode tratar-se também de expansões simbólicas, ou seja, 

determinadas práticas que antes eram chamadas com nomes diferentes (“corrupção policial”, 

“agiotagem”, etc.), a partir do momento que entraram na categoria totalizante “milícia” 

(também pelo respaldo midiático e cinematográfico) são denunciadas como milicianas. 

Contudo, mesmo deixando de lado, por enquanto, o lado simbólico, nem sempre a uma 

expansão de certas práticas correspondeu, como visto, uma expansão de certas milícias. Teve 

casos nos quais os grupos, como é o caso da Liga da Justiça, expandiram-se levando consigo 

os padrões de prática e atuação que os caracterizava. Em outros casos, determinadas práticas 

comumente associadas às milícias (como, por exemplo, a cobrança de taxa de segurança) 

simplesmente começaram a ser adotadas por determinados grupos (copiando de outros) os 

quais, porém, já atuavam através de padrões diferentes: em outros termos, uma reconfiguração 

de práticas criminais (ALVES, 2015). Afinal, por que não tentar, sendo que o esquema já 

mostrou grande probabilidade de dar certo em outros lugares? Assim, exceção feita pelos 

casos nos quais houve realmente uma expansão de certos grupos, parece que, da mesma forma 

que na escolha do lugar originário das milícias (vista na parte anterior deste trabalho), as 

mesmas ambiguidades se refletem nas análises posteriores: pensar as milícias como fenômeno 
                                                           
40 Ver: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/07/30/policia-identifica-23-vitimas-mortas-por-

milicia-em-queimados-rj-numero-de-assassinatos-pode-chegar-a-100.ghtml Acesso em 1/8/2019 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/07/30/policia-identifica-23-vitimas-mortas-por-milicia-em-queimados-rj-numero-de-assassinatos-pode-chegar-a-100.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/07/30/policia-identifica-23-vitimas-mortas-por-milicia-em-queimados-rj-numero-de-assassinatos-pode-chegar-a-100.ghtml
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único que se originou em dada área estimula, logicamente, levar em consideração uma 

expansão aquela que, dependendo da perspectiva da análise, pode ser vista como uma simples 

incorporação de práticas (ou reconfiguração) olhando a partir de uma outra área. 

 

3.3. Algumas análises da segunda fase (pós-CPI) 

Como discutido anteriormente, escolheu-se separar a análise sobre as milícias (tanto 

na esfera simbólica quanto na esfera prática) em dois momentos, considerando a CPI das 

Milícias como divisor de águas dessas duas fases: primeiramente, a própria CPI foi um 

momento de debate e disputas pela definição do que seriam as milícias, juntando propostas 

vindas de uma pluralidade de âmbitos, e também um evento que, por própria natureza, 

cruzando os resultados de várias investigações, análises, denúncias e pesquisas, possibilitou 

um conhecimento muito maior sobre os grupos objeto da Comissão; em segundo lugar, pelo 

fato de que a CPI levou, segundo alguns, a uma repressão maior por parte do Estado, que teve 

o efeito de fazer com que as milícias, supostamente, mudassem a própria atuação. Assim, 

longe da CPI ter servido para ocasionar um consenso, será visto como o debate sobre as 

milícias, também na “segunda fase”, caracteriza-se por uma heterogeneidade de 

interpretações, algumas apresentando novos elementos de contraste, e outras reproduzindo 

divergências interpretativas já presente na “primeira fase”.  

Em 2011, estudando a as relações entre crime organizado e crime comum no Rio de 

Janeiro, Misse analisa algumas atividades criminais que utilizam práticas violentas como 

recurso regular, tais como o jogo do bicho, o tráfico de drogas e as milícias. Antes de explicar 

essas últimas, introduz, através de uma sequência diacrônica, aqueles grupos que ele chama 

de “parapoliciais”, que no estado do Rio de Janeiro existem desde a década de 50, ainda que 

com formas diferentes: os esquadrões da morte, os grupos de extermínio, a “polícia mineira” e 

as milícias (MISSE, 2011). O autor parte dos anos 50 justamente por ser o momento que ele 

considera como ponto de partida da “acumulação social” da violência urbana do Rio de 

Janeiro, aliás, quando surgiram os primeiros esquadrões da morte (MISSE, 2008). Na mesma 

linha interpretativa de Zaluar e Conceição (2007), coloca as milícias na interpretação da 

“mineira” de Rio das Pedras, acrescentando que a partir desse modelo, o arranjo expandiu-se 

para outros lugares da Zona Oeste, e a Liga da Justiça de Campo Grande seria um exemplo 
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bem-sucedido. Desse modo, essa leitura contrasta com aquela que indica Campo Grande 

como contexto originário. Essa versão, que liga a origem das milícias à exploração do 

transporte alternativo, como visto antes, foi estimulada por vários atores da CPI e é bem 

representada na fala de um promotor de justiça entrevistado por Couto (2017, pp. 237-238) 

que, ao contrário de Misse, considera o lucro a partir do transporte alternativo como causa de 

um novo “mecanismo de milícias”, e as outras atividades de exploração econômica como 

efeito. 

Cano, depois da primeira conceituação produzida em 2008 (CANO e IOOT, 2008), 

quatro anos depois requalificou, juntamente a Duarte, os cinco pontos que delimitam o que 

deve estar dentro e fora do conceito de milícia, como resultado de uma outra pesquisa. As 

conclusões acerca do novo estudo sinalizam mudanças no padrão de atuação dos grupos 

objeto da pesquisa no tempo que dividiu as duas propostas: 

a) controle de pequenos territórios e das suas respectivas populações por parte de 

grupos armados irregulares que fazem uso efetivo ou potencial da violência; 

b) coação contra moradores e comerciantes locais. Embora exista sempre um grau 

parcial de legitimação e de tolerância dos moradores, se a intimidação estiver 

ausente, estaríamos falando em segurança privada; 

c) motivação de lucro individual dos componentes desses grupos. Na ausência do 

antigo discurso de legitimação público, o objetivo das milícias ficou mais 

escancarado. Isso não exclui, em alguns casos, a tentativa de implantar, em paralelo, 

agendas ou projetos morais (luta contra o consumo de drogas etc.), mas essas 

motivações são sempre secundárias em relação ao lucro; 

d) posições de comando ocupadas por parte de agentes de segurança pública do 

Estado que agem de forma privada; 

e) imposição de taxas obrigatórias a moradores ou comerciantes em troca da suposta 

proteção e/ou aplicação de monopólios coativos sobre certos produtos e serviços 

consumidos na comunidade. Como no segundo ponto, a coerção é essencial, caso 

contrário estaríamos perante grupos de segurança privada ou monopólios com base 

econômica. (CANO e DUARTE, 2012, p. 132). 

A primeira diferença entre as duas definições que salta aos olhos é a maior extensão de 

cada um dos cinco pontos na versão atualizada, que teve de se tornar mais específica em 

alguns pontos e mais geral em outros, para a definição “resistir” na tentativa de perseguir a 

conceituação de uma realidade que não se deixa delimitar facilmente, se considerada de modo 

uniforme. Os territórios controlados pelos grupos, que na primeira versão não tinham 

nenhuma referência relativamente ao tamanho, passam a ser pequenos, acrescentando que se 

deve fazer um uso da violência. Quanto à coação do controle, vem adicionado 

especificamente que se não há intimidação, não se poderia falar de milícias, mas de segurança 

privada. O lucro individual, de “motivação principal”, passa a ser a conditio sine qua non, 
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ainda que pode ser auxiliado por outros projetos morais. A diferença na participação de 

agentes estatais consiste no fato de que agora eles devem estar em posições de comando, 

enquanto antes a participação deles era “ativa e reconhecida”. Por último, a nova definição 

substitui a ausência da característica acerca do “discurso de legitimação” (CANO e IOOT, 

2008) pela introdução da imposição de taxas obrigatórias e/ou aplicação de monopólios 

coativos. 

Essas alterações nos cinco pontos foram feitas, segundo os autores, em prol da 

mudança do padrão de atuação dos grupos orientada por uma atuação mais discreta, na sua 

composição e abrangência territorial, observada entre metade dos anos 2000 e o início dos 

2010. A presença abundante, na nova conceituação, do caráter coativo dos grupos, como algo 

que evitaria que a definição caísse no terreno conceitual da simples segurança privada, serve 

para compensar a ausência de fatores peculiares como o discurso de legitimação e a 

imposição da ordem que diminuíram ou desapareceram. O estudo de Couto (2017) também 

fala de mudanças. Todavia, ele mostra de modo detalhado que não houve “uma” mudança, 

mas várias, dependendo do contexto regional, e que, acerca da estrutura dos grupos, os 

entrevistados no estudo não relatam que não houve mudanças drásticas. Por exemplo, posto 

que os cinco pontos da análise de Cano e Duarte (2012) devem acontecer simultaneamente 

para que se possa falar de milícias, o primeiro, que faz menção a “pequenos territórios”, não 

dá conta da pluralidade de situações, e implicaria considerar a grande abrangência territorial 

de grupos como a Liga da Justiça como sendo também pequena (e nesse sentido, seria 

colocada no mesmo patamar de grupos pequenos que concorrem no mesmo bairro, como 

acontece em muitas regiões41), ou deixar a Liga da Justiça fora do conceito. De modo 

análogo, a necessidade da presença simultânea dos cinco pontos faz com que qualquer grupo 

que seja diferente em pelo menos um, automaticamente, esteja fora da categoria, mas como 

será visto à frente, há várias situações nas quais a nomenclatura milícia é mobilizada pelos 

demais âmbitos (midiático, jurídico, etc.) apesar de não respeitar os cinco pontos.  

Talvez o problema maior em conceituar por meio de traços definidos a pluralidade 

heterogênea do que se chama atualmente de milícia esteja no fato dela abranger uma 

multiplicidade de situações: algumas mais próximas e outras mais distantes, algumas mudam 

                                                           
41 Ver: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/disputa-entre-trafico-e-milicia-explica-ataques-

bares-na-baixada-fluminense Acesso em: 12/12/2017 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/disputa-entre-trafico-e-milicia-explica-ataques-bares-na-baixada-fluminense
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-10/disputa-entre-trafico-e-milicia-explica-ataques-bares-na-baixada-fluminense
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e evoluem rapidamente e outras são mais estáveis, dependendo do contexto. Assim, embora 

essas definições possam parecer inicialmente válidas para definir suficientemente uma 

realidade que apresenta nexos comuns (mas se manifesta em formas diferentes), elas correm o 

risco de qualificar um tipo ideal que, se demasiadamente específico, seleciona arbitrariamente 

alguns contextos em detrimento de outros como representativos do que é “milícia”; se 

demasiadamente geral, engloba dentro de si outros atores aos quais pretendia distinguir-se, 

tais como “grupos de extermínio” ou “polícia mineira”. Com efeito, Cano e Duarte (2012) 

afirmam que: 

[...] é interessante observar que as milícias talvez estejam se afastando do modelo de 

domínio territorial exercido pelo tráfico, baseado na ostensividade, e evoluindo na 

direção do controle social aplicado pelos grupos de extermínio, que não controla os 

acessos e intervém de forma discreta, embora extremamente violenta. (CANO e 

DUARTE, 2012, p. 131). 

A pergunta surge espontânea: não será que, em determinados lugares, sobretudo 

naqueles nos quais os grupos de extermínio tiveram raízes profundas há décadas, nunca houve 

um afastamento do modelo de domínio territorial ostensivo porque, apesar te terem 

reconfigurado algumas formas de extração econômica, o tipo de controle social aplicado 

simplesmente permaneceu relativamente estável? A resposta, mais uma vez, parece mais 

depender de qual sentido de “milícia” entende-se adotar e, por sua vez, do contexto (histórico 

ou regional) que se decide escolher para responder à pergunta. 

Uma das características que acomunam os estudos de Misse (2011) e Cano e Duarte 

(2012) é a maior presença, dentro dos respectivos textos, das palavras “máfia” e “crime 

organizado”, quase ausentes nas várias análises anteriores à CPI das Milícias. Em verdade, 

“crime organizado” apareceu já dentro das diversas leituras avançadas na Comissão, assim 

como as tentativas de incluir as milícias dentro desse conceito. É o caso do delegado Cláudio 

Ferraz, mencionado anteriormente, que insere as milícias no conceito internacional de crime 

organizado por terem seis características: um auto-padrão organizativo, uma racionalidade de 

tipo empresário que oferece bens e serviços ilícitos, a utilização de métodos violentos, o 

aproveitamento da corrupção policial e do Poder Judiciário, a instauração de relações com o 

poder político e, por último, o emprego da intimidação e do homicídio. Também o procurador 

Campos Moreira ressalta analogias entre as milícias e o crime organizado, evidenciando o 

caráter empresarial e o pressuposto do braço no Estado (ALERJ, 2008, pp. 40-41). Pensar as 
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milícias no âmbito do crime organizado implica, então, focar a atenção no aspecto ilegal dos 

grupos, mas também na finalidade lucrativa através de um padrão organizativo de tipo 

empresarial, do mesmo modo que Gambetta (1993) entendeu a máfia siciliana, isto é, como 

uma empresa que se estruturou e foi crescendo a partir da venda da mercadoria “proteção”. 

Ademais, implica também focalizar a atenção nas relações com o Estado, no uso da força e, 

enquanto organização supostamente autônoma, reforçando a narrativa do “poder paralelo”. 

Tomando emprestada, no quadro analítico de Tilly (1985), a combinação das quatro 

atividades descritas pelo autor, discutidas no Cap. 2, elas aparecem em várias interpretações 

acerca das milícias. Já na CPI, na fala do delegado Pedro Paulo Pinho (ALERJ, 2008, pp. 41-

42), que entendeu as milícias a partir da “mineira” de Rio das Pedras e que, como visto antes, 

desenvolveu uma abordagem gradativa em três níveis, o primeiro nível poderia ser pensado 

como uma fase de protecion e state making (organização dentro de um dado território 

neutralizando inimigos externos, no caso, os traficantes); o segundo representaria uma fase na 

qual ingressa a extraction, já que é onde começa a cobrança de taxas e serviços, sempre 

segundo o delegado; por último, no nível três, através da representação direta na política 

formal e a disputa nas eleições, se criaria uma consequente rivalidade externa ao território, 

ocasionando uma fase de war making. Diferentemente, ao aplicar a análise de Tilly acima das 

interpretações das milícias a partir da Liga da Justiça, a ordem das quatro atividades seria 

diferente: em primeiro lugar haveria as atividades extraction e protection, onde a primeira 

seria a mais importante e, em seguida, através da exploração do transporte de vans e por meio 

do lucro com isso arrecadado, teriam se fortalecido as outras três atividades. O uso dessas 

combinações aplicadas à interpretação do delegado Pinho, ainda que de um plano puramente 

analítico, podem ajudar a entender como, em contextos diferentes, o desenvolvimento de uma 

dada milícia ao longo do tempo não seguiu a mesma ordem que uma outra, se pensada nas 

quatro atividades de Tilly. 

Um outro estudo, recente, que interpreta as milícias do Rio de Janeiro como forma de 

crime organizado é o de Couto (2017). Ele entende as milícias como um estágio avançado 

dentro de um processo de estruturação da das atividades criminosas, numa linha que lembra 

os três níveis do delegado Pedro Paulo Pinho, pelo menos no sentido de uma ordem 

organizativa crescente dos grupos. Analisando paralelismos entre alguns fenômenos 

internacionais incluídos na categoria de crime organizado e as milícias, o autor oferece uma 
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leitura evolutiva dessas. No primeiro estágio estariam os grupos de extermínio, que teriam no 

extermínio o fim último de sua existência. A fase progressivamente mais avançada seria o 

lugar do modelo da “polícia mineira”, na qual o assassínio passa a ser um dos recursos, ao 

mesmo tempo que outras atividades lucrativas passam a caracterizar a atuação dos grupos. 

Finalmente, situa as milícias no estágio mais avançado, consideradas por Couto na categoria 

de crime organizado. Os principais fatores de distinção entre o modelo “polícia mineira” e as 

milícias seriam representados por: uma expansão territorial maior, em busca de um mercado 

mais amplo; um controle territorial exercido por um grupo desligado da comunidade, tanto 

pela falta de pertencimento dos milicianos, quanto pela falta de internalização das normas 

impostas; uma apropriação do aparelho estatal mais intensa; um aumento do tipo das 

atividades ilegais praticadas (COUTO, 2017). 

Entender as dinâmicas de “grupos de extermínio”, “polícia mineira” e “milícias” como 

realidades diferentes e pertencentes ao mesmo processo histórico, na verdade, não é o 

diferencial que contrasta com outras análises anteriores pois, na maioria dos autores tratados 

até aqui essa ideia é bastante compartilhada. A especificidade do trabalho de Couto reside no 

entendimento das milícias como dinâmica avançada de estruturação criminosa, entendidas 

pelo viés do crime organizado internacional. Contudo, entende-se que esse tipo de leitura é 

problemático justamente por conceber esses três atores de modo reificado. Se ao falar de 

“polícia mineira”, entendido no contexto de Rio das Pedras, se tem um lugar, uma 

organização e uma história de certos grupos na época recente (e do mesmo modo com a Liga 

da Justiça em Campo Grande), nas categorias “grupos de extermínio” e “milícias” entra uma 

pluralidade de situações, especialmente na segunda. Por exemplo, imaginando uma hipotética 

escala evolutiva dos três e usando novamente os grupos de extermínios estudados por Alves 

(2003), nota-se que considerando o aspecto da inserção política, esses se encontrariam à frente 

da “polícia mineira”, enquanto que, por exemplo, pensando na quantidade de atividade ilegais 

praticadas, estariam provavelmente atrás, mostrando assim dinâmicas particulares (em alguns 

contextos da Baixada) que não se explicam pelos mesmos processos que analiticamente 

podem funcionar por alguns grupos da Zona Oeste. 

Assim sendo, consideradas as várias análises entendendo “milícia” como categoria 

analítica que, dependendo do autor, ora ressalta um estágio avançado de estruturação 

criminosa, ora uma falta de ligação dos grupos com a comunidade, ora uma presença 
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indispensável do caráter intimidatório dos grupos, chega-se ao avanço de propostas coerentes 

com cada análise, porém discordantes entre si, e que não podem dar conta da abrangência 

semântica da categoria, que é usada (pela mídia, pela população, pelos atores de segurança 

pública, etc.) para indicar muitas realidades que escapam de cada proposta. 

 

3.3.1. Uma representação social que aparece na sua heterogeneidade 

Apresento aqui alguns trechos obtidos nas conversas que tive com meus entrevistados, 

de modo a ressaltar os elementos que surgem quase como necessários na construção do que é 

“milícia” e dos milicianos. Mostrando uma parte da transcrição da entrevista realizada com 

Igor:  

Igor: eles [os milicianos] não respeitam... 

Entrevistador: mas você sabe disso por que? 

Igor: porque eu já passei na rua, aí eles chegaram, enfiaram arma na 

minha cara e mandaram eu levantar roupa... 

Entrevistador: mas quando? 

Igor: oi? Foi esse ano 

Entrevistador: mas isso foi no [favela Jamaica]? 

Igor: não... foi perto... perto da escola 

Entrevistador: perto da escola... como você sabe que eram milicianos? 

Igor: porque eu sei que é miliciano... a arma deles 

Entrevistador: mas eles estavam vestidos como? 

Igor: porque tinha policial, fardado... e tinha um monte de cara, com 

arma, sem farda... do lado do policial... 

Passando agora para um trecho extraído da conversa com Heloisa: 

Entrevistador: e sobre milícia? 

Heloisa: não tenho muito contato porque é mais para o lado daqui [nas 

redondezas da ONG, que fica uns 2 quilômetros distante da casa 

dela]... 

Entrevistador: sei, sei... 

Heloisa: eu não conheço muito, é bem raro eles ir para lá... antes passavam, 

acho que foi começo do ano passado... passava um carro com 
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milicianos... 

Entrevistador: como você sabe que passava um carro com milicianos? 

Heloisa: porque quando é policial vem o carro da polícia... acho que é 

federal ou estadual, não lembro, aquele azul... 

Entrevistador: sim, sim... 

Heloisa: ...e quando são milicianos eles geralmente vêm com um carro todo 

preto, ou todo vermelho, acho que era todo preto o deles... 

Nas perguntas mais diretas, acerca do que é “milícia”, é comum na fala dos 

entrevistados a presença do elemento policial nas explicações mais costumeiras (presentes em 

outras partes das entrevistas como em qualquer notícia de jornal), isto é, que são ex-policiais 

ou, usando as palavras de Igor, “são policiais afastados, que não exercem mais o cargo”. 

Apesar disso, “milícia” e “miliciano” são categorias que, por vezes, rejeitam a sobreposição 

com “polícia” e “policial”, os quais servem tanto para qualificar as milícias, quanto para 

marcar diferenças. Após eu ter perguntado para Igor o motivo pelo qual ele achou que fossem 

milicianos, a resposta é motivada, por ele, em função do fato que eram pessoas armadas, sem 

farda, mas ao lado de policiais fardados. O fato de alguns homens terem armas sem vestirem a 

uniforme da polícia, mas estando ao lado de policiais fardados torna os primeiros 

automaticamente milicianos (no meio de outras hipóteses possíveis). Analogamente, Heloisa, 

que mora no ingresso da favela Jamaica (a qual seria dominada por traficantes, segundo a fala 

dos moradores), ao falar que é muito raro saber de milicianos passando pela área que fica ao 

redor da casa dela, relata que o ano anterior passavam de vez em quando. Quando perguntei o 

motivo dela achar que fossem milicianos, novamente, a categoria “polícia” veio à tona sem 

que eu a estimulasse, que ora aparece como elemento necessário para falar de milícia, ora 

como elemento diferenciador, de modo a construir uma barreira bem distinta pois, como ela 

disse, “quando são milicianos vêm com carro todo preto ou vermelho”, e “quando é policial 

vem o carro da polícia” (ou uma ou outra, a polícia aparece como elemento que, enquanto tal, 

exclui a essência miliciana). Também na fala de Maria, que mora em “área de milícia” (pp. 

53-54), os milicianos seriam policiais “que se transformam” em milicianos, quase a perder 

assim sua essência enquanto policiais, através uma espécie de metamorfose simbólica.  

Um outro ator social que aparece com frequência para qualificar o que é “milícia” é o 

traficante, raramente por meio de uma relação de colaboração entre os dois e mais 

frequentemente através de uma relação antagônica ou de dependência, acionando em muitos 

casos o “mito da pacificação primitiva” (WERNECK, 2015), como discutido no Cap. 2 deste 
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trabalho. É preciso ressaltar que, se a maioria dos entrevistados descrevem uma relação 

antagônica entre tráfico e milícias é porque nas áreas onde eles moram os grupos milicianos e 

os traficantes foram efetivamente protagonistas de muitos conflitos armados, como pude 

constatar na minha experiência de campo. O aspecto que se pretende ressaltar aqui, longe de 

desqualificar o ponto de vista dos nativos, é a constante dificuldade de pensar, em algum 

momento, a possibilidade de colaboração entre milicianos e traficantes. Isso é evidente 

sobretudo na fala de Elaine (pp. 43-44), que estranha e fica confusa ao falar do condomínio 

controlado por milicianos no qual vive, no momento que relata as relações entre esses e o 

tráfico. 

Um importante estudo que foca a ambiguidade semântica acerca das milícias levando 

em consideração outros atores sociais é o trabalho de Werneck (2015). Ao invés que buscar 

uma definição analítica sobre o conceito, ele analisa, em âmbito institucional, três 

caracterizações que marcam o miliciano entendido como representação social: o traficante, o 

policial corrupto e o matador. Através da analogia com o ornitorrinco, animal que parece 

possuir características de outros animais filogeneticamente distantes, o autor ressalta o modo 

como a construção do miliciano depende do acionamento desses outros três atores da 

“violência urbana” do Rio de Janeiro, a partir das falas dos representantes institucionais 

analisados. O miliciano, porém, seria o pior de cada um dos três atores, justamente porque 

quando comparado isoladamente com esses, levaria os traços criminais e pejorativos dos 

outros. Assim sendo, o traficante levaria consigo o traço negativo pela imposição de uma 

“territorialidade problemática”, que o qualificaria como “tirano”; o policial corrupto, impondo 

uma “atuação moral problemática” pelas relações de troca com os outros dois atores, 

representaria o “achacador”; por fim, o matador impõe uma “relação problemática com a 

presença da morte”, representando o “ameaçador” (WERNECK, 2015, p. 446). 

 

3.3.2. Controvérsias conceituais no âmbito jurídico: o crime de milícia privada 

Como visto no Cap. 2 do presente trabalho, uma das providências finais da CPI das 

Milícias requeria a aprovação da tipificação do crime de “milícia”, o que já estava presente no 

projeto de lei n° 370, de 2007, apresentado em decorrência da Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Extermínio no Nordeste. O projeto resultou na aprovação da lei n° 12.720, 
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ocorrido em 28 setembro de 2012, que tipifica o crime de milícia privada e acrescenta o artigo 

288-A do Código Penal. 

Assim, o artigo 288-A do CP diz: “Constituir, organizar, integrar, manter ou custear 

organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar 

qualquer dos crimes previstos neste Código”. O aspecto interessante da questão é que a 

tipificação do crime de milícia privada apresentou controvérsias justamente pela falta de 

clareza sobre o que fosse uma milícia, ainda que agora o problema esteja na área da 

linguagem jurídica. 

Comparando a diferente leitura de três especialistas do direito penal brasileiro42, Silva 

(2012) sinaliza a falta de uniformidade entre os três em conceituar os quatro elementos 

(organização paramilitar, milícia particular, grupo e esquadrão) presentes no artigo 288-A do 

CP. Citando só a comparação da conceituação de milícia particular: 

Conceito de Válter Kenji Ishida: Milícia significa batalhão, polícia. A milícia 

particular se refere a um grupo menor de agentes criminosos que se reúnem 

inicialmente para fornecer “segurança” (vulgarmente conhecido como “bico”) e 

depois passa a extorquir uma determinada população. Em alguns casos pode por 

exemplo, ser formada por policiais militares, como no caso do Estado do Rio de 

Janeiro. Existe uma semelhança grande entre as expressões organização paramilitar 

e milícia particular. 

 

Conceito de Rogério Sanches Cunha: Por milícia armada entende-se grupo de 

pessoas (civis ou não, repetindo a discussão acima quanto ao número mínimo) 

armado, tendo como finalidade (anunciada) devolver a segurança retirada das 

comunidades mais carentes, restaurando a paz. Para tanto, mediante coação, os 

agentes ocupam determinado espaço territorial. A proteção oferecida nesse espaço 

ignora o monopólio estatal de controle social, valendo-se de violência e grave 

ameaça. 

 

Conceito de Rogério Greco: Podemos tomar como parâmetro, para efeitos de 

definição de milícia privada, as lições do sociólogo Ignácio Cano, citado no 

Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembléia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (pág. 36), quando aponta as seguintes características que 

lhe são peculiares: 1. controle de um território e da população que nele habita por 

parte de um grupo armado irregular; 2. o caráter coativo desse controle; 3. o ânimo 

de lucro individual como motivação central; 4. um discurso de legitimação referido 

à proteção dos moradores e à instauração de uma ordem; 5. a participação ativa e 

reconhecida dos agentes do Estado (SILVA, 2012). 

                                                           
42 São eles Válter Kenji Ishida (Promotor de Justiça das Execuções Criminais, professor universitário, autor do 

Curso de Direito Penal, Processo Penal e Prática Jurídica Penal, publicados pela editora Atlas), Rogério Sanches 

Cunha (Promotor de Justiça no Estado de São Paulo. Professor de Direito Penal da Escola Superior do Ministério 

Público de São Paulo, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Mato Grosso e do CERS 

(Complexo de Ensino Renato Saraiva) e Rogério Greco (jurista, professor e Procurador de Justiça do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais). 



 

105 

 

Enquanto Ishida considera a milícia particular como um grupo criminoso formado (ou 

não) por policiais militares, que inicialmente fornece segurança para uma população que 

depois passa a extorquir, dificilmente distinguível de um grupo paramilitar, Cunha ressalta a 

ocupação territorial armada, o uso de ameaças e da violência como elementos característicos 

da milícia particular, ao mesmo tempo que Greco utiliza a conceituação proposta por Cano e 

Ioot (2008), com os limites analisados anteriormente. 

O problema maior, segundo Silva, consistiria no fato de que no ordenamento jurídico 

brasileiro não haveria nada que defina o que é uma milícia, assim como uma organização 

paramilitar, grupo e esquadrão. Ademais, o princípio da taxatividade, segundo o qual as 

normas penais devem ter o máximo de clareza e determinação, estaria ausente no artigo 288-

A do CP. Isso ocorreria em função do enquadramento do conceito de milícia privada dentro 

do contexto vivenciado pela sociedade, contendo elementos normativos extrajudiciais de 

valoração cultural, que colocariam a lei em uma condição de inaplicabilidade concreta 

(ANTUNES e SARAIVA, 2015; SILVA, 2012). 

Discutir a questão do sucesso (ou fracasso) da nova lei de milícia privada não é de 

interesse para a presente pesquisa pois, julgar uma lei em termos de eficaz/ineficaz 

significaria adotar um ponto de vista peculiarmente jurídico, desconsiderando a pluralidade de 

fatores que dão forma aos fenômenos sociais. Entretanto, vale ressaltar que acerca da 

conceituação do termo “milícia”, o caráter heterogêneo que caracterizou a discussão 

acadêmica e também aquela em ocasião da CPI das Milícias sobre a definição do fenômeno, 

refletiu-se no âmbito legislativo, envolvendo similarmente diversas interpretações, de juristas 

e profissionais da área jurídica. Assim sendo, a interpretação de um promotor de justiça na 

aplicação do crime de milícia privada tem potencialidade para ocasionar possibilidades de 

expansão semântica acerca das milícias a partir das definições legislativas e também dos 

vários e subjetivos processos de incriminação (MISSE, 2008) do aparato judiciário, e de fato 

ocorreu, como será visto nas linhas que seguem. 

 

3.3.3. Em direção de uma generalização das milícias? 

Sempre no artigo de Werneck (2015), em relação às afinidades entre milícias e grupo 

de extermínio (representado pelo “matador”), ressalta-se como esse é acionado, muitas vezes, 
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tanto para criar um elo (o grupo de extermínio lembra as milícias) quanto, sobretudo, para 

evidenciar as diferenças, pois as milícias seriam muito piores (WERNECK, 2008). Em 

seguida, o autor passa a mencionar as características relativas ao que distinguiria os grupos de 

extermínio das milícias, mobilizadas pelos representantes institucionais, os quais reproduzem, 

de modo geral, posições análogas às abordadas anteriormente neste trabalho. Ora, é 

interessante notar o modo como, nas matérias jornalísticas, que reproduzem uma pluralidade 

de linguagens vindas de diferentes fontes (institucionais, do senso comum, acadêmicas, etc.) 

sempre construídas pelos jornalistas, aparece clara a ambiguidade entre grupo de extermínio e 

milícia. Para isso, é preciso voltar no caso do grupo Caçadores de Gansos, mencionado 

anteriormente, que aparece na tese de Couto (2017), utilizando três matérias de jornal, todas 

publicadas entre o final de outubro e o início de novembro 2017, por três diferentes jornais 

relevantes no Rio de Janeiro. 

Uma primeira matéria43 relata o caso nomeando os “Caçadores de Gansos” como 

grupo de extermínio, do início ao fim, enquanto uma publicação feita por um outro jornal44 

usa os termos “milícia” e “grupo de extermínio” como sinônimos, alternando os dois várias 

vezes. A terceira matéria45 é a mais enigmática, pois começa titulando o caso como grupo de 

extermínio e depois, ao longo do texto, usa “quadrilha de milicianos”, “justiceiros” e 

“esquadrão da morte” para referir-se ao mesmo grupo. Portanto, esse caso dos “Caçadores de 

Gansos”, foi conceituado de modo diferente pelos três jornais, ainda que o termo “grupo de 

extermínio” tenha sido o mais recorrente para a definição. Segundo muitas das análises até 

aqui tratadas, uma das características principais que diferencia as milícias dos grupos de 

extermínio estaria no fato desses últimos não se envolver na exploração das demais atividades 

pelo lucro, baseando quase inteiramente suas atividades no assassinato, o que pareceu ser o 

caso dos “Caçadores de Gansos”, segundo as investigações da época, ainda que isso tenha 

sido descrito por meio de uma espécie de curto-circuito terminológico, especialmente na 

última notícia. 

                                                           
43 Ver: https://extra.globo.com/casos-de-policia/grupo-de-exterminio-de-queimados-recebe-solicitacao-de-

servicos-pela-internet-21975409.html Acesso em 22/12/2017 

44 Ver: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/milicia-da-baixada-fluminense-recebia-encomendas-de-

mortes-por-redes-sociais-diz-policia.ghtml Acesso em 3/1/2018 

45 Ver: https://oglobo.globo.com/rio/policia-investiga-grupo-de-exterminio-de-queimados-que-aceitava-pedidos-

para-matar-por-rede-social-22022740 Acesso em 22/12/2017 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/grupo-de-exterminio-de-queimados-recebe-solicitacao-de-servicos-pela-internet-21975409.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/grupo-de-exterminio-de-queimados-recebe-solicitacao-de-servicos-pela-internet-21975409.html
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/milicia-da-baixada-fluminense-recebia-encomendas-de-mortes-por-redes-sociais-diz-policia.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/milicia-da-baixada-fluminense-recebia-encomendas-de-mortes-por-redes-sociais-diz-policia.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/policia-investiga-grupo-de-exterminio-de-queimados-que-aceitava-pedidos-para-matar-por-rede-social-22022740
https://oglobo.globo.com/rio/policia-investiga-grupo-de-exterminio-de-queimados-que-aceitava-pedidos-para-matar-por-rede-social-22022740
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A análise dessas três matérias sugere que a categoria “milícia”, às vezes, é usada como 

sinônimo de “grupo de extermínio”, e isso aparece também nas matérias que apresentam um 

corte mais aprofundado sobre o tema46, mostrando uma adoção parcial acerca das distinções 

analíticas abordadas ao longo deste trabalho. Ao mesmo tempo, é sempre mais comum ver a 

categoria “milícia” mobilizada para cenários que escapam de qualquer uma das definições 

analisadas, e não só pelo senso comum. A exemplo disso, uma matéria47 utiliza essa categoria 

para descrever o caso de alguns moradores que fecharam as ruas na Zona Norte do Rio de 

Janeiro para defender-se de assaltos, e uma vez que esse tipo de prática foi interpretada pelo 

promotor como uma daquelas que podem ser investigadas pelo crime de milícia privada, o 

título da matéria, justamente, diz “moradores que fecharam ruas na Zona Norte serão 

investigados por formação de milícia”. Para mencionar um outro exemplo, utiliza-se duas 

publicações48 acerca do recente projeto de lei para criar a Polícia Militar Voluntária: bem no 

título das duas matérias, fala-se de uma suposta legalização das milícias, ideia levantada 

também por vários representantes políticos e personagens públicas. Desse modo, ao mesmo 

tempo em que se utiliza a categoria “milícia” para manifestar contrariedade a um projeto de 

lei, a categoria “milícia” invade outras áreas semânticas (ou talvez é prova que já as invadiu), 

aquelas definidas pelo projeto de lei que, independentemente do fato de representar (ou não) 

um projeto que pode viabilizar a atuação de algumas milícias, pouco tem a ver com as várias 

conceituações analíticas propostas pelos especialistas. 

                                                           
46 Apesar da matéria considerar o grupo Escritório do Crime como grupo de extermínio e diferenciá-lo quase 

sempre de outras milícias como a Liga da Justiça, tem uma parte na qual para definir esta última é usada a 

categoria “grupo de extermínio” https://epoca.globo.com/como-rio-das-pedras-virou-sede-do-escritorio-do-

crime-23398750 Acesso em: 3/2/2019 

47 Ver: https://extra.globo.com/casos-de-policia/moradores-que-fecharam-ruas-na-zona-norte-serao-investigados-

por-formacao-de-milicia-22227928.html Acesso em: 10/1/2018 

48 Ver: https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/legalizacao-da-milicia-deputado-do-psl-quer-criar-policia-

militar-voluntaria-do-rio.html Acesso em: 6/7/2019 

e  https://www.brasildefato.com.br/2019/07/05/projeto-de-pm-voluntaria-pode-legalizar-milicia-no-rio-avaliam-

especialistas/ Acesso em: 6/7/2019 

https://epoca.globo.com/como-rio-das-pedras-virou-sede-do-escritorio-do-crime-23398750
https://epoca.globo.com/como-rio-das-pedras-virou-sede-do-escritorio-do-crime-23398750
https://extra.globo.com/casos-de-policia/moradores-que-fecharam-ruas-na-zona-norte-serao-investigados-por-formacao-de-milicia-22227928.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/moradores-que-fecharam-ruas-na-zona-norte-serao-investigados-por-formacao-de-milicia-22227928.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/legalizacao-da-milicia-deputado-do-psl-quer-criar-policia-militar-voluntaria-do-rio.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/legalizacao-da-milicia-deputado-do-psl-quer-criar-policia-militar-voluntaria-do-rio.html
https://www.brasildefato.com.br/2019/07/05/projeto-de-pm-voluntaria-pode-legalizar-milicia-no-rio-avaliam-especialistas/
https://www.brasildefato.com.br/2019/07/05/projeto-de-pm-voluntaria-pode-legalizar-milicia-no-rio-avaliam-especialistas/
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Considerações finais 

Do ponto de vista simbólico, parece que “milícia” vai se aproximando a uma 

generalização análoga ao que ocorreu com mafia no contexto italiano. Primeiramente, a partir 

de uma ressignificação antiga pois, ao que parece, mafioso era um adjetivo relacionado a 

valores como valentia e coragem, presentes na vertente etimológica a partir da língua árabe49. 

Difundiu-se gradualmente, começando pela obra teatral I mafiusi di la Vicaria, realizada na 

Sícilia em 1863, que per primeiro associou mafia e mafioso ao fenômeno criminoso50, mas 

que anteriormente tinham conotações positivas. Assim sendo, iniciou-se um processo de 

negativização do significante em prol dos significados relativos ao fenômeno mafioso que o 

termo representava. Em um segundo momento, mais na época recente, a palavra foi 

abrangendo sempre mais significados, o que levou a uma generalização. De fato, inicialmente 

mafia era utilizado sobretudo para identificar o fenômeno presente na Sicília51, mas com o 

passar do tempo, considerando que os grupos mafiosos dessa área foram os mais conhecidos 

dentro das várias “máfias italianas”, a palavra começou a ser sinônimo, de maneira crescente, 

das coisas mais variadas. Atualmente, na Itália, usa-se o significante mafia para descrever 

desde práticas clientelísticas que incluem poucas pessoas até grandes escândalos midiáticos de 

corrupção, bem como grupos criminosos organizados, como o siciliano (ao qual a palavra se 

ligou no Século XIX) mas também outros grupos externos à Sicília, com características e 

histórias distintas tanto na Itália, como sinônimo de Camorra na Campania, ‘Ndrangheta na 

Calabria, Sacra Corona Unita na Puglia, quanto fora do país, quando se fala de “mafia russa” 

ou “mafia giapponese”. Nessa última acepção a palavra se usa também no plural e subentende 

cenários análogos ao que se denomina também de crime organizado. 

De modo análogo ao adjetivo mafioso, inicialmente revestido de “coragem”, no 

contexto do Rio de Janeiro a palavra “milícia”, antes de 2005, não era uma palavra ordinária, 

não repercutia nas publicações midiáticas cotidianas e gozava, dentro da pluralidade 

                                                           
49 Ver: https://www.linkiesta.it/it/article/2014/10/27/da-dove-viene-la-parola-mafia-la-crusca-risponde/23300/ 

Acesso em: 12/6/2019 

50 Ver: http://www.maredolce.com/2016/08/30/i-mafiusi-de-la-vicaria-quando-il-teatro-denuncio-la-mafia/ 

Acesso em: 12/6/2019 

51 Ver: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/04/14/quando-antica-mafia-divento-

cosa-nostra.html Acesso em:12/6/2019 

https://www.linkiesta.it/it/article/2014/10/27/da-dove-viene-la-parola-mafia-la-crusca-risponde/23300/
http://www.maredolce.com/2016/08/30/i-mafiusi-de-la-vicaria-quando-il-teatro-denuncio-la-mafia/
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/04/14/quando-antica-mafia-divento-cosa-nostra.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/04/14/quando-antica-mafia-divento-cosa-nostra.html
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imagética que o termo podia estimular, certo grau de legitimidade, que atualmente é 

constatável quando é utilizado para definir grupos que atuam fora do Brasil52 (quando se fala 

de milícias curdas, milícias xiitas, etc.), geralmente em contextos bélicos. Perceba-se a 

diferença simbólica que o termo representa, quando a nomenclatura é utilizada para os grupos 

do Rio de Janeiro que são objeto deste trabalho. Assim como mafia, o significante “milícia” 

também foi puxado pela realidade do significado, através de um processo de negativização. 

De fato, como visto nas falas das entrevistadas Maria e Miriam, fica claro que na área do 

campo de pesquisa existe a categoria “segurança” utilizada para eufemizar “milícia” ou 

“miliciano”, que ao longo do tempo, passou a ser primeiramente negativizada em função do 

processo de desmitificação analisado no Cap. 2 e, sucessivamente, criminalizada pela 

tipificação do crime de milícia privada. 

Foram abordadas as circunstâncias que levaram à escolha da categoria “milícia” para 

definir certos grupos no cenário da “violência urbana” do Rio de Janeiro, pois na metade da 

década de 2000, havia posicionamentos ideológicos diferentes sobre esses grupos, e a 

consolidação da nomenclatura mostra que a postura mais legitimadora, traduzida pelo “mito 

da pacificação primitiva” (WERNECK, 2015), era a mais generalizada.  As entrevistas, ao 

mesmo tempo, mostraram que esse mito continua estável em parte da população, expressado 

por exemplo, pela fala “milícia mata bandido e bandido mata milícia” de Maria, reproduzindo 

assim, uma relação dicotômica milícia-tráfico. Isso, apesar do fato que já a CPI das Milícias 

havia confirmado uma ampla atuação de milícias em áreas nas quais não havia domínio do 

tráfico antes, ou das sempre mais numerosas notícias que tratavam desses grupos envolvidos 

no comércio de drogas, ou ainda, dos inúmeros casos em que muitas milícias, na maioria dos 

casos, expulsam ou eliminam qualquer outra organização ou indivíduo que contrarie ou 

represente uma ameaça para os interesses políticos e econômicos,  para muito além dos 

traficantes. Se Hall et al. (1978) ajudam a pensar como os debates midiáticos em torno do 

crime são aqueles que mais reproduzem a ideologia dos definidores primários, o tema das 

milícias do Rio de Janeiro não é exceção à regra: no período em que as milícias começaram a 

ser noticiadas, as definições primárias em chave legitimadora dos grupos decidiram as regras 

do debate, num plano simbólico que em parte se mantem também na atualidade.  

                                                           
52 A título de exemplo, note-se, por contraste, a diferença semântica entre o uso da categoria milícia no contexto 

do Rio de Janeiro, e na matéria que segue: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/29/internacional/1553824596_128119.html Acesso em: 20/6/2019 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/29/internacional/1553824596_128119.html
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 No que diz respeito às análises sobre as milícias, a presente pesquisa identificou três 

vertentes analíticas principais acerca do modo como se originaram, avançadas por 

especialistas acadêmicos ou representantes da segurança pública que participaram da CPI das 

Milícias: a partir da “mineira” de Rio das Pedras, a partir dos grupos de extermínio da 

Baixada Fluminense e a partir da Liga da Justiça em Campo Grande. Ao invés de selecionar 

certa área como única originária, se tentou evidenciar como determinadas práticas, tipo de 

organização, atuação e inserção no Estado, aparentam pioneirismos particularizados, que ora 

remetem a certos grupos, ora a outros, entendendo que as milícias têm uma origem 

geograficamente diferenciada pelas regiões das três vertentes, longe de ser unívoca. Assim, as 

análises acerca de um único conceito-milícia construídas em cima dessa pluralidade, não 

podiam que reproduzir, nas várias vozes dos autores que avançaram as propostas ao longo dos 

anos, um certo grau de heterogeneidade, quando comparadas. 

Foram levadas em consideração tanto aquelas produzidas no âmbito acadêmico (com 

destaque nas ciências sociais) quanto as avançadas em ocasião da CPI das Milícias. Grande 

parte das análises sobre as milícias, ainda reconhecendo a ambiguidade que apresenta o 

conceito, tendem a descrevê-lo como um todo, cada autor com leituras peculiares e diferentes, 

mas que parecem depender muito das dinâmicas de atuação de grupos específicos da Zona 

Oeste (majoritariamente orientadas pela vertente da “mineira” ou da Liga da Justiça), tal 

como surgiram e evoluíram nesse contexto. Se por um lado teve, no nível factual, um grande 

aumento de casos violentos concentrados na Zona Oeste na metade da década de 2000, que 

impulsionaram tanto o interesse midiático quanto o acadêmico, não se pode esquecer que a 

área da Baixada Fluminense nunca gozou de um interesse análogo. Entendeu-se, também, que 

a Baixada parece representar, mais do que uma exceção à regra, um lugar que vivenciou uma 

história diferente. Segundo várias das interpretações analisadas, ao descrever o fenômeno das 

milícias do Rio de Janeiro, os grupos de extermínios (por contraste) tendem a ser entendidos, 

de modo geral, como fenômeno homogêneo, frequentemente descrito como organização 

simples de matadores de aluguel. Contudo, olhando os grupos de extermínio que atuaram na 

Baixada nas últimas décadas do século passado, nota-se que algumas das características 

consideradas importantes por vários autores para qualificar “o que é milícia” (inserção no 

aparato estatal, transação de mercadorias políticas para além da proteção, etc.) estavam já 

presentes nessa área, como mostra o estudo de Alves (2003). 
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Uma questão importante do período posterior à CPI das Milícias diz respeito a uma 

“mudança de atuação” das mesmas em função de uma maior repressão estatal, sustentada por 

alguns autores e respaldada pela mídia. Um estudo de destaque que resultou nessa leitura é o 

de Cano e Duarte (2012), o qual representava uma continuação do primeiro estudo, de Cano e 

Ioot (2008). Segundo a pesquisa, no período 2008-2011 foi percebida uma mudança de 

atuação que estaria “voltando” na direção do tipo de controle exercido pelos grupos de 

extermínio. Ainda que ao longo das duas pesquisas (2008 e 2012), os estudos de Cano nunca 

esqueceram de problematizar a ambiguidade da tentativa de conceituar as milícias em prol da 

grande variedade de formas que assumem no território, nas afirmações como a de cima, o 

fenômeno é considerado de modo homogêneo, não dando conta dessa variedade. Por um lado, 

levando em consideração os cinco pontos da primeira proposta conceitual de Cano e Ioot em 

2008, provavelmente nenhum dos grupos (ou quase) que hoje atuam no Rio de Janeiro 

poderia entrar nessa categoria, o que é um claro sinal que houve mudanças. 

Em vista disso, a segunda proposta conceitual de Cano e Duarte (2012), bem mais 

flexível da primeira, vai numa direção mais abrangente, mas que continua cristalizando o 

conceito por rígidas barreiras, que nem sempre são levadas em consideração pela pluralidade 

heterogênea que a categoria “milícia” abrange, quando usada, e isso, como analisado 

anteriormente, se faz problemático na hora de dar conta de grupos como a Liga da Justiça, 

mencionando um exemplo. Assim, falar de uma mudança ou evolução de modo generalizado 

e sem relativizar regionalmente, pode acabar sendo excludente, e o estudo de Couto (2017) 

mostra que houve um certo consenso, entre os investigadores entrevistados por ele, sobre o 

fato de que os grupos mais estruturados na Zona Oeste não passaram por mudanças 

organizacionais relevantes, e que as mudanças maiores foram sobretudo no sentido de passar 

para uma atuação mais discreta, e isso é ressaltado também por Cano e Duarte. 

Analogamente, no estudo de Couto (2017), a organização conceitual das milícias segundo 

estágios de estruturação, nos quais só o mais avançado representaria o fenômeno, deixaria de 

lado muitos “casos de milícia” hoje publicados pela mídia. 

Sendo assim, um dos aspectos interessantes que foi possível constatar e que emerge 

como constante na análise desta pesquisa, é o caráter polissêmico do conceito “milícia”, e não 

pelo fato de abranger interpretações de âmbito diferentes (acadêmico, político, jurídico, 

jornalístico, da segurança pública, etc.). Pelo contrário, foi visto que os paralelos conceituais, 
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assim como as descontinuidades, são tanto intra-campo quanto inter-campo, de modo 

transversal, assim que, por exemplo, ora uma interpretação sociológica coloca-se em acordo 

com uma do mesmo campo de saber sob determinado aspecto, ora em contraste, mais em 

linha com uma outra leitura (do campo jurídico, por exemplo) perante outro aspecto ou vice-

versa, e assim por diante. Isso ocorre não somente pelos autores considerarem de modo 

diferente a escolha dos elementos mais importantes na caracterização “do que é milícia” (por 

exemplo, a questão da inserção na política formal, desconsiderada em Cano nos cinco pontos, 

é um elemento principal em Couto, como ele evidencia). Ocorre também pelo fato de que há 

diferentes regiões que apresentam certa diversidade entre grupos, a partir do modo como se 

originaram, mas também pela modalidade de atuação, organização, etc., e focar a análise a 

partir da empiria de certa região pode não dar conta daquela de uma outra região. 

As considerações feitas até aqui tentam ressaltar uma diferenciação simbólica da 

“milícia” tendo come base a diferenciação prática, sobretudo de uma perspectiva sincrônica, 

isto é, pela diversidade analítica encontrada em vários contextos regionais em dois momentos 

distintos (antes e depois da CPI das Milícias). Contudo, parece que é por uma perspectiva 

diacrônica que se observa uma maior amplitude semântica, que chega a funcionar quase 

automaticamente e que parece ir em direção de uma generalização. Em primeiro lugar isso já 

apareceu analisando as conceituações feitas nos dois momentos distintos: se por um lado, 

muitos grupos milicianos têm mudado o próprio padrão de atuação (por evitar investigações, 

por explorar um número maior de atividades, etc.), ao mesmo tempo e em função disso, uma 

variedade sempre maior de situações foi sendo qualificada como miliciana, tendo assim uma 

expansão semântica derivada das mudanças. Em segundo lugar e em cima disso, parece ter 

ocorrido uma expansão semântica derivada das expansões de práticas e de grupos, como visto 

no Cap. 3. Assim, novamente, se por um lado é fato que muitos dos grupos, a partir da metade 

da década de 2000, começaram uma expansão territorial que continua até hoje (ainda que com 

diferentes picos), por outro, a categoria “milícia” foi englobando práticas e organizações 

diferentes, também porque muitas novas práticas foram adotadas em vista das oportunidades 

de ganho que cada contexto específico apresentava. Em terceiro lugar, parece haver um 

terceiro fator, de aproximação semântica, que contribui bastante para uma ampliação dos 

significados e que, nesse caso, não parte do aspecto prático, mas do simbólico, funcionando 

automaticamente, como uma bola de neve que engrandece, independentemente das práticas, o 

que é mais encontrável no senso comum (como mostram, por exemplo, as falas de Heloisa e 
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Igor em algumas partes). Esse fator consiste em englobar, no guarda-chuva “milícia”, 

realidades que, por aproximação, tem algum elemento em comum considerado como 

“miliciano”, apesar de terem outros diferentes, geralmente desconsiderados pela maioria das 

propostas analíticas. 

Da mesma forma que na nomenclatura mafia na Itália, utilizada originariamente para a 

definição de grupos específico até generalizar-se sempre mais ao longo das décadas, a 

nomenclatura “milícia” aparenta ter potencialidades análogas, que podem seguir um rumo 

parecido, ou talvez, ser gradativamente esquecida em prol de outras nomenclaturas, como 

aconteceu pela “polícia mineira” e pelo “Esquadrão da morte”. A respeito dessa última 

categoria, citando Mello Neto: 

“Essa fantasmagorização da categoria acaba por enfraquecer seu poder acusatório. 

Seu conteúdo torna-se difuso, esfumaçado, sem definição. Por designar muitos 

grupos, “esquadrão da morte” não designa nenhum. Seus sujeitos têm agora 

múltiplos pertencimentos. Podem ser policiais, bicheiros, assaltantes. É tão incerto 

saber quem são eles, que se torna irrelevante a discussão em torno de quem pertence 

ou não ao Esquadrão.” (MELLO, 2017, p. 152) 

Assim, o que parece ter havido ao longo dos anos, desde que as milícias entraram no 

debate público, é uma dupla expansão: prática, a partir da ocupação de novas áreas 

geográficas, mas também simbólica, a partir da ocupação de novas áreas semânticas. A ideia é 

que a convergência dos três aspectos mencionados acima (mudança prática, expansões 

práticas e aproximação simbólica) contribui para uma multiplicação semântica, isto é, uma 

generalização do que seja uma milícia. Parece que, por vezes, o que entra na categoria milícia 

seja um padrão descontinuo e variável de características (de atuação, organização, 

composição, etc.) que acabaram sendo consideradas representativas de grupos definidos em 

algum momento de milícias por especialistas dos demais âmbitos, e utilizadas como “pacote” 

de exploração de certos territórios e populações. A partir disso, as outras características “não 

milicianas” que definem tal grupo, dependendo da relevância dada a este pelos especialistas 

ou pela mídia, tem certa potencialidade de serem classificadas como milicianas para definir 

grupos futuros, tendo assim um duplo efeito qualificador do que é “milícia”: as práticas que 

qualificam os grupos que são “milicianos” (como o caso do promotor que investigou as 

pessoas por terem fechados as ruas), e os grupos que qualificam as práticas “miliciana”, o que 

é o processo padrão. 
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