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Por que que a fome é negra 

Se negra é a beleza? 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo destrinchar, embasado por dados contundentes e reflexões 

atuais sobre o tema, a dinâmica por trás da política de segurança pública que impacta 

diretamente no trabalho do policial no front, na alta letalidade violenta e na permanência de 

questões sistêmicas como o racismo. A partir de um recorte temporal na cultura e divisão sócio 

territorial da cidade o Rio de Janeiro a partir do século XX, passando pela composição do 

orçamento direcionado à pasta, seu modelo de policiamento vigente, a expansão das milícias e 

conceitos de necropolítica, rebate-se a estratégia discursiva cada vez mais fortalecida de um 

Inimigo a ser combatido como plano de fundo e condão para um autoritarismo 

georreferenciado. Esse, muitas vezes, legitimado pela sociedade civil e não controlado por 

órgãos de controle externo, adensando o abismo social de pretos e pardos. O cerne do trabalho 

é entender quais os atores que retroalimentam o estigma do “suspeito negro” e quais as 

consequências desse efeito na manutenção das estruturas segregadoras, violentas, racistas e 

disfuncionais quando o assunto é segurança pública e uso da força policial na capital fluminense 

e região metropolitana.   

 

Palavras-chave: Segurança pública. Racismo sistêmico. Guerra. Incursões policiais. Violência 

georreferenciada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to unravel, based on strong data and current reflections on the subject, 

a dynamic behind the public security policy that directly impacts the work of the police at the 

front, the high violent lethality and the permanence of systemic problems such as racism. From 

a time frame in the culture and socio-territorial division of the city, Rio de Janeiro from the 20th 

century, through the composition of the budget directed to the mass, its current policing model, 

the expansion of militias and concepts of necropolitics, discount if the increasingly strengthened 

discursive strategy of an Enemy to be fought as a background and a prop for a georeferenced 

authoritarianism. This is often legitimized by civil society and not controlled by external control 

bodies, deepening the social abyss of blacks and browns. The core of the work is understood 

which actors feed back the stigma of the "black suspect" and what are the consequences of this 

effect on the maintenance of segregating, violent, racist and dysfunctional structures when it 

comes to public safety and the use of police force in the capital of Rio de Janeiro and 

Metropolitan region. 

 

Keywords: Public safety. Systemic racism. War. Police raids. Georeferenced violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica da violência na capital fluminense e região metropolitana é muito mais 

complexa do que se poderia mensurar neste trabalho. Tangenciou-se por alguns aspectos 

considerados mais relevantes a fim de permitir a construção de um pensamento com o máximo 

de fidedignidade aos fatos, embora haja ainda outros igualmente importantes. 

Insta destacar que o termo “negro” utilizado durante toda a exposição que vem a seguir 

prestigia o conceito convencionado pelo IBGE, de que negro é quem se autodeclara preto ou 

pardo, sendo a população negra o somatório de pretos e pardos. 

O processo de organização socioespacial da cidade do Rio de Janeiro foi um reflexo 

do contexto histórico de modernização e higienização advindos da Europa, espalhando para as 

margens das áreas centrais as camadas consideradas mais pobres, composta por trabalhadores. 

Entender o caminho da construção do lugar no qual o negro foi colocado é perceber que seu 

papel de marginalizado ultrapassava o território. Sua subjugação estava presente em 

tipificações de contravenções penais que puniam as manifestações culturais do seu povo, e esse 

estigma, apesar de ter tido início na época da escravidão, encontrou forças no Rio de Janeiro e 

até hoje insiste em ditar o status quo dos pobres pretos e pardos. 

A capoeira, o samba e o futebol foram escolhidos por representarem de maneira clara 

as discriminações sofridas por aqueles considerados de camadas inferiores. O primeiro foi 

descriminalizado com o Código Penal, de 1940, após cair nas graças dos brancos e camadas 

mais privilegiadas, elevado à categoria de esporte. O samba, de igual forma, era visto como 

ociosidade ou coisa de quem não queria trabalhar, descriminalizado na Era Vargas e hoje é 

praticamente uma das expressões mais cariocas que existem. E o futebol, após posicionamento 

histórico do Clube de Regatas Vasco da Gama, passou a permitir que negros também jogassem. 

Aqui a condição racial era determinante para o etiquetamento em conceitos como “malandro”, 

“marginal”, “desordeiro” e “vagabundo”.  

Agora, ao adentrarmos na política de segurança pública atual, em números, há espaço 

para reflexões em que a raça é igualmente um elemento importante. 

No que tange aos gastos do governo do Estado do Rio de Janeiro em segurança, 

chegamos a algumas constatações: não faltam recursos a serem aplicados e a lógica guerrilheira 

foi a política escolhida governos após governo, com percentual orçamentário exorbitante para 

aumentar o quantitativo de soldados e de armamentos, e ínfimo em inteligência e 

aperfeiçoamento dos agentes. Claro está ser o Rio de Janeiro a Unidade Federativa que mais 

gasta com a pasta, ainda que esteja inserido no Regime de Recuperação Fiscal. Dessa forma, 



2 
 

mais do que aumentar a verba, faz-se necessário um remanejamento dos custos pois, conforme 

será analisado durante todo o estudo, o investimento atual se mostra ineficaz aos resultados 

pretendidos.  

Sobre o número de mortes causadas em intervenções por agente do Estado, a hipótese 

estudada e percepção presente nas ruas e na sociedade civil sobre a responsabilidade da 

desproporcional atuação das polícias em determinada região da cidade do Rio, levando ao 

exponencial número de pobres negros vítimas, foi comprovada. A título de exemplo, das 1814 

mortes ocorridas no ano de 2019, foram 1.423 vítimas negras e 231 vítimas brancas (ISP/RJ, 

2019). Percebeu-se não só uma predisposição no perfil racial das vítimas, mas também as 

localidades que figuraram com os maiores índices de homicídios causados por intervenção 

policial. 

Nesse mesmo sentido, esmiuçando o modelo de policiamento vigente, entendo ser este 

um dos fatores determinantes para as consequências nefastas apresentadas nas incursões 

policiais na cidade do Rio de Janeiro, contrário aos protocolos e a técnica do trabalho policial. 

Apesar do Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados implementado para a Polícia 

Militar e Polícia Civil, e de outras políticas com o mesmo viés, o fortalecimento da violência 

“institucionalizada”, com dinâmica incompatível à defesa dos direitos humanos e outras 

garantias constitucionais, continua ditando o patrulhamento e as ações policiais, gerando à 

problemática abissal que é a elevada taxa de letalidade violenta.  

Exemplo contundente das falhas de técnica policial que continuam optando pela 

política de guerra em determinadas regiões da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana 

foi a ocorrida em maio de 2021 na favela do Jacarezinho, conhecida como a operação mais letal 

da capital fluminense até então. A intitulada Operação Exceptis, a ser posteriormente destacada, 

deixou mais de 25 mortos e ocorreu durante vigência de decisão do STF de que houvesse 

suspensão de operações nas comunidades fluminenses durante a pandemia da COVID-19. Vê-

se que as polícias do Estado do Rio de Janeiro ignoram tanto os modelos táticos de policiamento 

ostensivo que priorizam a vida humana quanto às manifestações de outros poderes, como o 

Judiciário. 

Outro instrumento que impulsiona o ineficaz modelo de policiamento escolhido pelas 

polícias fluminenses é a alteração oriunda do conhecido pacote anticrime (Lei n° 13.964, de 24 

de dezembro de 2019) que acrescentou o parágrafo único ao artigo 25 com nova modalidade de 

excludente de ilicitude. Em nome de uma legítima defesa, podem os agentes da segurança 

pública, quando repelindo agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a 

prática de crimes, terem excluída a ilicitude do ato. 
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Não se despreza o desgaste físico, mental e muitas vezes psicológico ao qual os 

policiais são submetidos, seja com o armamento desproporcional com o qual os poderes 

paralelos recebem a polícia nos enfrentamentos ou o fortalecimento das estruturas do 

narcotráfico. Porém, é desarrazoado o salvo conduto dado por alguns e reafirmado por uma 

política de segurança pública que por vezes apresente um caráter extralegal, desprestigiando 

princípios como a excepcionalidade e a proporcionalidade. 

A expansão das milícias, embora não seja fenômeno exclusivo do Rio de Janeiro, aqui 

possui meandros específicos e que questionam justamente a política de segurança pública até 

então adotada. Com o crescimento exponencial em ocupação territorial e de mercados no qual 

se insere, com as hoje existentes narco-milícias, é interessante refletir por que se mantém um 

discurso de “guerras às drogas”, enquanto uma das organizações criminosas mais fortes só faz 

se expandir. Além disso, atravessar sua origem, sua localização atual e seus braços operacional, 

financeiro, político e policial ajuda no entendimento das reais razões da vista grossa aos 

movimentos milicianos. Afinal, estudam revelam, no capítulo 4, que são justamente essas áreas 

que possuem os menores números de intervenções policiais. 

A partir das perspectivas de Günther Jakobs e Bauman, atravessando os apontamentos 

de Achille Mbembe em "Necropolítica (2018)”, e de pesquisadores contemporâneos como 

Michel Misse, é notória a presença de densas tendências à necropolítica no modelo de gestão 

da pasta de segurança pública pela Polícia do Estado do Rio de Janeiro, na contramão de um 

preceito da lei penal e, logo, do Direito Penal em si que deveria tratar de fatos, e não de pessoas. 

A narrativa de que alguns sujeitos são ausentes de direito somada a traços históricos 

que os impõe estigmas fazem a cor de pele influenciar diretamente na probabilidade deste ser 

acusado por uma conduta, muitas vezes não cometida, e/ou de que sofra homicídio, clareando-

se a hipótese de correlação entre violência estrutural e a questão de raça. Algo que a lógica 

discriminatória não cuidou, todavia, foi de que existem negros, pobres e periféricos que também 

sonham em ser policial; e conseguiram ser. Dessa maneira, agentes do Estado que mantêm o 

modelo de fortalecimento das relações de poder pelo viés guerrilheiro acabam também sendo 

vítimas. E a maioria dos policiais mortos são negros. 

Comprovou-se, ao longo do estudo e através de dados substanciais, que a violência é 

característica de um lugar específico e atinge a cidadãos específicos. Logo, georreferenciada. 

Fundamental então conhecer as dinâmicas ali existentes e as razões de ser o cerne dos principais 

conflitos armados. Em nome do quê e em benefício de quem se perpetuam as truculências, 

desrespeito e banalização da vida? Poder-se-ia trazer relatos de moradores de algumas dessas 

áreas, mas optou-se por se utilizar de relatos já presentes em estudos aprofundados por centros 
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de pesquisa em segurança pública pelo caráter mais abrangente no poder de coleta do que eu 

teria. Escolhi, em contrapartida, contribuir trazendo uma exposição de maneira visual, através 

da arte de Maxwell Alexandre e seu trabalho “Pardo é papel”.  

A legitimidade no cometimento de alguns delitos ou nos excessos apresentados em 

determinados enfrentamentos pela polícia possui raízes diversas, mas que coadunam em 

impactos negativos na violência. Sejam as infrações penais toleradas e consideradas 

juridicamente irrelevante por aspectos da cultura local, ou por um discurso de que tudo vale 

para que a paz se instale, fato é que as nuances do que é legitimado pela sociedade se 

acrescentam à política de confronto que vem ceifando vidas jovens de negros moradores das 

periferias. 

O movimento político de fortalecimento da direita e o surgimento ainda mais robusto 

dos conhecidos “partidos policiais” corroboram para a permanência do pensamento de que em 

nome do bem estar de todos é justificável matar quem preciso for, e atestam uma inócua causa 

e consequência à morte em territórios ocupados pelo varejo do tráfico de drogas. O 

esclarecimento a ser trazido é a retroalimentação oriunda dessas narrativas. Afinal, esses 

movimentos fomentam ainda mais a lógica guerrilheira e, ao mesmo tempo, surgem por causa 

desse modelo de policiamento, visto como única solução. 

Os autos de resistência que passaram a ser chamados de “mortes por intervenção de 

agente do Estado”, a partir de 2013, continuam a crescer. Além de comumente as testemunhas 

serem os próprios policiais, forçando em demasia a presunção de legalidade e a prevalência da 

fé pública dos agentes, as autoridades ainda têm o costume de dispensar a instauração regular 

do inquérito policial para apurar a materialidade delitiva. Apesar de haver projeto de lei que 

pretende alterar artigo do Código de Processo Penal que embasa legalmente a conduta, esse se 

encontra desde 2018 pronto para pauta em plenário, revelando a ausência de relevância da 

questão para os parlamentares. 

Outro ator presente na cadeia temática é o Ministério Público, que é responsável pelo 

controle externo, coibindo irregularidades nas práticas policiais. Hoje o que se assiste é um 

desmonte de forças-tarefas responsáveis por esse trabalho, como o Grupo de Atuação 

Especializada em Segurança Pública (GAESP), abarrotando ainda mais as funções dos 

promotores naturais que, outrossim, não despendem de estrutura nem tempo suficiente para a 

elucidação que os fatos pedem. O enfraquecimento da efetividade do dever constitucional 

atribuído ao MP é gritante e deixa margem para a manutenção do cenário atual. 

A transparência, diante de toda essa realidade que impera na cidade do Rio de Janeiro 

e região metropolitana, é mais do que necessária, sendo imprescindível por trazer elementos 
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que facilitam a adoção de novas práticas, delimita o que está dando certo e o que não está, os 

atores envolvidos e qual o papel de cada instituição e sociedade. Para além de uma resposta 

direta quanto ao proceder de policiais em suas operações e patrulhamento, reconhecer 

equívocos - o que não acontece atualmente - colabora para investimentos mais assertivos, para 

a diminuição de mortes de agentes do Estado e demais cidadãos, e para o cumprimento do 

devido processo legal. 

Existem mecanismos criados para fazê-la real, como o uso de microcâmeras em 

uniformes e carros de polícia, a ser testado no Rio de Janeiro, mas já em vigor em São Paulo, e 

pesquisadores de inúmeros institutos e universidades federais, como a USP e a UFF colaboram 

com dados e apontamentos bem-vindos à ponderação de futuros posicionamentos 

governamentais. 

Quanto à metodologia, foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos de 

análise.  

A parte quantitativa do trabalho compreende a minuciosa e extensa análise de dados 

de órgão institucionalizado de segurança pública - ISP/RJ -, do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, bem como de coleta de informações de organizações da sociedade civil direcionada ao 

tema como o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC), o Grupo de Estudos dos 

Novos Ilegalismos (GENI/UFF) e a Rede de Observatórios de Segurança. Malgrado ainda haja 

subnotificação nos números de letalidade ou alguns dados não levassem em consideração o 

perfil racial das vítimas, os então existentes já denunciam a intensificação da atuação policial 

em determinadas áreas e o traço sociorracial de quem mais é impactado com a atuação dos 

agentes do Estado.  

A parte qualitativa aplicou a técnica de pesquisa bibliográfica em livros e ensaios 

acadêmicos, levando ao estudo crítico de diversos artigos científicos e obras técnicas sobre 

violência, políticas públicas e modelos de policiamento, tanto da realidade carioca quanto da 

brasileira de maneira geral, e também um aprofundamento em manifestações da população 

negra no século XX, que corroboraram para sua distribuição geoespacial.  

Decerto que o começo do posicionamento frente a novas políticas de segurança pública 

e combate ao racismo não se deu a partir das manifestações do ano passado com a hashtag 

#blacklivesmatter, ou com o choque após casos de mortes de crianças pretas e pardas, como 

Ágatha Vitória Sales Félix (08 anos) e João Pedro Mattos Pinto (2014), ambos negros e 

moradores do subúrbio e da zona metropolitana.  

Natural do Rio de Janeiro, sou apaixonada pela cidade e pelo seu povo, e presenciar a 

normalização de mortes enquanto não se utiliza da melhor maneira o recurso público, os órgãos 
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fiscalizadores não cumprem seu trabalho com êxito, a sociedade legitima um discurso punitivo 

e bélico, e organizações criminosas conhecidas por extorsão e execuções só fazem crescer, é 

questão de ordem pública e urgente em ser tratada, ainda que reiteradamente. 

O foco deste trabalho foi entender o funcionamento de alguns poderes e retóricas, 

relacionando o vínculo do cenário atual com as ausências históricas do Estado em algumas 

regiões, bem como com estigmas preestabelecidos. De igual forma, expondo a razão de uma 

estratégia retórica de “guerra às drogas” e do tímido confronto com organizações milicianas, 

apontar que ela não é uma coincidência, assim como também não é ser o preto e o pardo as 

principais vítimas – sejam eles moradores das favelas e subúrbios ou agentes policiais. A esse 

respeito, também revelar que o modelo de policiamento é tão somente a ponta de uma estrutura 

engendrada por inúmeros outros atores que devem ser levados em conta como contribuidores 

para o recrudescimento da violência. 

Não resolvemos ainda as pendências do passado. Desde setembro de 2020 venho 

desenvolvendo o esboço do que hoje é este trabalho. Entendo o projeto final como um dos 

instrumentos pelo qual consigo materializar o que seria uma das funções sociais que cabe à 

Universidade Federal Fluminense como instituição sustentada por recursos públicos: discutir e 

trazer luz a temáticas que embora reiteradamente debatidas, ainda precisam percorrer longo 

caminho até que tenhamos o acesso de todos às inúmeras facetas da democracia. 

Principalmente, o direito à vida. 
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1 O SÉCULO XX E A NOVA CARTOGRAFIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Entender a cidade do Rio de Janeiro de hoje passa por resgatar seu perfil sócio-

ocupacional das primeiras décadas do século XX. 

O movimento de saída do centro da capital fluminense, por partes das camadas mais 

populares, expandindo para as periferias e subúrbios, explica não só o movimento espacial 

como também a difusão de suas manifestações culturais. 

No samba ou na capoeira, expressões características de pretos e pardos, sofreram o 

mesmo estigma que seu povo já conhecia. Diferenciação que possuía viés legal, consideradas 

contravenções penais e sinônimo de vadiagem, mas segregação que até 1924 era presente de 

igual modo no futebol.  

Um século após, agora em 2021, perceber o processo de estigmatização do povo negro 

para além da histórica escravidão, resgatando elementos típicos da cidade carioca, ajuda a traçar 

particulares características que fazem o Rio de Janeiro se destacar entre todos os estados do 

país quando o assunto é morte de negros e pobres na periferia. 

 

1.1 O PERFIL SÓCIO-OCUPACIONAL DAS PERIFERIAS CARIOCAS E O 

SIGNIFICADO DE LUGAR 

 

O processo de formação da cidade e suas formas de adequação socioespaciais estão 

atreladas ao contexto no qual o Rio de Janeiro, como capital do Brasil, estava inserido e contém 

inerente ligação com o processo de desenvolvimento econômico. Conforme Maurício de Abreu 

(1987, p. 42, apud GONÇALVES, 2013, p.71), a maior parte da população carioca, 

principalmente a que residia nas proximidades do centro e da Zona Sul, estava ocupada no setor 

de serviços, sendo predominantes as atividades ligadas à administração pública, o que veio a 

gerar uma demanda por um contingente direta e indiretamente ligado ao padrão de vida dos 

grupos abastados da população. 

Laura Antunes Maciel aponta a simbiose carioca em sua formação socioespacial  

 

O caráter histórico das expressões “subúrbio” e “suburbano” permite localizá-las além 

do espaço da cidade, incorporadas nos sentidos, imagens e sentimentos associados ao 

modo de vida, às moradias, às práticas culturais e às relações sociais e históricas. A 

potencialidade expressiva dessas palavras reside nos significados das experiências 

pessoais e no conjunto histórico dos espaços e modos suburbanos, não há dissociação 

entre o lócus e o modus vivendi, dado o entrecruzamento dos sentidos e das 

experiências históricas dos sujeitos. (Maciel, 2010 apud. COELHO, 2014. p. 45). 
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No século XX, a nova ordem, através da higienização e ideais de civilidade propostas 

pelo Prefeito Pereira Passos, teve seus primeiros efeitos. O Morro do Castelo, símbolo histórico, 

“berço da cidade, a sede de sua primeira catedral São Sebastião, a sepultura de Estácio de Sá” 

foi demolida, em nome da “higiene, da estética e dos imperativos da circulação” (ENDERS, 

2015), e hoje é o conhecido Aterro do Flamengo. 

Segundo Abreu (1987, p. 42, apud GONÇALVES, 2013), sede agora de modernidades 

urbanísticas, o centro, contraditoriamente, mantinha também sua condição de local de 

residência das populações mais miseráveis da cidade. Estas, sem nenhum poder de mobilidade, 

dependiam de uma localização central, ou periférica ao centro, para sobreviver. (...) A solução 

era então o cortiço, habitação coletiva e insalubre e palco de atuação preferencial das epidemias 

de febre amarela. 

Esses cortiços, ainda no final do século XIX, iam da Cidade Velha à Cidade Nova. 

“Com bairros situados perto dos empregos do porto e da Candelária, perto da enseada da 

Gamboa, o campo de Santana e a Cidade Nova eram majoritariamente povoados por negros de 

todas as regiões” (ENDERS, 2015). Por essa razão, a região ficou conhecida como “Pequena 

África”. 

O desmonte de quiosques, cortiços e a dissipação da população refletem serem muito 

mais uma escolha política do que apenas revitalização e embelezamento da área central. Com 

a expansão desta população, o samba que tinha como berço a Praça Onze e adjacências passou 

a estar presente em bairros como Tijuca, Estácio e Mangueira. 

 

A Pequena África, o exílio dos sambistas, localizada no bairro da Saúde, dentre outros 

logradouros do centro da cidade, estava demarcada como área das transformações. 

Estabelecia-se, assim, uma nova cartografia, composta de uma configuração 

carregada de sentidos semiológicos entre o território visível e invisível. (MOURA, 

2005 apud. ALMEIDA, 2013, p.71) 

 

O centro, como o coração financeiro, deslocou a população composta por pobres, 

negros e de trabalhadores para as outras áreas da cidade, à margem. A esses que não possuíam 

condições de habitarem nos bairros revitalizados como os da Zona Sul, cabia o processo de 

verticalização, o que dava origem aos morros no entorno dessas regiões, bem como o 

distanciamento em direção à Central do Brasil (ALMEIDA, 2013, p. 62). 

Pontua-se que o conceito de subúrbio se modificou. No primeiro momento, o subúrbio 

era qualquer região à margem da área central. Assim, bairros hoje conhecidos como bairros 

resididos por classe média alta, como Botafogo, Leme e Copacabana eram consideradas áreas 

suburbanas. Com o passar do tempo e com o aumento da infraestrutura nessas regiões, essas 
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passaram a ser chamadas de “bairros” e localizações com precária assistência estatal 

mantiveram o nome de “subúrbios”, marcando assim a origem do termo pejorativo (COELHO, 

2014). 

A implantação dos trens e dos bondes ajudou a orientar esta separação, sob o 

“comando” do Estado e dos proprietários dos meios de produção, permitindo a efetiva expansão 

da cidade e o espraiamento da população para novas áreas da cidade, os novos subúrbios 

(ABREU, 1987, p. 42, apud GONÇALVES, 2013). 

Tanto pela necessidade de se manter próximos à área central devido a maior oferta de 

trabalho, quanto pelas dificuldades de infraestrutura e transportes que restringiam a mobilidade 

dessa população, além dos processos migratórios de nordestinos vindos para o Rio de Janeiro 

nos anos seguintes, as periferias se tornaram ainda mais heterogêneas, inchadas e com escassez 

de serviços públicos. O indivíduo não só era separado geograficamente como sofria com as 

mais variadas vulnerabilidades. Como no samba que ficou conhecido pelo intérprete Zeca 

Pagodinho, “Eu moro numa comunidade carente / Lá ninguém liga pra gente / Nós vivemos 

muito mal” (JACAREZINHO; GRANDE; DINIZ; 2003). 

Só mais tarde, na década de 1980 com o governo Brizola, as favelas iriam contar com 

projetos de infraestrutura de saneamento, água e rede de esgotos. Pela primeira vez, o olhar do 

poder público estava sob as áreas de maior fragilidade social, regularizando os imóveis e 

transformando os antigos barracos em construções de alvenaria.  

Loïc Wacquant, quando narra sobre os guetos, além de defini-los, traz um ponto 

indissociável ao norte-americano e ao francês, e que exponho a seguir por sua assustadora 

semelhança ao contexto carioca. Dispõe: 

 

Nem nos guetos negros nem nas cités francesas, contudo, é possível livrar-se do 

poderoso estigma territorial ligado à moradia numa área publicamente 

reconhecida como ‘depósito’ de pobres, de casas de trabalhadores decadentes e 

grupos marginais de indivíduos. (...) O mecanismo de segregação e exclusão pode 

ou não ser complementado e reforçado por fatores adicionais de raça/pele, mas no 

limite todas as suas variedades são essencialmente a mesma: ser pobre numa 

sociedade rica implica em ter o status de uma anomalia social e ser privado de 

controle sobre sua representação e identidade coletiva. (WACQUANT, 1969, 

apud. BAUMAN, 2003, p.105) Grifos deste trabalho. 

 

Mesmo assim, ainda hoje são regiões que sofrem com o descaso do poder público, 

escassez de direitos sociais, falta de segurança e vivem à mercê da atuação de milícias que 

fornecem os serviços básicos que não chegam até lá em troca de extorsão e violência. 

Nas palavras de Eduardo Galeano, 

 



10 
 

[...] Ninguém: os filhos de ninguém, os donos de nada. (...) Que não são seres 

humanos, são recursos humanos. Que não tem cultura, têm folclore. Que não têm cara, 

têm braços. Que não têm nome, têm número. Que não aparecem na história 

universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local. Os ninguéns, que 

custam menos do que a bala que os mata. (GALEANO, 2002, p.6) Grifos deste 

trabalho. 

 

Seja a teoria de que a primeira favela tenha sido a Favela de Santo Antônio em 1897 

ou a do Morro da Providência (Morro da Favella) com a chegada dos soldados após a guerra de 

Canudos, o que se vê é que o processo de construção do que hoje é a geografia da cidade do 

Rio de Janeiro e as características dos moradores das diversas áreas da cidade não se difere 

muito do que havia a, aproximadamente, um século. 

 

1.2 HERANÇA DE REPRESSÃO AO POVO NEGRO E POBRE - CAPOEIRA, SAMBA E 

FUTEBOL 

 

A capoeira merece considerações especiais devido a sua peculiaridade. Tanto na sua 

criminalização quanto na descriminalização, a condição racial foi determinante. Sendo 

associada como de origem escrava, merecia no Código Penal de 1890, capítulo XIII, o estigma 

de crime, devendo ser a todo custo coibida, como nota-se a seguir: 

 

Art. 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal 

conhecidos pela denominação capoeiragem;  

 

Art. 403. No caso de reincidência, será aplicada ao capoeira, no grau máximo, a pena 

do art. 400. (BRASIL, 1890) 

   

Todavia, o que era encarado como vadiagem e ociosidade, foi conquistando muitos 

admiradores e praticantes brancos e de classes sociais mais relevantes. Dessa maneira, começou 

a ser por alguns elevada à categoria de cultura e esporte, e a prática que era exaustivamente 

perseguida pela polícia acabou por ser descriminalizada no Código Penal de 1940. 

O futebol carioca, por sua vez, também teve um episódio emblemático de ruptura com 

as estruturas racistas que vigoravam até então. O Clube de Regatas Vasco da Gama, composto 

em sua maioria por atletas negros, mestiços e trabalhadores, conquistou o título de campeão do 

Rio em 1923 (EL PAÍS, 2021). Por outro lado, o Fluminense Futebol Clube mantinha sua 

restrição aos chamados “cidadãos de cor”, os impedindo que jogassem pelo time. Daí vem o 

apelido de “pó-de-arroz” vinculado ao clube de cores verde, branco e grená, que insistiam em 

fazer do futebol um esporte de atletas branco.  
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Até que em 1924, por ter sido campeão no ano anterior, o Clube de Regatas Vasco da 

Gama foi convidado a integrar a Associação de Futebol criada por Bangu, América, Flamengo, 

Fluminense e Botafogo - Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. Todavia, sua 

participação continha a ressalva de que o time cruzmaltino não poderia atuar com doze 

jogadores, negros ou brancos de origem humilde, alegando estes não possuírem “condições 

sociais apropriadas para o convívio esportivo”. (UOL Esporte, 2021) 

No que ficou conhecido como a Resposta Histórica, abaixo descrita, o presidente do 

clube à época se manifestou desistindo de integrar a AMEA e o Vasco da Gama disputou uma 

liga independente. A seguir, é possível aferir graves afrontas ao direito de defesa e o caráter 

tendencioso nas investigações social dos jogadores em questão: 

 

(....) Quanto à condição de eliminarmos doze dos nossos jogadores das nossas equipes, 

resolvemos por unanimidade a Diretoria do C.R. Vasco da Gama não a deve aceitar, 

por não se conformar com o processo porque foi feita a investigação das posições 

sociais desses nossos consócios, investigação levada a um tribunal onde não tiveram 

nem representação nem defesa. 

Estamos certos que V. Exa. será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno 

da nossa parte, sacrificar ao desejo de fazer parte da A.M.E.A., alguns dos que lutaram 

para que tivéssemos, entre outras vitórias, a do Campeonato de Foot-Ball da Cidade 

do Rio de Janeiro de 1923. 

São esses doze jogadores, jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira, 

e o acto público que os pode macular, nunca será praticado com a solidariedade dos 

que dirigem a casa que os acolheu, nem sob o pavilhão que eles com tanta galhardia 

cobriram de glórias. 

Nestes termos, sentimos ter que comunicar a V. Exa. que desistimos de fazer parte da 

A.M.E.A. (...) 

 
Fonte: Ofício N° 261. A resposta Histórica. Rio de Janeiro. 1924. 
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Do casamento do samba de roda vindo da Bahia com o maxixe já misturado, surge o 

samba carioca. Ritmo musical de origem negra - abraçado pela Zona Norte e pela região central 

da cidade - foi formado por frequentadores vindos da ''Pequena África”, muitos desses 

sambistas moradores do Centro da cidade ou de seus arredores, em particular nos morros ou 

favelas. (ENDERS, 2015) 

Nas palavras da canção Alma Boêmia, pode-se perceber as fronteiras por onde o samba 

transitava pela capital fluminense: “Eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa / Aí o bom 

senso me escapa / Amor, eu não sei como evitar / Eu subo a colina e pra minha surpresa / 

Alguém diz em Santa Tereza que o dia já vai clarear” (GERAES; REZENDE, 2009) Grifos 

deste trabalho. 

Visto como sinônimo de Vadiagem pela Lei das Contravenções Penais (Decreto-Lei 

n° 3688, de 03 de outubro de 1941), o samba foi enquadrado como contravenção, estigmatizado 

como distração de vagabundos, pobres e dos que não queriam trabalhar. Com a força da lei, 

cidadãos que portassem instrumentos ligados ao samba ou, ainda, calos nas mãos sofriam 

cerceamento por parte da polícia. Abaixo, a reprovação com a qual era encarada a conduta dos 

sambistas representada nas letras de música e no dispositivo do dispositivo legal, in verbis: 

 

E a gente chegou muito bem / Sem a desmerecer a ninguém / Enfrentando no peito 

um certo preconceito / e muito desdém / Hoje em dia é fácil dizer / essa música é 

nossa raiz / Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. (ARAGÃO; 

CARDOSO; REZENDE, 1999) 

 

Samba, a gente não perde o prazer de cantar / E fazem de tudo pra silenciar / A 

batucada dos nossos tantãs/(...)/Este samba é pra você / Que vive a falar, a criticar / 

Querendo esnobar, querendo acabar / Com a nossa cultura popular (GAVIÃO; 

GUIMARÃES; SERENO, 1993) Grifos deste trabalho. 

 

Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, 

sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à própria 

subsistência mediante ocupação ilícita:  Pena - prisão simples, de quinze dias a três 

meses. (BRASIL, 1941)  

 

Apesar de ainda sofrerem censura em algumas de suas composições, a criminalização 

ao samba se findou na Era Vargas. O governo de cunho nacionalismo passou a considerar o 

ritmo musical como mais um elemento da cultura, igual ocorreu com a capoeira anos antes. 

Com as palavras de Nelson Sargento, em “Agoniza, mas não morre”, consegue-se 

perceber que os elementos de segurança pública da época - focados em diminuir o medo branco 

através do cerceamento da voz negra e pobre - tornavam a vida do cidadão preto, em sua 

maioria, pobre e trabalhador ainda mais difícil: “Samba, / Negro, forte, destemido, / Foi 
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duramente perseguido, / Na esquina, no botequim, no terreiro / (...) Mudaram toda a sua 

estrutura, / Te impuseram outra cultura, / E você não percebeu” (SARGENTO, 1979). 

Em nome do controle e da ordem social, uma nova cartografia cercada por segregação, 

dificuldade de acesso aos mais diversos direitos sociais e criminalização questionável foram 

positivadas na cidade do Rio de Janeiro, tornando alguns lugares “perigosos” e outros não.  

 

As batidas policiais contra manifestações tanto profanas quanto religiosas dos negros, 

a associação do samba com a delinquência, as operações urbanísticas que retalham as 

pequenas Áfricas mais próximas do centro da capital constituem uma das vertentes da 

modernidade à francesa. (ENDERS, 2008) 

 

Esses sujeitos de direito que, muitas vezes, têm sua liberdade limitada pela cor da pele 

que o tornam "suspeito", ou por morar em áreas onde o policiamento ostensivo parece ter uma 

origem histórica de assim o ser. Aquilo que Bauman chama de “minoria étnica”, conceito esse 

que esconde interesses sociais. Seguem suas palavras: 

 

“Minoria étnica” é uma rubrica sob a qual se escondem ou são escondidas entidades 

sociais de tipos diferentes, e o que as faz diferentes raramente é explicitado. As 

diferenças não derivam dos atributos da minoria em questão, e ainda menos de qualquer 

estratégia que os membros da minoria possam assumir. As diferenças derivam do 

contexto social em que se constituíram como tais: da natureza daquela atribuição 

forçada que levou à imposição de limites (BAUMAN, 2003, p.83). 

 

Atualmente, no futebol não é difícil recordar de algum caso em que o jogador alega ter 

sido chamado de "macaco" ou haja alguma analogia a sua raça. A capoeira e o samba com status 

de elementos da cultura tiveram diminuição do olhar que condena e, infelizmente, tiveram o 

funk carioca como substituto no espaço de recriminado. 

E um sujeito sem direitos, para a necropolítica, é um sujeito que perdeu sua 

subjetividade, podendo ser matável. Nas palavras de Jorge Aragão, é justamente o samba um 

dos instrumentos que trazem a humanização aos povos excluídos e subjugados: 

 

É a nossa canção pelas ruas e bares que / Nos traz a razão, relembrando palmares 

/ Foi bom insistir, compor e ouvir / Resiste quem pode à força dos nossos pagodes / E 

o samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos tantãs / E um banjo liberta da garganta 

do povo as suas emoções (…) (MARQUES; ARAGÃO, 1986) 
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2 A POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA - EM NÚMEROS 

 

Antes de desenvolvermos reflexões quanto ao modelo de policiamento, é importante 

destacar essa política de segurança pública em números. Segue abaixo o detalhamento desse 

investimento, o quantitativo do homicídio de negros e de pessoas de baixa renda e os números 

referentes às mortes causadas por intervenção de agente do Estado (dado pertencente ao 

percentual da chamada letalidade violenta intencional).  

Os dados referentes à realidade do Rio de Janeiro são provenientes dos registros de 

ocorrência da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, fornecidos pelo 

Departamento Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações da Polícia Civil 

(DGTIT/SEPOL). Nas informações sobre vitimização policial, há dados provenientes também 

da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro (SEPM). (ISP/RJ, 2020) 

 

2.1 SEGURANÇA PÚBLICA COMO DEVER DO ESTADO 

 

O artigo 144, da CRFB/1988, caput, nos traz que a segurança pública, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, através de órgãos como as polícias civis e militares 

(inciso IV e V primeira parte, respectivamente). A seguir, no parágrafo quinto, atribui às 

polícias militares a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública.  

 Leis, normas e protocolos, nacionais e internacionais, regulamentam que: 

 

“(...) policiais não deverão disparar armas de fogo contra pessoas, salvo os casos de 

legítima defesa própria ou de terceiros contra perigo iminente de morte ou lesão grave. 

Policiais também não devem utilizar armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja 

desarmada ou que, mesmo que na posse de algum tipo de arma, não represente risco 

imediato, assim como não podem atirar contra um veículo ou motocicleta que 

desrespeite o bloqueio policial ou ordem de parada em via pública, a não ser que o ato 

represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança 

pública ou terceiros.” (BUENO; PACHECO; NASCIMENTO, 2020, p. 87) 

 

A ostensividade, por vezes confundida com um álibi para práticas deliberadas e de 

discricionariedade excessiva, ao contrário, estampa uma característica da polícia militar que a 

difere, por exemplo, da polícia civil, que é o uso de uniformes para identificação de seus 

agentes. A intenção é a criação de uma sensação de segurança e inibição de prática de infrações 

penais já que o agente responsável por preservar a ordem pública é referência de ordenamento 

local. Antes de ostensiva, trata-se de uma polícia preventiva. 



15 
 

Como uma das cidades mais conhecidas pelos seus altos índices de violência, 

narcotráfico e insegurança sentida pelos seus cidadãos, é inquestionável a complexidade com a 

qual a força policial do município do Rio de Janeiro tem de lidar dia após dia. Organizações 

Criminosas cada vez mais munidas de armamentos sofisticados, fuzis e outros aparatos que 

estruturam o poder paralelo de maneira solidificada, somadas às dificuldades que os órgãos 

públicos em geral enfrentam também corroboram para que o trabalho dos agentes do Estado 

seja ainda mais enredado. 

Conforme expõe o Atlas da Violência - Retrato dos Municípios (2019), 

 

Além dos problemas históricos de violência no estado, que envolvem as escaramuças 

entre as três facções criminosas cariocas – CV, Amigos dos Amigos (ADA) e o 

Terceiro Comando Puro (TCP) –, nos últimos anos tem aumentado muito a presença 

das milícias, não apenas na capital, mas em muitas cidades do interior. A guerra entre 

grupos de milicianos e narcotraficantes, bem como entre esses últimos, têm 

contribuído para aumentar o número de mortes não apenas na região metropolitana, 

mas em todo o estado. (IPEA; FBSP; 2019, p.30) 

 

O estado do Rio de Janeiro, mesmo sendo a unidade da federação que mais emprega 

recursos na área de segurança pública, não obtém respostas satisfatórias aos investimentos que 

realiza. Ao contrário, “sua política de segurança baseada na brutalidade e nos enfrentamentos 

letais anódinos, tem contribuído para o aumento das taxas de letalidade: no primeiro semestre 

de 2019, a polícia foi responsável por 38% das mortes na região metropolitana.” (IPEA; FBSP, 

2020) 

A partir do segundo semestre de 2009, a Secretaria de Estado de Segurança do Estado 

inaugurou uma nova metodologia de gerenciamento voltada para resultados. Conhecido como 

Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados, o SIM objetiva reforçar a integração entre 

as Polícias Militar e Civil (PMERJ e PCERJ) na busca de resultados cada vez melhores na 

redução da criminalidade. 

No primeiro Diário Oficial de 2019, o então governador eleito Wilson Witzel extinguiu 

a Secretaria de Segurança Pública (SESEG), justificando que as secretarias da Polícia Militar e 

da Polícia Civil já seriam capazes de absorver as funções desempenhadas pela secretaria 

executiva (G1,2018). A medida conferiu maior autonomia às polícias e inviabilizou o controle 

político e administrativo da letalidade policial, e é um marco da política de “tiro da cabecinha”, 

que faz a razão de mortos por operações atingir 51%, ou seja, em cada duas operações houve 

uma morte. (DIRK; GRILLO; HIRATA, 2020, p. 10-13) 

Em 16 de janeiro de 2020, foi lançado o Plano Estratégico da Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, com foco no policiamento de proximidade. De acordo com o sítio eletrônico 
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oficial do Governo do Estado (PMERJ, 2020), são 54 iniciativas e 161 metas a serem alcançadas 

entre 2020 e 2024. O documento apresenta também a missão, valores e visão da corporação, 

merecendo esses um detalhamento especial aos dois primeiros elementos.  

A missão é de melhorar a qualidade de vida no Estado do Rio de Janeiro, através da 

preservação da ordem pública e da garantia dos direitos fundamentais. Já os valores são os de 

preservação da vida e da dignidade da pessoa humana; respeito ao interesse público, ao policial 

e ao cidadão; profissionalismo com o reconhecimento do mérito; governança com foco em 

resultado; transparência; hierarquia; e disciplina. (PMERJ, 2021) 

Em janeiro de 2021 foi lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) 

o Plano de Forças-Tarefas SUSP de Combate ao Crime Organizado, com coordenação da 

Polícia Federal e participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN). Como uma ação conjunta e integrada entre União e Estados, 

o SUSP tem o intuito de reduzir os indicadores de violência e crimes no país, definindo 

estratégias com governos e empregando as demais forças policiais nos estados. (GOVERNO 

DO BRASIL, SUSP, 2021) 

 

2.2 GASTOS COM SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Apesar de ser um Estado que enfrenta consequências do Regime de Recuperação 

Fiscal (RRF), o Estado do Rio de Janeiro foi o quinto com maior despesa per capita com a 

função Segurança Pública no ano de 2019. (FBSP, 2020) 

Estudo do Consultor da Rede de Observatórios da Segurança do CESeC, Alexandre 

Ciconello (2021, p. 5) aponta que, a proposta de orçamento para o ano de 2020 na pasta 

Segurança Pública chegava à faixa de R$12,7 bilhões, em um orçamento que totaliza 80 bilhões 

de reais, conforme dados por ele extraídos do PLOA 2020 do governo do Estado do Rio.  

Pormenorizando, desses 12,7 bilhões previstos a serem investidos no setor, cerca de 

81,1% do gasto total, o equivalente a 10,3 bilhões, é para cobrir custos com pessoal e encargos 

sociais - corroborando com a hipótese de que o modelo escolhido pelas autoridades se pauta na 

lógica de guerra em que mais contingente braçal e no front (soldados) significa vantagem -, e 

apenas 2,1% (275 milhões) são direcionados à prevenção da violência e combate à 

criminalidade (CICONELLO, 2021, p. 22)  

Adiante, o demonstrativo das áreas contempladas no programa de Prevenção à 

violência e combate à criminalidade a função Segurança Pública: 
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Fonte: A política de Segurança Pública do Rio de Janeiro é ineficiente e financeiramente insustentável. (2021) - 

Rede de Observatórios da Segurança do CESeC. – Fls. 22 

 

Destacar-se-ão algumas ações que se acredita de fundamental importância serem 

englobadas no robusto aporte financeiro que o Estado garante às ações relacionadas à Segurança 

Pública: 

● Código 2046: inteligência 

● Código 8197: gestão de Sistema Integrado de Metas 

● Código 5699: educação sobre Segurança Pública 

● Código 1382: modernização da Polícia Civil 

 

Despender da maioria significativa do aporte financeiro direcionado para a área de 

segurança pública em mais soldados vai na contramão de técnicas internacionais de inteligência 

e de soluções eficientes em cenários de guerra como se faz presente no Rio de Janeiro - de 

acordo com os resultados a serem apresentados no tópico 2.3. Dirimir conflitos de forma a 

minimizar os números de vítimas fatais, reduzir o impacto que as incursões policiais causam na 

dinâmica do dia a dia dos moradores das localidades onde ocorrem os confrontos, modernizar 

os protocolos de atuação, priorizar o bem-estar de seus agentes de Estado e integrar as demais 

polícias são caminhos possíveis para um futuro remanejamento do robusto orçamento 

demandado pelas instituições responsáveis pela segurança pública. 
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A diretora-executiva Samira Bueno complementou que os governos das diversas 

Unidades Federativas do Brasil optaram em investir em um modelo de policiamento ostensivo 

à margem da investigação. Segundo ela, o último dado nacional existente sobre resolução de 

homicídios, de 2012, mostra que somente 8% deste tipo de crime são esclarecidos. "Esse é um 

número muito baixo e mostra que a impunidade tem sido a regra. A maior parte dos estados 

ainda investem em estratégias de policiamento ostensivo extremamente militarizadas. Por esse 

motivo as polícias já são responsáveis por quase 10% dos homicídios” (ISTO É, 2018)  

Esse modelo de policiamento é custoso, ineficiente, e isso não é apenas opinião, mas 

é o que os indicadores apontam. A expectativa de que mais dinheiro corresponde 

automaticamente a uma redução de mortes e da criminalidade em geral proporcional, passa a 

ser frustrada quando os investimentos não são alocados estrategicamente. Qualquer trabalho de 

avaliação de políticas públicas passa por questões sobre sua eficiência e efetividade. A primeira, 

resumidamente, pondera o custo-benefício de determinada política. Por outro lado, questões 

sobre efetividade implicam avaliações dos impactos. 

Ou seja, estudam-se possibilidades de que as práticas e investimentos sejam 

correspondentes à maneira mais econômica - logo, eficientes. Esta questão se relaciona com o 

desejo de qualificação ou potencialização, ou seja, fazer mais com menos.  Já a efetividade 

procura calcular se os objetivos das políticas foram alcançados. Em geral, estas questões não 

tratam apenas da realização das ações, mas dos impactos destas se houve a mudança social 

esperada a partir da implementação daquela política pública. 

Um outro aspecto trazido por Ciconello é o de que, proporcionalmente ao orçamento, 

o Rio de Janeiro é o estado brasileiro que mais gasta em Segurança Pública. Comparando os 

recursos da área com os destinados à educação e saúde, o primeiro é apenas 1,8 bilhão menor. 

Pelos resultados indicados constata-se que o cerne da questão não é ausência de recursos, mas 

sua má-distribuição (CICONELLO, 2021, p. 3). 

 

2.3 PRINCIPAIS INDICADORES DA ATIVIDADE POLICIAL – ANOS 2018, 2019 E 2020 

 

O 14° Anuário da Segurança Pública também revelou que, no Brasil, para cada homem 

branco, morreram 03 homens negros em 2019. Não à toa que 79,1% das vítimas de intervenções 

policiais que resultaram em morte eram pretas e pardas, indicando a grande representação de 

negros entre as vítimas da letalidade policial. (FBSP, 2020) A partir do grupo de informações 

pode-se extrair o perfil das vítimas: negros e homens. 
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O uso temerário e excessivo da força letal pelas polícias, assim, não é um fenômeno 

raro no Rio de Janeiro. Levantamento publicado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ) 

anualmente, chamado Segurança Pública em Números, apontou que no ano de 2020, apesar de 

se manter ainda em níveis altos, houve uma redução de mortes por intervenção de agente do 

Estado, atingindo o menor patamar dos últimos três anos da série histórica. Com 1.245 vítimas, 

a redução foi de 31,4% em relação a 2019. (ISP/RJ, 2020, p.7) 

Abaixo, o panorama geral de 2003 a 2020 mostrando os índices de morte advinda de 

incursões policiais no Estado do Rio de Janeiro. Em números, o patamar mais alto que era o de 

2018, 23% do indicador da letalidade violenta, foi ultrapassado em 2019, que teve aumento de 

18,3% em relação ao ano anterior. Das 1814 mortes ocorridas no ano de 2019, foram 1.423 

vítimas negras e 231 vítimas brancas. (ISP/RJ, 2019, p.5-6) 

 

VÍTIMAS DE MORTE POR INTERVENÇÃO DE AGENTE DO ESTADO - ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - 2003 A 2020 

 

Fonte: Relatório Segurança em Números 2020 - ISP/RJ – fls. 07 

 

Quando passarmos a analisar o documento referente ao ano de 2019 e 2018, 

conseguimos confirmar o que já se esperava: a queda no ano de 2020 foi resultado da pandemia 

de COVID-19 e da validação da Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) 635 - a ser 

detalhada no capítulo 3 - que proibiu operações policiais no Rio de Janeiro no período 

pandêmico. 

Atribui-se a esses dois fatores a redução no quantitativo dessa espécie de letalidade 

violenta não por pessimismo, mas por estimativa já que tanto no ano de 2018 quanto no de 2019 

as taxas chegaram a patamares recordes, apontando que o cenário tenderia à progressão e não 

regressão das mortes por intervenção policial.  

E de fato houve impacto da pandemia no crime e na violência, visto que o Estado do 

Rio de Janeiro apresentou, no comparativo entre o 1° semestre de 2019 e de 2020, redução de 

12,4% na taxa de mortes decorrentes de operações policiais. (FBSP, 2020, p.24) 
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Em seguida, retomando a evolução histórica dos anos anteriores a 2020, os gráficos 

extraídos do documento Séries Históricas Anuais de Taxa de Letalidade Violenta (ISP/RJ, 

2021, p.15-17) apontam que houve uma crescente de 2018 para 2019 do índice de morte por 

intervenção policial no Estado do Rio de Janeiro, na Capital e na Grande Niterói (composta São 

Gonçalo, Niterói e Maricá), mas pela importância de São Gonçalo para a pesquisa, será 

dedicado espaço no capítulo 5 para detalhar especificamente o município. 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Fonte: Séries Históricas Anuais de Taxa de Letalidade Violenta, do ISP, de março de 2020. - ISP/RJ – fls. 15 

CAPITAL 

 

Fonte: Séries Históricas Anuais de Taxa de Letalidade Violenta, do ISP, de março de 2020. - ISP/RJ – fls. 16 

GRANDE NITERÓI 

 

 

Fonte: Séries Históricas Anuais de Taxa de Letalidade Violenta, do ISP, de março de 2020. - ISP/RJ – fls. 18 
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No ano em que o país atingiu o maior número de mortes em decorrência de 

intervenções policiais desde que o indicador passou a ser monitorado pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, em 2013, o Rio de Janeiro chegou a 1.810 mortes por intervenções de 

policiais civis e militares. O dado mais alarmante, porém, é que a proporção de aumento no 

município do Rio foi ainda maior que a de toda a Unidade Federativa. Enquanto na capital a 

taxa a cada 100 mil habitantes era de 10,8 %, a do Estado inteiro era de 10,5% (FBSP, 2020, 

p.24) 

Os dados que fazem referência à faixa etária e à raça das vítimas da Letalidade 

Violenta, por ser correspondente à soma das vítimas de homicídio doloso, roubo seguido de 

morte (latrocínio), lesão corporal seguida de morte, além da morte por intervenção de agente 

do Estado, não podem ser único elemento de afirmação de que são os negros e jovens os que 

mais sofrem com a intervenção policial. Urge, porém, serem um indicativo, junto aos demais 

ao longo deste trabalho, que apontam para o que já se sustenta empiricamente com inúmeros 

casos de morte de jovens negros, indicando que as mortes causadas por agentes do Estado 

voltaram a crescer. 

De acordo com o relatório de 2018 (ISP/RJ, 2018, p.3), naquele ano os jovens negros 

do sexo masculino representaram a maioria das vítimas de Letalidade. Fato que se repetiu em 

2019 (ISP/RJ, 2019, p.5) e em 2020 (ISP/RJ, 2020, p.20), como se pode corroborar a seguir: 

 

PERFIL DAS VÍTIMAS 

 

Fonte: Relatório Segurança em Números 2018 - ISP/RJ – fls. 05 

 

 

 

 

 



22 
 

PERFIL DAS VÍTIMAS 

 

Fonte: Relatório Segurança em Números 2019 - ISP/RJ – fls. 06 

 

PERFIL DA VÍTIMA 

 

Fonte: Relatório Segurança em Números 2020 - ISP/RJ – fls. 06 

 

Ressalta-se que, segundo coleta da Gerência de Estudos e Análises da Dinâmica 

Demográfica do IBGE junto com o Sistema de Informação sobre Mortalidade, no ano de 2018 

a cada 100 mil habitantes do Estado do Rio de Janeiro, enquanto a taxa de homicídios de negros 

é de 50,6 %, a de não-negros (brancos, amarelos e indígenas) é de 20,6 %. (IPEA; FBSP, 2020, 

p.21-30) 

Nesse sentido, conforme informação apresentada no Atlas da Violência 2020, a chance 

de um negro, no Estado do Rio de Janeiro, ser morto é quase 150% maior que a de um não-

negro. A publicação também revela que o número de homicídios na Unidade Federativa Rio de 

Janeiro, em 2018, soma 4.705 vítimas negras, sendo o segundo Estado com maior letalidade 

negra, perdendo apenas para a Bahia, com 6.089 mortes de pretos e pardos. (IPEA; FBSP, 2020) 
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3 DO MODELO DE POLICIAMENTO 

 

A segurança pública do Estado do Rio de Janeiro é pauta de discussões, e não é de 

hoje. Quando o assunto atinge os liames do modelo de policiamento adotado pela polícia 

carioca, as críticas acirradas se robustecem com os números exorbitantes, condutas que destoam 

de técnicas de enfrentamento e ostensividade, e concentração das ações em determinadas 

regiões da cidade. 

Indiscutível a complexidade com a qual a força policial do município do Rio de Janeiro 

tem de lidar dia após dia, com as organizações criminosas armadas com aparato de guerra e se 

solidificando exponencialmente. Mesmo assim, hão de existir caminhos pela inteligência e 

tecnologia da informação de uso das polícias que colaborariam para operações mais eficientes, 

menos letais e com soluções permanentes. Afinal, numa democracia, não se pode justificar 

arbitrariedades e excessos por parte dos agentes do Estado de maneira alguma. 

Tentou-se alguns mecanismos como a criação do Sistema de Metas e 

Acompanhamento de Resultados, a reiteração de valores consonantes com a preservação da 

vida e garantias dos direitos humanos ou, ainda, o Plano Estratégico da Polícia Militar do Estado 

do Rio de Janeiro, com foco no policiamento de proximidade. Contudo, na contramão, a mesma 

política de governo extinguiu a Secretaria de Segurança Pública (SESEG) e reforça discursos 

de abate e de parabenização à polícia após o maior massacre já ocorrido na cidade. 

 

3.1 O PROCEDER DO POLICIAMENTO CARIOCA 

 

Assim, a realidade atual é dissonante das propostas supracitadas. A polícia militar da 

cidade do Rio de Janeiro tem apresentado uma postura reativa, baseada na orientação de política 

de abate, de cunho discriminatório e uso imoderado da força em regiões específicas da cidade. 

O fortalecimento da violência “institucionalizada”, com dinâmica incompatível à defesa dos 

direitos humanos e outras garantias constitucionais, se reflete em tomadas de decisão 

discricionárias e desvinculadas de protocolos de redução de riscos nas operações.  

A falha nas táticas da polícia é tema candente na contemporaneidade e mesmo com os 

parâmetros fixados na lei processual penal que impõem um controle das violações pelas forças 

de segurança fluminenses, impera o que Luiz Eduardo Soares resume como “a arcaica política 

do ‘confronto’, vendida como ‘nova’ pelo cinismo oficial, conferia ao policial a autoridade para 

matar de forma arbitrária. E, ao mesmo tempo, lhe dava tacitamente o poder para negociar a 

vida”. (SOARES, 2009, p.2) 
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A abordagem de confronto e de guerrilha vem de encontro com as medidas que buscam 

reduzir os riscos, tanto à sociedade civil quanto ao contingente de agentes do Estado que estão 

trabalhando justamente com a prerrogativa de zelar pela proteção e segurança. Sem um 

planejamento que minimize os altos índices de mortes e de violência na cidade, qual o retorno 

que há dos investimentos aplicados à pasta? 

Que o número de armamento pesado em domínio dos traficantes é desmedido, isso não 

há dúvida. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) revelam que em 2019, 8.423 armas 

foram retiradas das mãos de criminosos no Estado do Rio de Janeiro. No acumulado da década, 

82.969 armas de fogo foram apreendidas pelas polícias civil e militar, o que significa, 

aproximadamente, uma arma a cada hora. (ISP, 2020)  

Já no primeiro trimestre de 2021, foram 115 fuzis no período, sendo 81 somente de 

AR 15/M16 (5,56x45mm), armamentos de guerra e de alta letalidade que estão em poder das 

organizações criminosas que atuam no Estado. (EXTRA ONLINE, 2021) O relatório também 

mostrou que do total de armas apreendidas em 2019, 4.922 eram estrangeiras (58,6%) e 3.475, 

nacionais (41,4%), e as produzidas em território nacional são de menor poder de letalidade, 

como é o caso dos revólveres. (ISP, 2020) 

 A questão é: a dinâmica de apreender armamento das organizações criminosas ao 

mesmo tempo em que se investe em aparatos cada vez mais letais e caros para as forças policiais 

vai perdurar até quando sem que se observe seus resultados insatisfatórios?  

O mecanismo de enfrentamento com armas de guerra tendo por justificativa o uso de 

aparato cada vez mais letal por parte dos criminosos não é retórica que merece aceitação. Isso 

porque as polícias possuem responsabilidade coletiva e integrada entre si. Detém de estrutura 

estatal para, através de inteligência, aperfeiçoamento tático e apoio técnico, dirimir tanto a 

entrada de fuzis e armas em geral, quanto desmantelar o braço econômico das organizações 

criminosas. Afinal, o armamento usado pelo poder paralelo além de ilegal, também é caro. 

A atuação da polícia de maneira truculenta e questionável não é ato isolado do Rio de 

Janeiro. A Comissão Interamericana, em decisão de setembro de 2020, condenou a República 

Argentina por atuações indevidas de policiais que, em nome de uma guerra ao tráfico, 

violam direitos fundamentais dos investigados. No momento, acabaram definindo a filtragem 

racial como o “estabelecimento de perfis raciais como parte de uma ação repressora que 

pretende se legitimar através de supostas razões de segurança pública, porém, na prática, é 

motivada por estereótipos de raça, cor, etnicidade, etc.” (SILVA, 2021) 
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O que se vê na Argentina, no Brasil e em outras partes do mundo, ainda hoje, são 

desdobramentos - mais ramificados e amadurecidos - do determinismo do considerado 

marginal.  

A arquiteta, urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP 

Raquel Rolnik, e o Doutorando e Mestre em Ciências pela Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo - FSPUSP - Thiago Godoi Calil, em artigo à Carta Capital, 

apresentam que nas cidades latino-americanas construiu-se um entrelaçamento entre 

drogas, raça e território, delimitando as fronteiras que separam o legal do ilegal do ponto 

de vista urbanístico, em áreas populares de regiões centrais, favelas, comunidades e/ou 

nas quebradas e periferias. (CALIL; ROLNIK, 2021) Grifo deste trabalho. 

A verossimilhança com o contexto carioca é evidente quando, além disso, afirmam os 

autores que  

 
“o entrelaçamento opera na economia política das cidades de forma a definir zonas 

obscuras, permitindo a implantação de “excepcionalidades”, tanto para a ação do 

Estado como para os mercados que ali se instalam. Do mesmo modo que, nestes 

perímetros, mercados ilícitos encontram licença para operar, o aparato estatal também 

arma ali um ‘modus operandi’ paralelo” (CALIL; ROLNIK, 2021) 

 

Antes vistos como imbróglio à questão urbanística da cidade, agora o subúrbio carioca 

e a região metropolitana passaram a ser vinculados às dinâmicas da violência, lugar de 

esconderijo de infratores e região a ser abatida.  

Maxwell Alexandre, pintor e morador da Favela da Rocinha, além de um artista 

extraordinário, traz uma reflexão para além de suas gravuras. (VEJA RIO, 2021) Com sua 

exposição chamada “Pardo é papel”, gera um desconforto positivo em nos fazer pensar o que 

sempre foi óbvio de se falar: a palavra “pardo”, mas que, na verdade, era usada como eufemismo 

da negritude.  

A seguir, algumas de suas obras presentes em seu Portfólio (ALEXANDRE, 2020), 

que considero conseguirem expressar as dicotomias que este trabalho de conclusão de curso se 

propôs a dialogar: 
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Sem título [untitled], 2019 

 

Fonte: Portfólio Maxwell Alexandre 2020. p. 65. Série Reprovados/ Pardo é papel. Maxwell Alexandre. 

Sem título [untitled], 2019 

 

Fonte: Portfólio Maxwell Alexandre 2020. p. 67. Série Reprovados/ Pardo é papel. Maxwell Alexandre. 

Sem título [untitled], 2018 

 

Fonte: Portfólio Maxwell Alexandre 2020. p. 108. Série Caravelas de hoje. / Pardo é papel. Maxwell Alexandre. 
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Sorriso Amarelo, 2019.  

 

Fonte: Portfólio Maxwell Alexandre 2020. p. 59. Série Golden Shower/ Pardo é papel. Maxwell Alexandre. 

 

Sem título [untitled], 2018 

 

Fonte: Portfólio Maxwell Alexandre 2020. p. 109. Série Caravelas de hoje. / Pardo é papel. Maxwell Alexandre 

 

As notícias de mais uma morte ocorrida em operação policial podem não estampar na 

manchete, nem trazer fotos, mas possuem endereço e cor. A violência política é racializada e é 

o racismo “que também ensina ao policial que o alvo da sua bala tem cor”. (RAMOS, 2020, 

p.5) “A polícia chega atirando em algumas favelas e bairros, acionando primeiro o último grau 

do uso da força, segundo uma lógica, baseada em ‘atira primeiro e pergunta depois’.” (RAMOS, 

2020, p. 8) 

Pontos indeléveis e que revelam a tipografia da crueldade: número de tiros e 

execuções, predominância de acontecimentos reiteradamente nas mesmas regiões da cidade, 
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forma extralegal de execução das incursões policiais e adentramento nas residências. Quais as 

pessoas atingidas, o nexo de marginalidade que vincula classe social e raça, inclinação à 

generalização. Um dia-a-dia ditado por regras não-escritas, patrulhamento e excessos diários. 

O padrão de brutalidade compara-se a enfrentamento de guerra, com a diferença significativa 

de que é o mesmo território em que coabitam civis inocentes. 

 

3.2 VIOLÊNCIA GEORREFERENCIADA 

 

Conforme dados abertos do Instituto de Segurança Pública, a divisão territorial da base 

de segurança é formada por Áreas Integradas de Segurança Pública (AISP). Estas correspondem 

geograficamente às áreas de atuação de um batalhão da Secretaria de Estado da Polícia Militar 

(SEPM) e às circunscrições das Delegacias da Secretaria de Estado da Polícia Civil (SEPOL), 

contidas na área de cada batalhão, e foram criadas através da Resolução SSP n. 263 de 27 de 

julho de 1999. (ISP Dados Abertos, Distribuição AISP, 2021) 

O Estado do Rio de Janeiro é dividido em 41 AISP’s, sendo 17 pertencentes ao 

território do município do Rio (GOVERNO DO ESTADO RIO, Relação AISP, 2014), a seguir:  

 

DIVISÃO TERRITORIAL POR AISP 

 

Fonte: ISP Dados. Divisão Territorial do Estado por AISP´s. 2021  

 

O Governo interino de Cláudio Castro - vice-governador que assumiu a chefia do 

Executivo estadual em decorrência do afastamento de Wilson Witzel - mantém o confronto 

baseado na lógica guerrilheira como política de segurança pública, revelando resultados ainda 

mais letais que os até então alcançados.  
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De acordo com dados fornecidos pelo ISP em abril, no primeiro trimestre de 2021 

ocorreram 452 mortes causadas por intervenção de agente do Estado, sendo 149 mortos em 

janeiro, 147 em fevereiro e 157 em março; com a média diária de mais de 5 mortes pela 

polícia, o indicador teve aumento de 4% em relação ao acumulado do ano e de 37% em relação 

a março do ano anterior. (ISP Dados Abertos, Relação AISP, 2021) 

Esmiucei nos dados disponíveis para confirmar a hipótese de que em determinadas 

localidades a presença policial é maior, e sua letalidade violenta também. A partir das 

informações presentes no sítio eletrônico do ISP-RJ, referentes aos cinco primeiros meses do 

ano de 2021, conseguiu-se definir alguns parâmetros. As três áreas escolhidas pela maior 

incidência da forma do homicídio em pesquisa, a seguir apresentadas, juntas representam 

30,97% das mortes por intervenção de força policial de todo o Estado e, não de maneira 

coincidente, foram painéis de tragédias recentes. (ISP Dados Abertos, Visualização AISP, 

2021) 

A AISP 07 que engloba, além de São Gonçalo, Neves, Monjolo, Ipiiba e Sete Pontes 

é a que apresenta as maiores vítimas de janeiro a maio deste ano, totalizando 104 das 707 mortes 

no período, conforme segue: 

 

Área Integrada de Segurança Pública 07 - Número de mortes de janeiro a maio de 2021 

 

Fonte: ISP Dados. Visualização. Área de seleção: AISP 7. 2021 

 

Em segundo lugar nesse tipo de letalidade está a AISP 03, já no município do Rio de 

Janeiro, - composta pelos bairros de Cachambi e Méier, Abolição, Encantado, Piedade e Pilares, 

Engenho Novo, Jacaré, Jacarezinho, Riachuelo, Rocha, Sampaio e São Francisco Xavier, Água 

Santa, Engenho de Dentro, Lins de Vasconcelos e Todos os Santos, Del Castilho, Engenho da 
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Rainha, Inhaúma, Maria da Graça e Tomás Coelho - contabilizando 65 do total de 707 mortes 

nos primeiros cinco meses de 2021.  

 

Área Integrada de Segurança Pública 03 - Número de mortes de janeiro a maio de 2021 

 

Fonte: ISP Dados. Visualização. Área de seleção: AISP 3. 2021 

 

Por fim, a AISP 41, da qual pertencem os bairros de Colégio (Parte), Irajá, Vicente de 

Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha e Vista Alegre, Anchieta, Guadalupe, Parque Anchieta 

e Ricardo de Albuquerque, Acari, Barros Filho, Costa Barros, Parque Colúmbia e Pavuna, soma 

50 mortes, de janeiro a maio de 2021. 

 

Área Integrada de Segurança Pública 41 - Número de mortes de janeiro a maio de 2021 

 

Fonte: ISP Dados. Visualização. Área de seleção: AISP 41. 2021 

 

A austeridade com a qual a abordagem policial chega às favelas e comunidades do 

subúrbio carioca traduz a priorização da política de segurança pública escolhida pela Polícia 

carioca. O estado de exceção ignora a existência de indivíduos - crianças, trabalhadores - e em 
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nome da garantia de ordem e segurança protagonizam incursões desproporcionais às balizas 

legais. Sílvia Ramos, Cientista social com doutorado pela Fundação Oswaldo Cruz em 

Violência e Saúde e coordenadora do CESEC, relata com base nas suas pesquisas que:  

 
As revistas em suspeitos muitas vezes são acompanhadas de tapas no rosto e 

palavrões seguidos de ameaças. É comum os revistados serem agredidos 

fisicamente enquanto estão de costas, com o rosto na parede e pernas bem 

abertas. (RAMOS, 2020, p.9) 

 

Achille Mbembe compara o Colonialismo e suas estruturas com as guerras da 

contemporaneidade e, metaforicamente, acaba por afirmar o que claramente é o cotidiano do 

Rio de Janeiro: “a colônia representa o lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no 

exercício de um poder à margem da lei (ab legibus solutus) e no qual tipicamente a ‘paz’ assume 

a face de uma ‘guerra sem fim’.” (MBEMBE, 2016, p. 132) 

A criminalidade é um problema complexo, advindo de múltiplas causas, e a intenção 

não é negar ou propor balas mágicas (REINER, 2004, p.16) na resolução do imbróglio instalado 

na dinâmica da política de segurança pública carioca. Todavia, diante de graves excessos por 

parte da Polícia, irrisório percentual de elucidação de fatos e sua complacência com as 

organizações criminosas que mais crescem em ocupação territorial, aumentando a austeridade 

em áreas específicas da cidade, há de se reforçar o óbvio:  seu papel é preservar a vida humana. 

 

3.3 ADPF N° 635 E A OPERAÇÃO EXCEPTIS 

 

Com a pretensão de que fossem reconhecidas e sanadas graves lesões a preceitos 

fundamentais constitucionais, decorrentes da política de segurança pública do Estado do Rio de 

Janeiro marcada pela "excessiva e crescente letalidade da atuação policial", a Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635 - ADPF das Favelas -  conseguiu 

que os parâmetros fixados na lei processual penal fossem garantidos, impondo um controle das 

violações de direitos humanos pelas forças de segurança fluminenses através da decisão do 

Ministro Relator Edson Fachin 

A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 635, foi ajuizada 

pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), construída coletivamente com a Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro, Educafro, Justiça Global, Redes da Maré, Conectas Direitos 

Humanos, Movimento Negro Unificado, ISER, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, 

Coletivo Papo Reto, Coletivo Fala Akari, Rede de Comunidades e Movimentos contra a 

Violência, Mães de Manguinhos – entidades admitidas como amicus curiae –, e também o 
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Observatório de Favelas, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni/UFF), Fogo Cruzado, 

Maré Vive, Instituto Marielle Franco, Conselho Nacional de Direitos Humanos e o CESeC. 

MPRJ. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que, sob pena de 

responsabilização civil e criminal, não fossem realizadas operações policiais em comunidades 

do Rio de Janeiro durante a pandemia da COVID-19, salvo em hipóteses absolutamente 

excepcionais, devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a 

comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E que, nos casos 

extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, fossem adotados cuidados 

excepcionais, devidamente identificados por escrito pela autoridade competente, para não 

colocar em risco ainda maior população, a prestação de serviços públicos sanitários e o 

desempenho de atividades de ajuda humanitária. (STF, 2021) 

A medida, conquanto importante e indispensável, não teve sua efetividade por muito 

tempo. Apesar da queda na taxa de letalidade violenta, reduzida em 34% no ano de 2020, 

como mostraram os dados apresentados no capítulo 2, no ano de 2021 as mortes advindas 

de confrontos com a polícia voltaram a crescer na cidade do Rio de Janeiro. 

A Operação "Exceptis", realizada na Comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, em 

06 de maio de 2021, foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente 

(DPCA), com apoio de outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada 

(DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e da Coordenadoria de 

Recursos Especiais (CORE). (PCERJ, 2021) e deixou 28 mortos. 

Segundo a polícia, aconteceu baseada em informações concretas de inteligência e 

investigação de meses nos quais se descobriu que traficantes estavam aliciando crianças e 

adolescentes para integrar a facção Comando Vermelho, além de explorarem práticas como o 

tráfico de drogas, roubo de cargas, assaltos a pedestres, homicídios e sequestros de trens da 

SuperVia. 

Além do desrespeito à decisão judicial sobre a obrigatoriedade de comunicação 

imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que, segundo o órgão, recebeu o 

aviso apenas quando a operação já estava sendo realizada, é minimamente desarrazoado o 

número de baixas na operação que teve, poucos minutos após seu início, a morte de um policial 

- Inspetor de Polícia André Leonardo de Mello Frias. 

Insta salientar que essa incursão policial foi coordenada pela Polícia Civil, e não 

Polícia Militar. Porém, trouxe repercussões que atingem as todas as corporações policiais do 

Estado, e mantém a percepção de que há um modelo de policiamento particularmente violento 
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e cercado de abusos em determinadas áreas de comunidades e subúrbios, nas quais a maioria 

dos moradores são negros pobres. Consequentemente, as maiores vítimas. 

 

3.4 DA LEGÍTIMA DEFESA POLICIAL E DO EXCESSO PUNÍVEL 

 

Em nome de uma legítima defesa, podem os agentes da segurança pública, quando 

repelindo agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, 

terem excluída a ilicitude do ato - hipótese de excludente de ilicitude trazida pelo Pacote Anti 

Crime (Lei n° 13.964, de 24 de dezembro de 2019), que incluiu este parágrafo único ao artigo 

25 do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dez. de 1940) - tem de se atentar a alguns 

elementos.  

Entendo que os soldados que estão na linha de frente são humanos e têm suas emoções 

colocadas à prova nessas dinâmicas que possuem similitudes com as práticas típicas de guerra. 

Porém, em primeiro lugar, uma atenção à liberdade atribuída às polícias, cabendo ao policial 

que está na ponta definir quais meios, instrumentos e intensidade de força vai demandar em 

suas funções repressivas de rotina.  

Liberdade essa que já vem sendo dilatada, através da truculência característica e com 

carga de militarização, justamente por uma Polícia que é responsável por números 

estarrecedores de letalidade violenta. 

 

A forma legítima com que é necessário o exercício intenso em casos de alta 

periculosidade, os quais obrigam os policiais a fazer uso da força letal, mistura-se a 

graves erros de procedimento e execuções sumárias, sem que sejamos capazes de 

diferenciar de forma clara cada um destes episódios. (BUENO; PACHECO; 

NASCIMENTO, 2020, p. 87)  

 

A seguir, referência necessária é o excesso punível presente no parágrafo único do 

artigo 23, CP. O agente, segundo o texto legal, em qualquer das hipóteses de exclusão de 

ilicitude responderá pelo excesso doloso ou culposo. Embora não sejam observados, merecendo 

assim contradita séria, existem limites no uso da força e no exercício das atribuições (BRASIL, 

1940). Ainda, “existem princípios como a legalidade, necessidade, moderação e conveniência” 

(BUENO; NASCIMENTO; PACHECO, 2020, p. 86).  
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3.5 APONTAMENTOS 

 

É compreensível que, apesar de apresentar um caráter generalizado, a política de 

segurança pública precise levar em consideração particularidades que gerem uma adequada 

prevenção e controle da situação criminal local, atenta à heterogenia existente na capital 

fluminense, muito além da espacialmente visível. Apesar disso, preservar a integridade, tanto 

do efetivo policial quanto da população, é o pilar das entidades policiais. 

Robert Reiner, professor de Criminologia da London School of Economics, diz que 

em sociedades assim “é que o regime democrático de Direito tem espaço ainda mais 

protagonista visto que, com suas diretrizes, é a Lei a detentora do quantum legitimação ao uso 

da força atribuída às instituições policiais” (REINER, 2004).  

Ou seja, são as garantias legais que coíbem a subjetividade que tem fomentado a 

excessividade do padrão da brutalidade e o julgamento moral. Em vez de se cumprir as fases 

da persecução criminal, caso o indivíduo seja comprovadamente suspeito de cometimento de 

alguma infração, a Polícia opta por violência homicida.  

Em suma, é inadmissível um governo que gaste tanto com a segurança pública, 

disponha de inúmeros profissionais qualificados, seja detentor da máquina pública e tem o 

poder de realizar força tarefa com Polícia Federal e Rodoviária Federal, além do apoio do 

Ministério Público, insista no posicionamento que os indicadores apontam não estar 

melhorando a situação da pasta no Rio de Janeiro.  
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4 UM BREVE RELATO SOBRE O FENÔMENO DAS MILÍCIAS E A PRESENÇA 

POLICIAL EM SEU TERRIITÓRIO E ESTRUTURA  

 

Ao se abordar a temática de policiamento carioca, fazer referência ao movimento das 

milícias, ainda que brevemente, é cediço. Embora a presença desse tipo de organização 

criminosa seja perene, seu papel vem conquistando mais espaço ao longo dos anos. Quando 

surgiram, eram vistas como um braço necessário, sendo inclusive apoiado por diversos setores 

da sociedade que entendiam naquele modelo de proteção uma solução satisfatória para 

problemas locais. 

Hoje em dia, porém, a milícia é um dos negócios que mais crescem no Estado e, 

curiosamente, um dos que sofrem uma tímida presença de operações policiais nas suas áreas de 

domínio. Tentar-se-á esclarecer quais os possíveis motivos para isso. 

 

4.1 ASPECTOS DA MILÍCIA CARIOCA 

 

A retórica de defesa dos interesses das comunidades e proteção contra o avanço do 

tráfico de drogas aliado à figura do vizinho que era policial e poderia fazer a segurança da 

localidade sustentou por muito tempo o sentimento de milícia como uma ajuda comunitária, 

criando uma legitimidade que compreendia a imposição de pagamento regular pelo serviço 

prestado. Aos poucos, somando o descaso das autoridades que não ofereciam o básico a essa 

população, com a vontade daqueles que já ganhavam e queriam auferir ainda mais lucro, 

começou o controle dos serviços essenciais. Crescendo ano após ano, atualmente não são 

atípicas condutas como intimidações violentas, homicídios e execução de testemunhas.  

Mesmo a existência de grupos armados ilegais formados por membros das polícias e 

das forças armadas já sendo bastante antiga, hoje o patamar da milícia é de protagonista do 

cenário criminal fluminense. “Diante da histórica incapacidade do Estado de retomar o controle 

territorial e restaurar a ordem nas comunidades pobres, essa atividade passa a ser efetivada de 

maneira informal e ilegal por grupos de milicianos" (BEATO; ZILLI, 2012, p.13). 

Como o ditado diz: “negócios são negócios”, e se tem algo que a milícia consegue é 

se adaptar ao mercado. Hoje há um novo departamento comandado pelos milicianos: as 

narcomilícias. A socióloga e professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade 

Federal Fluminense Carolina Grillo, em entrevista à TV Cultura, no dia 21 de outubro de 2020, 

junto com o jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP Bruno Paes 

Manso, comentou sobre o assunto:  
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(...) os mercados da milícia e do tráfico de drogas são os mesmos, o que muda são os 

atores. E, diferentemente do tráfico que se envolve em relações de suborno e extorsão 

com as forças policiais, as milícias têm policiais ou ex-policiais nos seus quadros de 

funcionários, então elas têm uma relação muito mais próxima com o Estado do que os 

Comandos do Tráfico de Drogas. - (TV CULTURA, GRILLO, 2020)  
 

O Relatório “A expansão das milícias no Rio de Janeiro: uso da força estatal, mercado 

imobiliário e grupos armados”, compilando um arsenal vasto de dados, tornou possível a 

percepção de que estava certo um dos levantamentos apontados no início deste estudo. Há 

menor concentração policial em áreas ocupadas por milícias, e os elementos quantificados serão 

apresentados a partir de agora: 

 

Se, antes, a questão criminal carioca e fluminense estava centrada nas disputas 

territoriais entre ‘comandos’ ou ‘facções’ do tráfico de drogas e os tiroteios entre esses 

grupos de traficantes e a polícia, hoje o fenômeno das milícias parece ter crescido em 

importância. Estes grupos armados se envolvem também em disputas territoriais 

violentas e atuam em territórios cada vez mais extensos, onde controlam ilegalmente 

ou cobram taxas extorsivas sobre os mercados de serviços essenciais como água, luz, 

gás, TV a cabo, transporte e segurança, além do mercado imobiliário. Tais controles 

são exercidos de maneira arbitrária, por meio de ações coercitivas. (GENI/UFF, 2021, 

p.2) 
 

MAPA DOS GRUPOS ARMADOS DO RIO DE JANEIRO (2019) 

 

Fonte:  Fogo Cruzado, o GENI/UFF, NEV/USP, o Disque-Denúncia e a plataforma digital Pista News. 2019. 

(GENI/UFF et al, 2021) 

 

Dos 1.255 km² de território da cidade do Rio de Janeiro, 686,75 km² (cerca de 58,6%) 

é ocupado pelas milícias. (GENI/UFF, 2021) Conforme o mapeamento dos grupos criminosos 

armados na cidade do Rio de Janeiro (GENI/UFF et al, 2021), fica evidente a percepção de que 

o cenário carioca do crime mudou a partir da lógica das franquias milicianas. 
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4.2 INCURSÕES POLICIAIS NAS ÁREAS OCUPADAS POR MILÍCIAS 

 

O estudo aponta que, em 2019, a quantidade de operações policiais segundo tipo de 

grupo armado predominante em cada bairro da cidade do Rio de Janeiro é a seguinte: 

- 45,5%: área de disputa por território 

- 40,9%: área dominada pelo Comando Vermelho 

- 6,9%: área dominada pelo Terceiro Comando Puro 

- 6,5%: milícias 

- 0,2%: área dominada pelo Amigo dos Amigos 

Como a porcentagem acima revela e o mapa a seguir corrobora, a frequência das 

incursões policiais onde há predominante ou exclusiva presença das milícias é baixa. E a razão 

para a diferença gritante entre as porcentagens não passa por quesitos técnicos, avaliação de 

taxas de criminalidade, ou fruto de estudo de inteligência tática. 

 

NÚMERO DE OPERAÇÕES POLICIAIS POR REGIÃO ADMINISTRATIVA NA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO (2006-2019) E GRUPOS ARMADOS 

 

 

Fonte:  Fogo Cruzado, o GENI/UFF, NEV/USP, o Disque-Denúncia e a plataforma digital Pista News. 2019. 

(GENI/UFF et al, 2021) 

 

A Comissão Parlamentar de Inquérito conhecida como CPI das Milícias, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, clareou o que já era rotina para os 

moradores da capital fluminense. Em 2008 presidida pelo Deputado Marcelo Freixo, a CPI 
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apresentou relatório final pedindo o indiciamento de 225 pessoas, entre elas 08 (oito) policiais 

civis, 67 (sessenta e sete) policiais militares, 07 (sete) militares e 130 (cento e trinta) civis, 

apontando que embora tenham surgido a partir do trabalho paralelo exercido por policiais e 

destes ainda estarem presente nas estruturas de muitas das milícias, essas quadrilhas mudaram 

de atores. (ALERJ, 2008) 

Os 58,6% de área ocupada por milícias (GENI/UFF et al, 2021) não fizeram parte do 

cenário em que as operações mais letais ocorreram na história do Rio de Janeiro. O discurso da 

guerra contra as drogas foi enfraquecido quando a investigação do Legislativo revelou que o 

planejamento do policiamento na cidade do Rio de Janeiro era movido muito mais do que pelo 

combate à criminalidade e com o objetivo de desmantelar o tráfico de drogas para fins de 

interesse público.  

O afastamento das operações policiais nas áreas ocupadas pelas milícias, mostrado 

acima, advindo de interesses escusos, tem o efeito lógico de concentrar as ações dos agentes do 

Estado nas mesmas regiões específicas (comunidades e favelas), levando ao aumento dos casos 

de letalidade por intervenção das polícias nessas localidades. Não só não colabora com a 

redução da criminalidade como fortalece o crescimento miliciano e mascara a realidade com a 

alegação de que a guerra a ser combatida é com o tráfico de drogas, garantindo um “salvo-

conduto” para atuação desregrada nas regiões periféricas. 

 

4.3 APONTAMENTOS 

 

Existem problemas como a corrupção incrustada que serve de elo estabelecido entre 

esse mercado ilícito e a “proteção” policial, inclusive materializado com a composição das 

primeiras milícias na cidade, sendo uma das principais responsáveis pela representação 

crescente do poder miliciano, fenômeno atribuído por Michel Misse de oferecimento de 

“mercadorias políticas”, in verbis: 

 

Essas trocas se ampliaram de tal modo que, nos mercados ilegais, passaram a ser 

impostas por agentes do Estado, como fiscais e policiais, aos infratores, ao modo da 

extorsão, mas com algum grau de adesão ao “sentido positivo” desse tipo de troca por 

parte desses infratores. Constituiu-se, assim, um segundo mercado ilegal, parasita do 

primeiro, que passava a oferecer “mercadorias políticas” aos traficantes de drogas, 

armas e outras mercadorias ilegais. Nos mercados ilegais que transacionam drogas a 

varejo nas favelas, essa prática, conhecida como “arrego”, é a garantia de que não 

haverá invasão nem violência policial na área (MISSE, 2008, p. 382) 
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É forçoso reconhecer que não só a relação de proximidade entre milícias, órgãos de 

segurança pública e atores estatais, integrantes do legislativo em geral, mas a própria ausência 

do Estado colabora para o recrudescimento das lideranças criminosas com o escopo de milícias. 

Ausências que poderiam ser solucionadas com políticas públicas para além de regulamentação 

de transportes clandestinos, de mercados nos territórios, de fiscalização a áreas de preservação 

ambiental que comumente são invadidas e vendidas em lotes. 

 A asfixia das milícias vem com o enfraquecimento de seus braços financeiro, 

operacional, político, imobiliário e policial. Atuar dentro, como não tem sido feito, e atuar 

também na cadeia de abastecimento, como com o apoio da Receita Federal presente no Porto 

de Itaguaí e responsável por significativas apreensões naquela área fortemente comandada por 

milícias. 

O intuito não é questionar o quão dificultoso é o desmantelamento das milícias. A 

Polícia Civil possui a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos 

Especiais (Draco/IE) para investigar de maneira especializada essas organizações criminosas, 

conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), 

do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e tem em sua estrutura a 

Corregedoria para coibir possíveis desvios de função e punir os agentes do Estado que os 

cometam. Porém, o trabalho ainda parece tímido diante do protagonismo desse tipo de poder 

paralelo.  
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5 DO DIREITO PENAL DO INIMIGO. DA NECROPOLÍTICA. E DA VITIMAÇÃO 

DO POLICIAL NEGRO 

Existem algumas teorias que, utilizadas como ferramentas na análise das formas de 

enfrentamento da criminalidade pela polícia carioca, revelam o processo retroalimentador do 

estigma histórico ao qual o corpo negro é subjugado. Pode-se citar as contribuições do filósofo 

social Achille Mbembe com suas perspectivas de Necropolítica na obra de mesmo título (2016) 

ou em Crítica da razão negra (2018), e também os estudos de Gunther Jakobs, apresentando o 

contraste que há entre o Direito Penal do Cidadão e o Direito Penal do Inimigo.  

Qual, porém, é a origem desse “inimigo ficcional” e quais as táticas de confronto que 

permitem a ação desregrada em determinadas áreas da cidade, em lugares chamados por Loic 

Wacquant (apud. BAUMAN,2003) de guetos? E, por fim, o que fazer para mudar a mentalidade 

que insiste em considerar alguns corpos matáveis em nome do resgate à ordem social? 

Conceitos abstratos e subjetivos como de “perigoso” ou “marginal” só expõem 

distorções ideológicas. Evidentemente estas não tiveram início nas terras cariocas, e muito 

menos nos anos 1900; são heranças da escravidão e de uma cultura em que algumas pessoas 

podem viver e outras devem morrer. Apesar de históricas e improcedentes, ainda ocupam lugar 

significativo na dinâmica atual, estampadas na alta taxa de vitimação negra – seja do negro 

morador, do negro que cometeu alguma infração penal ou do negro policial em serviço.  

 

5.1 FUNÇÃO DO DIREITO PENAL 

 

É mister o repouso da ordem jurídica em uma correlação que possibilite a convivência 

dos dois mundos: o do indivíduo e o da comunidade. Uma das principais características da 

lei penal (e digo principais porque sem ela todo o sistema investigativo e acusatório se 

desmonta) é a impessoalidade, dirigindo-se a todos abstratamente. A lei penal deveria tratar 

de fatos, e não de pessoas. Não há espaço para convicções pessoais dos agentes intervenientes. 

Poder-se-ia elencar inúmeros princípios do processo penal que são feridos com a 

maneira pela qual o sistema de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro lida com os 

enfrentamentos em comunidades e periferia da capital fluminense. Elejo, todavia, os 

ensinamentos da teoria garantista penal de Ferrajoli que, apresentando axiomas como o “nulla 

culpa sine judicio” - não se reconhece a culpa de alguém sem o devido processo legal; e o “nulla 

accusatio sine probatione” - não há acusação sem provas -, diagnostica no mecanismo vigente. 
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Desse modo, apesar do poder de polícia e suas nuances, não há como se normalizar 

ingerências abusivas ou arbitrárias e abster-se de zelar por princípios chancelados na Carta 

Magna. 

 

5.2 DO DIREITO PENAL DO INIMIGO E DA VINGANÇA PÚBLICA 

 

Teoria pensada por Gunther Jakobs, o Direito Penal do Inimigo contrasta com o Direito 

Penal do Cidadão por ter a finalidade de combater perigos. Nas palavras de André Estefam e 

Victor Gonçalves (2012, p.167), “Neste, o infrator não é tratado como sujeito de direitos, mas 

como inimigo a ser eliminado e privado do convívio social”.  

Nessa esteira, é comum associar esse direito penal com legislações que autorizam, por 

exemplo, meios ilegítimos de interrogatório, detenções por tempo indeterminado, ou uso de 

tortura. Por esses exemplos, em tese, não há de se falar da existência de Direito Penal do Inimigo 

no Brasil. Os dispositivos penais e processuais brasileiros, assim como sua constituição federal, 

não trazem legitimação da exceção como regra geral, reduzindo-se a casos específicos definidos 

na Carta Magna. 

A ideia de que uma maior atuação policial, pautada no controle etnoracial e na lógica 

bélica, nada mais é do que uma ilusória sensação de busca por segurança visto que a 

relativização na aplicabilidade de determinadas sanções ilegais, seja essa relativização de cunho 

social, histórico, geográfico ou racial, gera maior instabilidade na convivência pacífica em 

sociedade, abrindo campo para que “novas tendências” criem novos “inimigos”. 

Jakobs já alertava quanto à dicotomia existente entre o Direito Penal do Inimigo e 

ideais como liberdade e direitos individuais, apontando para a gravidade da infiltração desses 

conceitos na seara democrática, a seguir: 

 
Os vínculos são constitutivos para o Estado das liberdades, quem os quebra, o 

abandona. A existência do Direito Penal do Inimigo não é, portanto, uma mostra 

da força do Estado das liberdades, mas um sinal de que este não existe. Desde 

então resultam situações imagináveis, que quiçá ocorram atualmente, nas quais as 

normas que são irrenunciáveis para um Estado de liberdades perdem sua 

vigência. (JAKOBS, 2003, apud. ESTEFAM; GONÇALVES, 2012, p.167) 

(...) o Direito Penal do Inimigo deve ser separado de maneira tão clara que não 

exista nenhum perigo de que, por meio de interpretação sistemática ou da 

analogia ou de qualquer outro modo, se infiltre no Direito Penal do Cidadão. 

(2003, apud. ESTEFAM; GONÇALVES, 2012, p.167) 

 

Por outro lado, embora não exista em nosso ordenamento espaço para supressão de 

garantias processuais penais e, tampouco, condão para desrespeito de direitos e garantias 
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constitucionais, a necessidade de eliminação dos “perigos” vem condicionando as ações de 

políticas de segurança pública da cidade do Rio de Janeiro a um proceder assemelhado a 

execução arbitrária e extralegal, na qual o indivíduo comum a ser combatido é o preto e pardo 

de origem pobre.  

Associando tal definição ao estigma do negro e pobre na sociedade carioca - passado 

de escravidão, marginalização nos espaços habitacionais, repressões culturais do século XX 

bem como tipificação de condutas direcionadas a essa classe social - pode-se vislumbrar que a 

presunção de durabilidade do abandono de direito, citada por Mbembe em sua obra, tenha traços 

históricos, e não advindos de uma conduta que especificamente aquele sujeito cometeu. 

Afastando quaisquer outras formas de enfrentamento do problema da segurança pública, além 

do agravamento das desigualdades sociais latentes e já presentes, torna-se comum e, até, 

indicado, matar determinados corpos.  

O etiquetamento não é prática exclusiva daqui. Poder-se-ia destrinchar sua origem, 

mas o recorte advindo com o conceito de Direito Penal do Inimigo e o esclarecimento, a seguir, 

resgatado por Zygmunt Bauman já desenham o cenário de errôneo nexo de causalidade 

existente que gera os números robustos de jovens negros como vítimas de violência. 

 

Na figura do estranho (não simplesmente o “pouco familiar”, mas o alien, o que está 

“fora de lugar”), o medo da incerteza, fundado na experiência da vida, encontra a 

largamente procurada, e bem-vinda, corporificação. (...) Dada a intensidade do medo, 

se não existissem estranhos eles teriam que ser inventados. E eles são inventados, ou 

construídos, diariamente. (...) A vigilância e as façanhas defensivas/agressivas que ela 

engendra criam seu próprio objeto.  (BAUMAN, 2003, p.104-105) 

 

Castel sugere que nosso sentimento agudo de insegurança deriva não tanto da carência 

de proteção quanto da inescapável "falta de clareza de seu escopo" (ombre portée) 

em um tipo de universo social que, como o nosso, "foi organizado em torno da 

infindável busca de proteção” e da frenética busca de segurança. Castel apud. 

Bauman. (CASTEL, 2003, apud. BAUMAN, 2008, p.169) 

 

Reitera-se o alerta sobre a existência de aspectos do direito penal do inimigo numa 

sociedade regida por uma constituição pautada na defesa de princípios. Na lógica guerreira 

vinculada a combater um adversário, o inimigo é apenas mais um. Arbitrariamente selecionado, 

sem abordagens condizentes com os preceitos da cidadania e ausente de direitos e garantias ao 

devido processo legal, contraditório e sua ampla defesa. Sem direitos, sem voz e, logo, sem 

vida. 
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5.3 DA NECROPOLÍTICA E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Joseph-Achille Mbembe, camaronês, filósofo, teórico político e professor 

universitário, inspirado nas ideias de Michel Foucault na obra “Em defesa da sociedade” 

(FOUCAULT, 1976), apresentou o conceito de Necropolítica - a política do corpo negro 

matável - no ensaio “Necropolitics” (MBEMBE, 2016), além trazer novas contribuições à 

discussão do tema em “Crítica da razão negra” (MBEMBE, 2018), sendo base teórica indelével 

na construção das respostas às hipóteses sugeridas por este trabalho. 

Revisitando a teoria do Biopoder de Michel Foucault, Achille Mbembe indaga se 

aquela noção seria capaz de imprimir a contemporaneidade, introduzindo reflexões paralelas 

com estado de exceção, soberania e o conceito foucaultiano. Passando pelos ensinamentos de 

Hegel, Hannah Arendt, Belinda Bozzoli e por episódios da História da Humanidade, buscava 

responder: “Que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo humano?” (MBEMBE, 2016, p. 124) 

A necropolítica apresenta os elementos que formam a figura do criminoso, sobre o 

qual a política de segurança se debruça no ímpeto de eliminar. Sendo a política um trabalho da 

morte, Mbembe também recorreu, para responder suas indagações, à soberania como expressão 

do direito de matar.  

Um recorte feito pelo professor foi o de que o estado de sítio é uma “instituição militar, 

que permite populações inteiras serem alvo do soberano, instalando um cotidiano militarizado”, 

(MBEMBE, 2016 p. 138) com essas pessoas experimentando “‘condição permanente de estar 

na dor’, sofrendo humilhações, toques de recolher, perda de vidas próximas, balas de borracha” 

(MBEMBE, 2016, p.146); uma total disruptura do que é humanidade.  

Por exemplo, a condição de escravo, segundo ele, “[...] resulta de uma tripla perda: 

perda de um ‘lar’, perda de direitos sobre seu corpo e perda de status político.” 

(MBEMBE, 2016, p. 131). De tão semelhante com o status quo de moradores de favelas, 

subúrbio e região metropolitana do Rio de Janeiro, merece correspondência: a perda do lar para 

os cariocas e fluminenses vem com o enfrentamento cotidiano da morte no território onde 

moram. Não se pode esquecer que ali é o lugar de moradia dessas pessoas e deveria ser 

preservado com paz, segurança e dignidade. O patrulhamento diário, ostensivo e desrespeitoso, 

muitas vezes, permite que se esvaia a sensação de tranquilidade em estar em casa.  

A perda dos direitos sobre seu corpo, por sua vez, atinge tanto o direito à vida e à 

integridade física quanto gera os abalos psicológicos e a ausência da liberdade de ir e vir. Sendo 

alvos dos riscos conscientemente assumidos por uma política de Estado fadada ao poder-dever 

de matar, por seu compromisso com a ordem, esses seres são cativos “da disposição de seu 
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supervisor em se comportar de forma cruel e descontrolada” (MBEMBE, 2016, p. 131), como 

apontado pela taxa de letalidade violenta que sofrem.  

São estigmatizados como os “suspeitos”: 

Se suas características sociais podem ser generalizadas a outros sujeitos como ele, 

cria-se um “tipo social” estigmatizado. Mas a sujeição criminal é mais que o estigma, 

pois não se refere apenas aos rótulos, à identidade social desacreditada, à incorporação 

de papéis e de carreiras pelo criminoso. (MISSE, 2016, p. 380) 

 

A perda de status político, nesse sentido, é percebida pela precária representativa no 

Executivo e Legislativo, embora haja ali eleitores que exerceram seu direito ao voto. Apesar de 

termos uma democracia representativa, em que o poder do povo é exercido por meio de seus 

representantes eleitos (artigo 1°, parágrafo único, CRFB/1988), suas pautas não são atendidas. 

Isso sem contar com o condicionamento do voto ao candidato X, integrante da organização ou 

que com ela tenha relações escusas – muito comum em áreas sob o domínio das milícias -, 

delimitando ainda mais o caráter de representação das pautas daquela gente. 

Apropriando-me da metáfora brilhantemente trazida em seu ensaio, por sua direta 

associação ao cenário carioca, as tropas na contemporaneidade assumem o papel de máquinas 

de guerra. “Uma máquina de guerra combina uma pluralidade de funções. Tem as 

características de uma organização política e de uma empresa mercantil “(MBEMBE, 2016, p. 

140). Num contexto onde o exacerbado uso da força Estatal por meio de seus agentes policiais 

divide espaço com a expansão de poderes paralelos, a máquina de guerra mata, oferece 

respostas que mantém uma narrativa fácil de necessidade de combater violência com mais 

violência, além de ser um subterfúgio à permanência dos mercados ilegais que interessam a 

alguns. 

A vivaz agressividade notada no modelo de segurança pública do Rio de Janeiro e sua 

carência de parâmetros objetivos para caracterização da “atitude suspeita” tornam ilegais e 

arbitrárias as detenções e revistas da Polícia, fazem o corpo negro sua principal vítima e são a 

expressão do que Achille Mbembe entende como Necropoder - o poder-dever da vida e da 

morte tendo no elemento raça seu ponto nevrálgico. Logo, definindo quem vive e quem morre. 

A seguir, dados presentes no Relatório de Pesquisas do CESeC chamado “A Cor da 

Violência: as balas não erram o alvo”, extraídos de informações coletadas no IBGE, Censo de 

2010/IBGE e Secretarias estaduais, revelam que quase 52% da população fluminense é 

formada por pessoas negras. Apesar disso, as mortes chegam ao percentual de 86%, sendo 

1.423 vidas negras que se foram em decorrência da intervenção policial. (RAMOS, 2020, 

p. 6-7) 
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POPULAÇÃO NEGRA E VÍTIMAS NEGRAS MORTAS PELA POLÍCIA EM 2019 (EM %) 

BAHIA, CEARÁ, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO 

 

Fonte: Relatório A Cor da Violência: as balas não erram o alvo. - CESeC - 2020 – fls. 06 

 

A repetição desses estereótipos implica em um processo de reificação, em que o 

indivíduo pela sua cor de pele termina sendo estigmatizado e percebido como desprovido de 

sua identidade individual (CERQUEIRA; COELHO, 2017). Mesmo sendo um problema 

institucionalizado, o racismo apresenta contornos específicos no contexto da capital 

fluminense, e sobre eles iremos pensar.  

Parafraseando Bauman (2008), a insegurança moderna é desencadeada por uma 

suspeita simbólica que permeia homens, mulheres e grupos específicos e ao Estado permanece 

a cargo da lei e da ordem dentro de seu território, continuando responsável pela maneira como 

essa função é desempenhada, bem como pela expansão, extensiva e também intensiva, de sua 

função de policiamento e proteção da ordem.  

Jovens são mortos, sob a alcunha de suspeitos. Ainda que o fossem, e ainda que 

tivessem outras passagens por práticas delitivas - antecedentes criminais não são licenças para 

matar, e não podem vir a ser. A máquina pública e seus agentes dispõem de recursos 

institucionais, poder de inteligência e meios para realizar o cumprimento do seu dever da 

maneira menos letal possível. A proteção é aos inocentes, mas também aos acusados; a barbárie 

instalada, por vezes, legitimada, vai de encontro com as premissas do Direito Penal e Processual 

Penal. 

Nesse paradoxo em que a realidade carioca se mantém, pardos e pretos não sabem qual 

papel exercem, já que ora as manifestações do povo negro são confundidas com elementos 

culturais da cidade, ora são novamente as vítimas da política de “na dúvida, é para matar”.  

Nas palavras da canção “A Coisa Tá Preta”: 
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Natural do Rio de Janeiro 

Onde preto favelado é destaque só no mês de fevereiro 

Ou na página policial 

‘Prende neguinho, a gente arruma um culpado e sai na capa do jornal. 

 

(ALVES; JÚNIOR; TAVARES, 2020) 

 

Quando as formas de segregação social, racial e territorial são reiteradas por longos 

anos, é comum que haja a tentativa de dissociação do indivíduo para com seu povo - mesmo 

sendo um movimento de autodefesa e com o objetivo de se blindar das consequências que o 

racismo provoca. Não é incomum comportamentos racistas de pretos e pardos, quando falamos 

dos abusos da força policial principalmente, e nesse caminho de se fazer diferente frente ao 

status quo não percebem ser, muitas vezes, um instrumento de fomento à dialética necropolítica, 

assemelhando suas atitudes com a de seu algoz.  

Segundo o Doutor em Economia Daniel Ricardo de Castro Cerqueira e o pesquisador 

do IPEA e professor do mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento, Danilo Coelho,  

 

não se trata apenas do negro que é discriminado pelo branco, mas de uma ideologia 

racista, sub-repticiamente presente nas várias expressões culturais e assimiladas 

muitas vezes, inclusive, pelos próprios negros, que sem a devida crítica terminam por 

propagar e internalizar os estereótipos refletidos nas palavras e nos olhares dos outros, 

que ajudam a moldar a sua identidade. (CERQUEIRA; COELHO, 2017, p. 14) 

 

Aliás, quando se fala de uma persecução penal, com seu procedimento investigativo e 

posterior oferecimento de denúncia nos casos de Ação Penal Pública, busca-se desvendar o 

caminho do crime - iter criminis. Na cidade do Rio de Janeiro, a lógica é invertida; não é o 

contraditório que é mitigado quando do Inquérito Policial, mas o valor da vida é mitigado, 

negociado e, em muitos casos, cessado por meio de execuções que, alegando confronto, autos 

de resistência, ou simplesmente atribuindo à vítima a estigmatização de perigo, justificam o 

injustificável. 

Não vem de hoje, mas está ainda mais inerente e banalizado o estigma do negro, pobre, 

favelado, que precisa reafirmar a todo tempo quem se é, quem o outro acha que ele é, provar 

que está certo, ser confiável. Considerar-se-á inocente até que se prove o contrário, a premissa 

da presunção de inocência. Como falar de garantias numa sociedade em que precisamos 

explicar a importância da vida. Em que descuidado é quem morreu e não quem arbitrariamente 

usou a força que tinha de maneira excessiva? Numa cidade em que se é inocente a vítima até 

podem haver lágrimas, mas se era criminoso ou um “sujeito tipicamente suspeito”, está tudo 

certo. Está tudo errado. 
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5.4 DA VITIMAÇÃO DO POLICIAL NEGRO 

 

Um levantamento exclusivo feito pelo G1 dentro do Monitor da Violência, em parceria 

com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 

formou dados sobre vitimização e letalidade policial que revelam que o Brasil teve 198 policiais 

assassinados em serviço e de folga no ano passado – um aumento de 10% em relação a 2019. 

Constatou-se que a “condição policial” aumenta consideravelmente a chance de o indivíduo vir 

a óbito, ou morrendo no exercício da profissão, ou em função dela. (G1, Monitor da Violência, 

2021) 

Dados do 14° Anuário de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (FBSP, 2020), apontam ainda outro fator peculiar. Apesar de não fazerem 

parte da maioria do quantitativo da corporação, o número de morte de policiais negros 

tinha uma diferença abissal em relação à vitimação de policiais brancos. 

As informações se referem ao ano de 2019, e mostram que, apesar de 53% dos policiais 

se autointitularem brancos (logo, a maioria), e 44,9% pretos ou pardos, a violência letal atinge 

desproporcionalmente mais os negros. Conforme o gráfico a seguir, 65,1% da morbidade é de 

policiais negros, e 34,9% de agentes brancos por Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI). 

(FBSP, 2020) 

 

 RAÇA; COR DOS POLICIAIS VÍTIMAS DE CVLI. BRASIL, 2019 

 

Fonte: 14° Anuário da Segurança Pública. Secretarias Estaduais de Segurança Pública e FBSP. 2020. p.77 

 

No Rio de Janeiro, o mesmo fenômeno de alta taxa de letalidade do agente do Estado 

responsável pela aplicação da lei foi detectado nos relatórios dos anos de 2018, 2019 e 2020 

chamado “Segurança em Números”, do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro. É comum pelas ruas escutarmos comentários como “o policial fica ‘vendido’, porque 
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ele anda fardado, tem distintivo, todo mundo sabe quem ele é. O criminoso não, ele anda ‘à 

paisana’, ninguém nem desconfia de quem seja”. 

Na capital fluminense, no ano de 2018, foram 111 mortes de policiais, sendo 101 

policiais militares e 10 policiais civis (ISP/RJ, 2018). Em 2019 houve uma diminuição, 

chegando a 67 óbitos - 63 mortes de militares e 04 de policiais civis -, mas o número de feridos 

atingiu o quantitativo de 723 (ISP/RJ, 2019). Já em 2020 foram 65 vítimas - 56 policiais 

militares e 9 civis mortos - e 555 feridos (ISP/RJ, 2020). Em sua maioria, soldados e praças 

(cargos da base da estrutura da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) figurando no front 

das operações, que são tão vítimas quanto os moradores das favelas, subúrbios e periferias 

cariocas.  

A associação entre a maior vitimação negra também quando os dados são sobre os 

policiais apresenta uma tendência da violência: ela atinge mais facilmente o corpo negro. 

Impossível desassociar a realidade com o abismo das desigualdades de uma sociedade 

heterogênea - seja em oportunidades, em salários, em perigo iminente.  

A PMERJ, a partir de 2017, inseriu dentre os requisitos para ingresso no Oficialato a 

necessidade de Bacharelado em Direito, ou seja, finalizar o Ensino Superior. Os próximos 

ingressantes receberão, de acordo com o Edital de Abertura nº 01 de 25 de junho de 2021, o 

vencimento de R$ 7.051,94 (sete mil cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos), 

enquanto que soldados e praças iniciam a carreira com remuneração de R$ 3.452,55. (EDITAL 

PMERJ CFO, 2021) 

No capítulo 2, ao falarmos dos investimentos do Estado em segurança pública, 

comparamos com os aportes aplicados à educação, para a pasta eram 7,7 bilhões contra 12,7 

bilhões, conforme o PLOA 2020 (CICONELLO, 2021, p.15,17) O acesso à educação de 

qualidade, por mais que seja considerado assunto reiteradamente debatido, continua sendo 

problema no Estado e não tratado com a prioridade devida, bloqueando oportunidades. 

Em setembro de 2018, a corporação iniciou o Programa de Autopreservação Policial 

que, segundo canais oficiais da corporação, busca a prevenção da vitimização policial nas ruas 

através de técnicas do Método de Defesa Policial Militar, capacitando-os dentro dos conceitos 

de auto preservação e uso racional da força. (GOVERNO DO BRASIL, 2020) 

Como se pode auferir, a vitimização é maior na Polícia Militar do que na Polícia Civil, 

e policiais continuam a morrer mais na folga do que em serviço. Para além das especificidades 

funcionais e ser o uso de uniformes e outros elementos de identificação facilidades para que os 

policiais militares sejam atacados, a polícia possui dever de agir, cabendo ao policial atuar 

diante de uma infração penal estando ou não em serviço. Por isso, muitos dizem que policial 
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fica em vigilância 24h, não se deixando sua função na folga. “A própria missão constitucional 

e formação militar dos PMs contribuem para uma maior exposição a situações de risco.” 

(MARTINS, 2020)  
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6 DAS NUANCES DA LEGITIMIDADE DE DELITOS E O IMPACTO NA 

VIOLÊNCIA 

 

Não só pelas ideias de uma polícia violenta como único caminho para a diminuição 

dos índices de criminalidade, mas também por um traço cultural da cidade do Rio de Janeiro 

cercado de contravenções penais pitorescas e integradas ao cotidiano alguns bairros; fato é que 

hoje o limiar entre o “justificável” e o “aceitável”, além de estreito, precisa lidar com os 

números da alta letalidade de vítimas pretas e pardas na capital fluminense. 

Os efeitos da nova onda conservadora, a presença crescente de policiais candidatos a 

cargos eletivos e as mais diversas legitimidades que minimizam ilegalidades e transferem 

deliberadamente às polícias e chefes de governo o poder de decisão de quem vive e quem pode 

morrer apenas corroboram para a manutenção da violência, da estigmatização do suspeito que 

sempre é o negro pobre. 

 

6.1 DO ELEMENTO CULTURAL E DA CONDUTA JURIDICAMENTE IRRELEVANTE - 

O SOCIALMENTE ACEITO 

O socialmente aceito é criado orgânica e imperceptivelmente, como ímpeto de 

pertencimento a uma estrutura ou carregado pela cultura local. Sobre o assunto, como alguém 

criada em Nilópolis, terra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis 

(GRES Beija-Flor), trago um relato pessoal.  

Aniz Abraão David, bicheiro, contraventor brasileiro e presidente de honra da escola, 

já foi condenado em 1993 pela então juíza Denise Frossard, junto com integrantes da Liga 

Independente das Escolas de Samba do Rio (LIESA), por contravenção com a prática do jogo 

do bicho. Dezenove anos após, a juíza Ana Paula Vieira de Carvalho, da 6ª Vara Criminal 

Federal, decidiu por sua prisão pela formação de quadrilha, na operação conhecida como Dedo 

de Deus. (Conselho Nacional dos Procuradores Gerais, 2011) 

O destaque não é acerca das acusações e condenações. O que quero apontar é que, 

embora haja comprovadas atividades ilícitas pelo presidente da GRES Beija-Flor de Nilópolis 

e indícios de que a escola se beneficie dos produtos dessas contravenções, a sensação por parte 

dos moradores de que sua escola de samba é a terceira dentre as que tiveram mais títulos traz 

um sentimento de participação da conquista, fortalecendo ainda mais uma cultura instalada na 

região, e faz tudo ficar tolerável  



51 
 

Outra lembrança vinda de Nilópolis: a presença de jogo do bicho na porta das padarias 

do bairro. Em plena luz do dia, quão normal quanto eu comprar um picolé. De tão comum, se 

tornou banal. Uma conduta socialmente aceita, juridicamente irrelevante - Teoria Social do 

Crime.  

Como expõe Michel Misse,  

 

Possível que essas trocas tenham se tornado de algum modo tão frequentes e tão 

importantes na vida das pessoas, que não há mais como continuar a tratá-las 

exclusivamente de uma perspectiva moral, que incorpora sua criminalização legal. o 

que é tratado, nas práticas sociais, como delito ou crime ali era tratado tolerantemente 

apenas como mercado informal ou ilegal. (MISSE, 2007, p. 140) 

 

Não que as pessoas fossem favoráveis às práticas de negócios escusos, elas 

simplesmente não pensavam em quem financiava o espetáculo, ou escolhiam não pensar. A 

Beija-Flor campeã era a compensação, principalmente para uma cidade que ganhava - ainda 

que indiretamente - com sua ascensão. Sobre o jogo do bicho, o pensamento sempre foi o de 

“como algo inofensivo poderia ser uma contravenção?”. Mas era, e está até hoje tipificado o 

artigo 58 do Decreto-Lei n° 3.688 de 1941. 

 

 

6.2 FORTALECIMENTO DOS MEIOS COERCITIVOS COMO ÚNICO INSTRUMENTO 

PARA RECUPERAR A PAZ PÚBLICA E O MOVIMENTO DO “PARTIDO POLICIAL” 

 

Tendo como primeiro grande momento em 2018, eis que surge uma onda conservadora 

no cenário político brasileiro que flertava com ideias autoritárias e defendia o uso da violência 

como instrumento para o restabelecimento da paz aos “cidadãos de bem", ainda que fosse 

preciso o uso arbitrário da força policial. Aliás, discursos como “direitos humanos apenas para 

humanos, não bandidos” ou a depreciação da proteção a garantias pertencentes a todos também 

eram inesgotavelmente repetidos em nome, paradoxalmente, da segurança tão almejada.  

A ausência de propostas concretas para a segurança encontrou na pauta da direita 

conservadora uma solução que se refletiu nas urnas. O partido que até aquele momento o atual 

presidente da República era coligado, Partido Social-Liberal (PSL), terminou a eleição com os 

mais votados nos cargos legislativos do Rio de Janeiro. Carlos Bolsonaro foi o segundo 

vereador mais votado, e Flávio Bolsonaro conseguiu se eleger a senador com 4.380.418 de 

votos. Outro fato que merece ser comentado é o de que dentre os dez deputados estaduais mais 

bem votados no Rio de Janeiro, quatro eram do PSL. (ESTADÃO Política, 2021) 
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Aliado do candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, e com frases 

de efeito como “A questão da segurança pública precisa voltar a ser ‘caso de polícia’, e não 

mais caso de política, como tem sido nos últimos anos.” (Plano de Governo, 2018), o discurso 

de campanha fez com que o ex-magistrado e, agora ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, 

Wilson Witzel, de alguma maneira conversasse com órfãos de forças de segurança, conseguindo 

se eleger com 4.675.355 votos, o equivalente a 59,87% do total. (G1, 2018) 

Além desses, entendo que outra parte da população acreditava - ou queria acreditar - 

que Witzel, como juiz de Direito que o era, traria consigo a defesa dos direitos individuais e 

coletivos, promovendo a justiça e garantindo as características do Estado Democrático de 

Direito. E digo “queriam acreditar” porque parece, no mínimo, contraditório e desarrazoado 

pensar que um candidato que participa do episódio peremptória da quebra da placa em 

homenagem à vereadora Marielle Franco assassinada, revelando ali pelo menos umas das suas 

predisposições, prezaria por disposições constitucionais ou respeitaria instituições.  

Ainda, após ter se elegido, Wilson Witzel colecionou mais declarações polêmicas, 

como: “O correto é matar o bandido que está de fuzil. A polícia vai fazer o correto: vai mirar 

na cabecinha e… fogo! Para não ter erro”. (VEJA Política, 2018) 

Étienne Balibar (1996, apud. MISSE, 2008, p. 373) revela que o uso da palavra 

“violência” é também performático, convocando sempre uma “contra violência” e, 

portanto, participa do conflito que se quer investigar e compreender. Em terras cariocas, 

essa retórica de que apenas o combate radical terminaria com a violência encontrou legitimação 

e, com uma carga de convicções equivocadas e frustrações em relação a governos anteriores, 

chegou às urnas. O resultado das eleições de 2018 foi sintomático, apontando uma aposta da 

maioria dos cariocas: quem sabe esse modelo de segurança pública resolve os problemas?  

Renato Sérgio de Lima, Sociólogo, vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública e professor da FGV-EAESP, 

 

O problema é que, enquanto "direita" e "esquerda" disputam a "razão de Estado" e 

esquecem que pessoas estão morrendo, vendo seus direitos solapados e vivendo 

aterrorizados, a pauta da área fica reduzida à agenda de como gerir a legislação penal 

e as instituições policiais. (LIMA, 2016) 

 

Aqui começo a revelar outra particularidade que se faz cada vez mais presente na terra 

da bossa-nova: a debilidade em separar o que é público e do que é privado, ou seja, os limites 

entre o que é o cargo e o que é o agente ocupante. No exemplo do ex-governador do Rio de 

Janeiro é ainda mais latente a distinção entre o indivíduo e o cargo que ocupou. Afinal, um ex-
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juiz de Direito condenado, considerado culpado por crime de responsabilidade na gestão de 

contratos na área da Saúde durante a pandemia, não é a imagem que referência os magistrados. 

(G1, 2021) 

Na eleição a cargos eletivos, assim como nas milícias, ex-policiais vestem os 

estereótipos de salvadores da pátria e, em função do cargo que ocupam ou ocupavam, angariam 

votos com a falsa ideia de que são policiais atuando na função legislativa quando, na verdade, 

se trata de um cidadão que foi e não é mais policial. Essa simbiose adensa fugas da realidade, 

afinal elege-se uma pessoa, e não uma instituição. Até porque, como um dos princípios da 

Administração Pública, tem-se a primazia pela impessoalidade. Os órgãos são 

despersonalizados, sendo a própria Administração a detentora de personalidade jurídica de 

direito público.  

A tendência, chamada de “partido policial” por Renato Sérgio de Lima em seu texto 

“Eleições Policiais no Brasil e a força do ‘partido policial’”, incluído no Anuário da Segurança 

Pública 2020 (FBSP, 2020), mostra que a robustez da presença de antigos policiais nas carreiras 

para o Legislativo e Executivo não é apenas uma sensação, e sim um fenômeno que coleciona 

números consideráveis.  

Com a colaboração do levantamento realizado pela FGV/ CESPEDATA junto do 

FBSP, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral, percebe-se nas últimas cinco eleições 

realizadas no país, entre 2010 e 2018, e somado a de 2020, ao menos 25.452 policiais e 

membros das Forças Armadas candidatos a cargos eletivos no país - número que pode ser 

ainda maior pois foram considerados no cálculo apenas aqueles que assim se intitularam no 

preenchimento do “nome na urna" e ou “ocupação”. (FBSP, 2020, p.13) 

Há no relatório outro dado que merece atenção: o número de policiais - civis, federais, 

rodoviários federais, militares -, bombeiros militares e Forças Armadas que em 2018 era 244 

no município do Rio de Janeiro atingiu o vultoso número de 742 candidatos. (FBSP, 2020, 

p.186) 

 

6.3 DOS IMPACTOS DA LEGITIMIDADE NA VIOLÊNCIA - ATÉ QUE PONTO NÃO SE 

TORNARAM ESCUSAS AO COMETIMENTO DE EXCESSOS; 

 

A fragilidade nos parâmetros de legitimidade, numa nuance entre o que é para ser 

punido, o que não é; ou que pude a depender do sujeito infrator, atende apenas às demandas de 

alguns grupos sociais. Uma agenda distante de dados técnicos e desatenta às especificidades 
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das diferentes camadas sociais, destoante de questões sistêmicas e movida por um discurso de 

punitivismo, se distancia da segurança e da paz pública que retoricamente defende.  

O perigo na aceitação de algumas condutas socialmente toleráveis cria, além do 

sentimento de comum ou banal, a falsa ideia de que é a sociedade que determina o que é 

juridicamente irrelevante para o que não é. E isso não é o que ocorre também com as mortes 

em comunidades na cidade do Rio de Janeiro, que de tão rotineiras passaram a ser apenas um 

número, apenas “mais um” negro e pobre morador da Zona Norte, ou das favelas da Zona Sul.  

A notícia já vem com cor, com endereço e com a tipificação: “suspeito negro”, e a 

normalidade cotidiana acostuma ouvidos e olhos que não mais se atentam sobre aquela ser uma 

vida. Decerto que “(...) enquanto a morte de brancos implica numa maior chance de 

responsabilização e punição do autor, os inquéritos sobre a morte de um cidadão negro e pobre 

terminam sendo enterrados na vala comum dos casos não solucionados.” (CERQUEIRA; 

COELHO, 2017, pg. 17) 

Ainda que seja tentado, com a escusa de que os meios de força empregados pelas forças 

policiais estão diretamente proporcionais ao armamento pesado com que são recebidos pelos 

traficantes nas comunidades, não é defensável, dentro de critérios constitucionais e de técnica 

policial, o arbítrio que é visto na situação carioca. É inadmissível a quantidade de mortos em 

operações que deveriam ter por base a inteligência e estratégia.  

O fascínio por uma dialética que, chamando por ordem pública, usa do recurso policial 

agindo para matar, justificando mortes por uma guerra muito mais acirrada de discriminação e 

racismo do que solucionadora de conflitos, é intolerável num Estado Democrático de Direito.  

A lógica sinalagmática de “perder para ganhar”, para além das incursões policiais 

expressivamente violentas, que parecem não ser problema para alguns, abre precedente para 

outras práticas criminosas que prejudicam o país e que fomentam, muitas vezes, as próprias 

organizações a que se pretende combater, como a sonegação de impostos e corrupção passiva. 

Afinal, se tudo é relativizado, por que isso não, a depender das vantagens? Alguns pensam 

assim. 
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7 DOS AUTOS DE RESISTÊNCIA, DO CONTROLE EXTERNO E DA 

IMPORTÂNCIA DE MAIS TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES POLICIAIS 

 

O conhecido “auto de resistência'', alvo de inúmeras críticas, alteração de 

nomenclatura e projeto de lei para mudança do artigo 292 do CPP que o legaliza, torna 

enfraquecidas as informações sobre materialidade delitiva das mortes ocorridas em operações 

policiais.  

As funções de controle, em contrapartida, auxiliariam na contenção de excessos e 

ilegalidades que porventura ocorressem nas práticas nos agentes de segurança pública do 

Estado. Constitucionalmente como papel do Ministério Público, ao que tange o MPRJ o que 

tem ocorrido é um desmantelamento das estruturas de fiscalização, prejudicando o caráter 

fiscalizador.  

Por fim, outro ponto que merece especial atenção é a transparência necessária na 

relação polícia - sociedade. Além de respeitar o interesse público e o princípio inerente à 

Administração Pública, colabora para o resgate da confiabilidade por parte da população que, 

pelos dados expostos por todo este trabalho possuem razões para desacreditar das ações 

policiais. Outrossim, facilita que novas formas de políticas sejam consideradas e que haja 

retificação dos erros até aqui cometidos. 

 

7.1 DOS AUTOS DE RESISTÊNCIA 

 

A cadeia que constitui a execução da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro 

possui inúmeras falhas em seus sistemas internos que vão desde os excessos na política de ação 

guerrilheira da Polícia Militar nas comunidades e subúrbios - corroborando com a alta letalidade 

dos corpos negros -, perpassando pelo procedimento investigatório, já na seara na Polícia Civil. 

Desde a Resolução n° 08 de 21 de dezembro de 2012, da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e na Portaria PCERJ n° 617 de 10 de janeiro de 2013, 

os autos de resistência passaram a ser chamados de “mortes por intervenção de agente do 

Estado”, com a intenção de que fossem abolidas expressões genéricas em registros policiais, 

boletins de ocorrência, inquéritos policiais e notícias de crime (ISP/RJ, 2013), sem que o 

problema estampado por ele melhorasse, sendo ainda comum o uso da expressão informalmente 

embora o uso do termo técnico tenha mudado.  

Há de se espantar o elevado número de investigações concluídas como mortes por 

intervenção de agente do Estado, os antigos “autos de resistência”, e de casos de subnotificação, 
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colaborando ainda mais para as dificuldades de aferimento do significado de conceitos abertos 

como “atitude suspeita”, rotineiramente alegada por policiais como justificativa a abordagens 

excessivas e, na maioria das vezes, discriminatória. 

O imbróglio é assertivamente resumido pelas palavras de Saint´Clair da Silveira 

Velloso, trazidas no relatório final da CPI,  

 
(...) os homicídios deixam de ser considerados crimes contra a vida e passam a ser 

tomados como um recurso legitimamente empregado pelos agentes da lei em situações 

dramáticas, tornando-se, dessa forma, uma possibilidade encontrada pela polícia 

de justificar juridicamente as suas condutas frente a situações consideradas 

limites. (VELLOSO, 2011, apud., BRASIL, 2016) Grifos deste trabalho. 

 

 

Até este ponto do trabalho, não se minimizou o esforço em apresentar todos os dados 

referentes ao título, mostrando um proceder alarmante não só da cidade, mas de todo o Estado 

do Rio de Janeiro. Vale lembrar a existência de “narrativas-padrão” tanto nos inquéritos de 

autos de resistência quanto nos arquivamentos, enredadas a partir da generalização de serem 

respostas a uma injusta agressão, com o uso dos meios necessários para contê-la e com o escopo 

da legítima defesa. 

O embasamento legal para os chamados autos de resistência - caracterizados como 

homicídios cometidos por policiais em situação de confronto - advém do artigo 292 do Código 

de Processo Penal, que assim dispõe: 

 

Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à 

determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem 

poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, 

do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas.  (Decreto-

lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941). Grifos deste trabalho. 

 

Mesmo explicitamente mostrando o caráter moderado das ações e a necessidade de haver 

resistência aos policiais, o auto de resistência vem sendo utilizado como uma resposta pronta à 

violência policial, o que jamais foi admitido pelo Código de Processo Penal. 

Além de comumente as testemunhas serem os próprios policiais, forçando em demasia 

a presunção de legalidade e a prevalência da fé pública dos agentes, as autoridades ainda têm o 

costume de dispensar a instauração regular do inquérito policial para apurar a materialidade 

delitiva, já que a autoria é conhecida, e muitos desses procedimentos investigatórios são 

arquivados sem os exames periciais necessários, corroborando para o não esclarecimento da 

veracidade das circunstâncias de fato. 
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O Projeto de Lei n° 4471/2012, apresentado na Câmara dos Deputados em 19 de 

setembro de 2012, que propõe alterar, dentre outros, o artigo 292 do Código de Processo Penal, 

está pronto para pauta no plenário desde o ano de 2018. As justificativas para modificação da 

redação do dispositivo processual penal atualmente vigente seriam, dentre outras, vários casos 

não serem submetidos à devida apreciação do sistema de justiça, consolidando-se a premissa 

de que não há que se investigar a possível ocorrência de crime doloso; e por se ter notado que 

a partir da classificação de um caso como auto de resistência ou resistência seguida de morte, 

diversos pressupostos fundamentais de uma investigação foram deixando de ser adotados. 

Não se trata de uma reivindicação individual, atingindo apenas os familiares do morto 

que ficarão sem resposta. Outrossim, não aponta prejuízo apenas a políticas de segurança 

pública que não terão dados impressores da realidade para seu planejamento futuro e ações mais 

assertivas. De igual modo, a ausência de uma investigação conclusa prejudica os próprios 

policiais que realizam seu trabalho envolvidos no uso legítimo, e não excessivo, da força, que 

são confundidos com os que praticam abusos e extralegalidades. 

 

7.2 DO CONTROLE EXTERNO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 instituiu como atribuição 

do Ministério Público, dentre outras, as de controle externo da atividade policial por meio de 

medidas judiciais e extrajudiciais (inciso VII, no artigo 129 da CRFB/1988). O funcionamento 

de um regime democrático subsiste com o crivo de controle por outras instituições, objetivando 

a supremacia do interesse público e a reprimenda a violações crônicas de direitos e garantias 

fundamentais, além de, indiretamente, ao coibir práticas temerárias acabar por apoiar aqueles 

agentes que prestam de maneira proba seus serviços. 

Como função institucional do Ministério Público também temos o zelo pelo respeito 

dos serviços de relevância pública aos direitos constitucionais assegurados, promovendo as 

medidas necessárias para sua garantia (inciso II) e a possibilidade de requisitar diligências 

investigatórias e a instauração de inquérito policial. (inciso VIII). Assim, existem diversos 

meios de prevenção e responsabilização de abusos policiais. 

A resolução do CSMPF n° 127, de 8 de maio de 2012, e a Lei Complementar n° 75, 

de 20 de maio de 1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), trazem as formas como esse 

controle pode ser realizado, a primeira específica para a instância federal e a segunda para as 

demais instâncias.  
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Merece debruçamento o disposto no artigo 9°, incisos II e III, respectivamente, nos 

quais expressamente o poder-dever de fiscal da lei, o Ministério Público ter acesso a quaisquer 

documentos relativos à atividade-fim policial (inciso II); bem como representar à autoridade 

competente pela adoção de providências para sanar a omissão indevida, ou para prevenir ou 

corrigir ilegalidade ou abuso de poder (inciso III). (MPRJ/1993) 

Para além da inércia e da complacência vivazes por parte dos membros do ‘Parquet’ 

diante dos flagrantes escárnios no proceder das atuações policiais, perpetuando o racismo 

institucionalizado e permitindo a robustez das mazelas sociais, em abril de 2021 o Ministério 

Público do Rio de Janeiro extinguiu o GAESP, criando em seu lugar uma “coordenadoria-

geral”. (UOL Cotidiano, 2021) 

O GAESP, Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, criado através de 

Resolução GPGJ n° 2.021, de 30 de dezembro de 2015, tinha a função de controle externo da 

atividade policial - tanto das polícias civil e militar quanto do sistema penitenciário -, garantindo 

uma maior especialização nas investigações de homicídios decorrentes de intervenção policial, 

tortura, e crimes praticados por agentes das forças de segurança. Ocorre que a Coordenadoria-

Geral não possui as mesmas atribuições, vindo a acumular nas promotorias naturais trabalho 

tão delicado e que requer tempo de investigação, apenas acumulando mais funções às já tantas 

que os promotores possuem. (G1, 2021) 

Casos de desmonte, direto ou indireto, das estruturas responsáveis por investigação de 

homicídio é rotina no Rio de Janeiro. A última ocorrência foi o desmantelamento da força-

tarefa que investigava a morte da vereadora do PSOL Marielle Franco. Alegando interferências 

externas, as promotoras responsáveis pelos casos desde o início das investigações pediram 

afastamento. Até o dia 15 de julho não havia por parte da instituição a determinação de quem 

daria continuidade aos trabalhos. (UOL Cotidiano, 2021) 

A existência ou não de interesses segundos nessas desarticulações não é o interesse do 

trabalho. Porém, a ausência de transparência nas decisões das mudanças gera estranhamento, 

produz efeitos nocivos à democracia, retarda a investigação, dificulta a conclusão dos casos que 

estavam em trabalho até a alteração e chancela a violência sem contrapartida, e sobre isso 

precisamos discutir.  

 

7.3 AÇÕES PARA MAIS TRANSPARÊNCIA 

 

O baixo grau de elucidação dos fatos, bem como de averiguações, diligências e 

levantamento de provas que já existia, somados a ações de desarticulação de forças-tarefas e de 
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grupos de investigação, e a ausência de mais esclarecimentos quanto aos protocolos aplicados 

em patrulhamentos e operações contribuem para a maior descrença nas instituições públicas. É 

mais uma ferramenta acrescida ao processo de coisificação do sujeito, fortalecimento dos 

estigmas sociais e retroalimentação da figura do suspeito negro. 

O Decreto n° 47.532, de 19 de março de 2021, do Estado do Rio de Janeiro (Publicado 

no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro na mesma data) dispõe sobre a instalação de 

câmeras portáteis nos uniformes dos servidores civis e militares dos órgãos, setores e projetos 

da área de segurança pública e de fiscalização. 

O aprimoramento no sistema de segurança pública, com o intuito de garantir 

transparência às operações policiais, a implantação de 03 (três) câmeras de última geração serão 

testadas em veículos blindados da PMERJ, será testado durante 30 dias por unidades 

operacionais da corporação. Após ser aprovado, o Estado contará com mais 14 (quatorze) deste 

modelo. (DIÁRIO DO RIO, 2021) 

A descrença da população em relação às polícias criou a necessidade de geração da 

confiança mútua - de que serão utilizados métodos justos e planejados, e de poder contar com 

os agentes de um Estado que, por vezes, negligencia políticas públicas nessas regiões 

específicas e exerce seu poder de garantidor da ordem de forma exacerbada. E, segundo o 

próprio decreto, a finalidade das câmeras instaladas é justamente melhorar essa relação entre as 

polícias e a população. 

De acordo com o artigo 1°, incisos I, II, III, e IV, do Decreto n° 47.532/2021: 

 

I - Proteger os servidores nos casos de falsa acusação; 

II - Mitigar a reação das pessoas em conflito com a lei, pela percepção de que estão 

sendo filmadas, e consequentemente, reduzir a necessidade de uso proporcional da 

força por parte dos policiais; 

III - Aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais e do uso 

proporcional da força; e, 

IV - Qualificar o conjunto probatório de práticas ilícitas, contribuindo para a 

efetividade da persecução criminal. 

 

A fim de coibir a aparente discricionariedade nas abordagens, a Polícia Militar de São 

Paulo vem há um mês utilizando equipamentos de gravação de áudio e vídeos acoplados nos 

uniformes para registrar as incursões policiais. Conforme dados obtidos pela Folha de São 

Paulo, a PMSP conseguiu atingir a menor letalidade violenta em 08 anos. Embora ainda hão de 

ser finalizados estudos para confirmar o nexo de causalidade entre o uso das câmeras e a 
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diminuição das mortes, pode-se afirmar que o investimento não vem gerando prejuízo. 

(FOLHA, 2021) 

O coordenador da Rede de Observatórios da Segurança e do CESeC, Pablo Nunes, 

discursando em audiência pública no STF que debatia a ADPF 635, devidamente apresentada 

no capítulo 6, aponta que houve a necessidade de serem “criados indicadores - variáveis 

“proxis” - pelo fato de as polícias não divulgarem números diários de ações policiais e seus 

resultados. (Rede de Observatório de Segurança, 2021) 

O ISP, o Instituto Fogo Cruzado, O Núcleo de Estudos de Violência da USP, o CESeC, 

o GENI/UFF, a Rede de Observatórios de Segurança, entre outras forças que se unem em prol 

de coleta de dados e discussões colaborativos pensando numa melhor gestão da complexa pasta 

de segurança pública, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. 

A questão é prática, atual, objetiva e peremptória: a sociedade civil é prejudicada 

quando são criados ambos os precedentes. A falta de informações concretas não nos permite 

apontar a autoria e cometimento de excessos, caso houvesse, e, até que ponto, a lacuna trazida 

pela ausência de procedimentos investigatórios e justificação de legítima defesa em todas as 

operações, tendo como causa o confronto com traficantes, não fortalece as ideias pré-

concebidas de quem pode morrer ou do que não seria razoável se exigir em nome da segurança 

da maioria, acabando por tirar da crítica moral o modo bélico-ostensivo que hoje as polícias 

atuam em determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro? 

 

Tenho a suspeita que isso também se vincula à sujeição criminal, na medida em que 

grande parte das vítimas desses homicídios tem o mesmo perfil dos criminosos 

potenciais e esclarecer sua morte, quando sua vida já era indiferente a todos, não 

interessa nem à polícia nem à sociedade como um todo. (MISSE, 2008, p. 384) 

 

A morte do povo negro ocorre mais de uma vez: é pela precarização de oportunidades, 

pela ausência de políticas públicas, pelo enquadramento como suspeito, pelo fuzil do policial e 

pela frustração em não ter sua morte investigada. Uma morte sem conclusão é um luto perene.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O alvo deste trabalho não foi esmiuçar em singelas páginas soluções para um racismo 

enraizado na cultura carioca, tampouco ter a pretensão de que conseguir findá-lo. Respeitando 

o lugar de fala, através de estudos sobre o assunto trazer aspectos objetivos e manter uma linha 

de raciocínio para entender esse problema social e de segurança pública tão complexo da 

realidade carioca: a perpetuação do estigma do suspeito negro na cidade do Rio de Janeiro. 

Nada do que foi elencado será suficiente - é um começo. Nem por conta disso, indispensável. 

Embora em alguns pontos as hipóteses tenham sido confirmadas - o maior número de 

mortes é de negros e a violência é georreferenciada -, constatou-se a presença de outros autores 

que, em menor ou maior grau, contribuem para que se perpetue na cidade do Rio de Janeiro o 

cenário de guerra que possui como alvo o corpo preto e pardo. O efeito dessa teia de sujeitos e 

do recrudescimento de embaraços sistêmicos chamou-se de retroalimentação.  

O recorte histórico escolhido foi a apresentação do negro carioca do século XX, já que 

nesse período se iniciou o processo de formação socioespacial da cidade, levando a população 

negra mais pobre para seus contornos; fenômeno esse que conversa diretamente com a 

subjugação que sofriam na sociedade, com exemplos claros no samba, na capoeira e no futebol. 

Dentre as hipóteses, infelizmente, é realidade que as maiores vítimas das incursões de 

agentes do Estado são os pretos e pardos. Em 2019, das 1814 mortes, 1423 foram de vítimas 

negras. Percebe-se, assim, indícios fortes de Necropolítica, entendida por Achille Mbembe 

como a existência de corpos matáveis. Existe, segundo o autor camaronês, corpos que devam 

viver e outros que podem morrer. Na realidade carioca, vê-se o elemento racial como 

determinante dessa valoração da vida humana. 

Outra confirmação foi a de que a violência é, de fato, georreferenciada. Das Áreas 

Integradas com maior incidência de homicídio por intervenção policial, de janeiro a maio de 

2021, estão, em primeiro lugar, a que pertence o município de São Gonçalo, e em segundo e 

terceiro lugares, o município do Rio de Janeiro, com bairros como Cachambi, Engenho da 

Rainha, Jacarezinho e Lins de Vasconcelos. Localidades que foram palco de mortes que 

chocaram a sociedade, como a morte do menino João Pedro, em São Gonçalo, no ano de 2020. 

E, em 2021, o massacre no Jacarezinho e a morte da jovem negra grávida Kathlen Romeu, no 

Complexo do Lins. 

Contudo, também foram percebidas diversas falácias acerca do tema, marcando a 

imprecisão de retóricas comumente utilizadas. Dizem que “morrem mais negros porque existem 

mais negros”. Agora entendamos: a população fluminense é formada de quase 52% de negros. 
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Já as mortes dessa mesma população, decorrentes da intervenção policial, chegam ao percentual 

de 86%. Ou seja, a diferença populacional não segue o mesmo padrão quando o assunto é a 

letalidade violenta sofrida pelos pretos e pardos. Além disso, sobre “morrer mais policiais 

negros por haver mais negros nos batalhões”, a narrativa é ainda mais enfraquecida. Apesar de 

44, 9% dos policiais se autointitularem negros, o número de mortes de policiais negros chega a 

65,1%. Então, mesmo havendo menor quantitativo de negros na corporação, esses continuam 

sendo os que mais morrem.  

Outra falsa ideia é a de que o Rio de Janeiro não tem recursos financeiros para 

investimento em segurança pública. Ao analisar a proposta de orçamento para 2020, dos 80 

bilhões de reais totais, R$12,7 bilhões de reais estão direcionados para a pasta, fazendo do Rio 

o estado brasileiro que mais gasta com segurança pública, em números proporcionais a seu 

orçamento. Destrinchando a distribuição do dinheiro, percebe-se que as prioridades são: mais 

soldados e mais armas; e pouco investimento em inteligência, em sistema de integração entre 

as polícias e em aperfeiçoamento das técnicas policiais usadas pelos agentes do Estado, 

corroborando para a percepção da lógica de guerra existente. 

Não apenas a aplicação do aporte financeiro se mostra ineficiente, como também o 

modelo de policiamento se apresenta ineficaz, embasado em narrativas fracas. Com o condão 

de combate à guerra ao tráfico de drogas, ações policiais são rotina em áreas do subúrbio carioca 

e de comunidades. Porém, seguindo a justificativa de que as operações constantes, e em sua 

maioria, letais, buscam a diminuição da violência e o desmantelamento do poder paralelo, o 

fato de áreas ocupadas pelas milícias serem as que menos sofrem com a reprimenda estatal faz 

gerar uma controvérsia. Não é crível qualquer razão para o poder que sofre a maior expansão 

de crescimento dos últimos anos, com braços também no narcotráfico, o que é conhecido como 

narcomilícias, não ser o alvo contumaz do Estado. 

As críticas que costumam sobrepujar sobre a força policial que atua no front nos 

lembram que o uso excessivo da força deveria ser medida última e excepcional. Entende-se a 

complexidade na qual os agentes de segurança pública atuam e, igualmente, sua possibilidade 

de falha sendo humanos. Só que não é admissível, num Estado Democrático de Direito, o 

desrespeito aos direitos constitucionalmente instituídos e nem um modus operandi no qual o 

suspeito tem endereço e cor, retroalimentando a dinâmica do Inimigo a ser combatido. Há toda 

uma persecução penal com estrutura investigativa de modo a garantir a aplicação da lei, a 

reprimenda da criminalidade e a manutenção da ordem, da ampla defesa e do contraditório. 

Confunde-se ostensividade com arbitrariedade e discricionariedade, atributos que fomentam o 

abuso de poder e não o cumprimento do dever legal do policial.  
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Assim como o Direito Penal não tem o condão de julgar pessoas, e sim fatos, não pode 

um agente do poder Estatal, sob a alcunha de garantidor da lei e da ordem, trazer em suas ações 

resquícios de ideias preconcebidas e que tornam a vista daquele ponto maculada à interpretação 

de que o preto e o pardo têm tendência maior ao cometimento do delito. Lembra-se que o uso 

excessivo da força deveria ser medida extrema e recurso último.  

Ademais, interessa notar como a não-aplicação de técnicas de abordagem policial e o 

desrespeito a princípios como excepcionalidade, proporcionalidade e necessidade geram 

gargalos que influenciam diversos setores da sociedade e fomentam novas formas de 

retroalimentação do estigma do suspeito negro, ainda que em nome de uma paz social fictícia. 

Um desses gargalos é o fomento da insegurança, seja daqueles que são estatisticamente 

as maiores vítimas, seja do resto da sociedade. Outro é o robustecimento de ideias desconexas 

sobre quem é culpado e quem é vítima, o que é excesso e o que é necessário para o combate à 

violência. A inexistência de parâmetros de atuação das polícias ainda cria terreno para 

narrativas fáceis que não comportam a densidade do problema da segurança pública. E, por fim, 

corrobora com a descredibilidade das forças policiais e acirra os discursos de subjugação de 

uns em detrimento do outro. 

Ou seja, não só a polícia é responsável pelo recrudescimento de que o negro é o 

Inimigo a ser combatido. A sociedade, quando legitima posturas extralegais, desproporcionais 

e consideravelmente letais, alimenta a Necropolítica como modelo de policiamento e justifica 

os resultados nefastos no âmbito da segurança pública. Infrações penais do dia a dia passam a 

ser percebidas como corriqueiras, comuns, gerando a sensação de que é a sociedade quem 

determina o que pode ser preterido em detrimento de um bem maior. Homicídio deixa de ser 

considerado crime contra a vida e passa a ser recurso legitimamente empregado. 

De semelhante maneira, o controle externo ao não exercer sua função de fiscalizar e 

conter abusos por parte dos agentes de segurança pública contribui para a permanência do atual 

status quo. O Ministério Público, com o encargo constitucionalmente atribuído, de controle 

externo da atividade policial através de medidas judiciais ou extrajudiciais, se viu enfraquecido 

no Rio de Janeiro quando extinto o GAESP em 2021. Se tratando de um grupo especializado 

na investigação de possíveis excessos, abusos, tortura por parte dos policiais, ao ser desfeito 

distribuiu suas competências às promotorias naturais, enfraquecendo uma maior efetividade nos 

resultados pela grande demanda de trabalho.  

O fortalecimento da capacidade institucional de órgãos fiscalizadores independentes, 

apresentando respostas por parte de seus sistemas de supervisão dos procedimentos policiais e 

atuando como controle externo constitucionalmente lhes atribuído, é um dos caminhos para por 
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fim às execuções ilegais e arbitrárias, responsabilizar seus causadores, e trazer luz aos modelos 

de policiamento vigentes não é de hoje, além de beneficiar os próprios agentes de segurança 

pública que realizam seu trabalho envolvidos no uso legítimo, e não excessivo, da força. 

De mais a mais, a ausência de transparência nas atividades policiais e em suas 

incursões a determinadas regiões da cidade também funcionam como combustível ao efeito 

retroalimentador. Isso porque não há sujeitos de direitos quando a maioria das mortes sequer é 

investigada, ou reduzidas à nomenclatura de “autos de resistência”, por isso a urgência da 

votação do Projeto de Lei n° 4471/2012, já mencionado. Jaz o significado de indivíduo, que 

dirá garantias como direito à liberdade, à vida e a ampla defesa e contraditório. Com as 

investigações, quantificamos o problema, constrangendo ações deliberadamente executórias ou 

destoantes dos protocolos de atuação e trazemos respostas à sociedade civil. 

A retroalimentação do conceito de “suspeito negro” na cidade do Rio de Janeiro 

engloba todas as condições sine qua non da problemática sobre a qual a polícia fluminense, 

mais especificamente a carioca, está inserida. A retroalimentação não permite, no macro, traçar 

seu ponto de origem e de fim. Todavia, aponta os obstáculos que a abastecem e os atores 

envolvidos. E esses elementos, no micro, ilustram as causas e consequências de questões como 

ineficiência na alocação dos investimentos públicos, resultados nefastos com crescentes e 

inaceitáveis número de civis mortos em operações policiais, falta de transparência nas 

investigações dos homicídios, resposta ínfima por parte das autoridades aos excessos e 

manutenção da vitimação negra. 

A favela é potente. A favela é viva. Composta por sobreviventes que, mesmo num 

cenário de guerra em que insistem em lhes apontar as armas, acordam sorrindo - quando não 

acordam com os barulhos de tiros. O subúrbio é lugar de um povo feliz e criativo. Ser alvo de 

uma política de morte legitimada é grave, é atentado contra as vidas. 

Produzir essas páginas com base na poesia preta, através de sua música e arte, foi uma 

forma de conversar com o pulso que vibra ali. O preto pulsa. O negro quer sim ser identificado 

com sua região habitacional, mas quer que ela tenha seu valor reconhecido. O negro quer ser 

chamado como ele quiser, e não na definição de “preto ou pardo”. O negro quer viver. 

Quando perdemos o valor do humano, perdemos tudo. Não há nada mais sagrado que 

a vida. 
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