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RESUMO  

 

O presente trabalho pretende abordar a tendência da militarização da vida na gestão 
dos conflitos sociais no Rio de Janeiro, em especial, durante o governo de Wilson 
Witzel (2019-2021). Como parte desse processo, tem se observado o aumento dos 
gastos na política de segurança nos últimos anos, além da intensificação do 
policiamento ostensivo e da lógica do confronto e da guerra. Nesse contexto, 
examinam-se os conceitos de Biopolítica e Estado de Exceção, e suas consequências 
quando utilizadas como principal mecanismo de controle social. Questiona-se se essa 
política tem se mostrado eficiente do ponto de vista do controle dos indicadores de 
criminalidade, bem como se, na prática, tem operado para o aprofundamento dos 
conflitos sociais e raciais no Rio de Janeiro. Examina-se se agenda política do 
governador Wilson Witzel reforça as retóricas da estigmatização da figura do inimigo 
em um estado complemente segregado racialmente e economicamente. Este trabalho 
também tem como objetivo analisar a relação do discurso oficial de governo que 
autoriza a violência e a banalização das execuções por intermédio da intervenção do 
Estado centrada na guerra às drogas, com a garantia do direito à segurança da 
população que habitam nas favelas do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-Chave: Biopolítica – Exceção – Racismo – Segurança. 

  



RÉSUMÉ 

 

Le présent travail propose d’aborder la tendance à la militarisation de la vie dans la 

gestion des conflits sociaux à Rio de Janeiro. Dans le cadre de ce processus, il y a eu 

une augmentation des dépenses consacrées à la politique de sécurité ces dernières 

années, en plus de l'intensification de la police ouverte et de la logique de confrontation 

et de guerre. Dans ce contexte, les concepts de biopolitique et d'état d'exception sont 

examinés, et leurs conséquences lorsqu'elles sont utilisées comme mécanisme 

principal de contrôle social. On se demande si cette politique a été efficace du point 

de vue du contrôle des indicateurs de criminalité, ainsi que si, dans la pratique, elle a 

contribué à aggraver les conflits sociaux et raciaux à Rio de Janeiro. Il examine si 

l'agenda politique du gouverneur Wilson Witzel renforce la rhétorique de la 

stigmatisation de la figure de l'ennemi dans un État complètement ségrégué sur le plan 

racial et économique. Cette monographie vise également à analyser la relation entre 

le discours officiel du gouvernement qui autorise la violence et la banalisation des 

exécutions à travers l'intervention de l'État centrée sur la guerre contre les drogues, 

avec la garantie du droit à la sécurité de la population vivant dans les bidonvilles de 

Rio de Janeiro. 

 

Mots-clés: Biopolitique – Exception – Racisme – Sécurité.  
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo almeja construir uma reflexão que vise compreender as 

motivações e pressupostos, além de verificar o impacto social da política de guerra, 

adotada como política de segurança pública pelo governador afastado do Estado do 

Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Para tal, procura-se realizar uma análise crítica da 

prática punitiva como mecanismo de controle social sobre as populações 

marginalizadas, além se de analisar qualitativamente e estatisticamente o discurso, 

propostas e ações do governador Wilson Witzel como candidato e enquanto Chefe-

Comandante das polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro. 

Como base teórica, pretende-se analisar o discurso e práticas do governador 

à luz da Biopolítica de Michael Foucault (2005), do conceito de Estado de Exceção de 

Giorgio Agamben (2004) e da Necropolítica, de Achille Mbembe (2018),  aplicados à 

atuação policial, e a forma que essa política autoritária submeteria aos moradores das 

favelas fluminenses um esvaziamento de direitos e liberdades individuais, que mata, 

desumaniza e fere a dignidade da pessoa humana. Além disso, à luz dos estudos em 

segurança pública, busca-se examinar se a política adotada pelo governo Witzel é 

eficiente na diminuição dos índices de criminalidade no Rio de Janeiro e se tal política 

é sustentável do ponto de vista social e econômico. 

Decidiu-se utilizar do exemplo do Estado do Rio Janeiro para o 

aprofundamento desta análise, pois além de este ser o ente da federação com o maior 

número de cidades entre as mais violentas na prática do Estado para resolução de 

conflitos, o Rio tem a particularidade de ser o terreno das mais diversas intervenções 

federais na segurança pública, a mais recente ocorrida no Complexo da Maré em 

2018. O que deflagra a efetivação do dispositivo de exceção nas comunidades 

periféricas do Rio e sendo este estado palco recente dos maiores eventos midiáticos 

do mundo. Refere-se mais especificamente ao Pan-americano de 2007, à Copa do 

Mundo de futebol masculino em 2014 e às Olimpíadas e Paraolimpíadas de 2016. O 

Rio de Janeiro também é marcado internacionalmente pela sua força no turismo e 

cultura, além de ser o local do evento que é considerado por muitos o maior espetáculo 

cultural da terra, o carnaval. Ou seja, o Rio de Janeiro guarda algo de simbólico no 

imaginário brasileiro, sobre a imagem que o Brasil almeja projetar internacionalmente 

e como ele deseja ser visto pelos seus pares no âmbito internacional.  
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CAPÍTULO 1: BIOPOLÍTICA E ESTADO DE EXCEÇÃO 

 

1.1 A Biopolítica como paradigma de governo 

Segundo discorre Michael Foucault (2005), anteriormente a plena 

implementação da Biopolítica como técnica permanente de governo, podia-se 

observar a utilização do poder soberano de forma predominante. O poder soberano 

possuía como característica principal o direito da vida e de morte, o que o autor 

denomina de o poder de “fazer morrer e deixar viver”. Tal direito não era aplicado pelo 

soberano perante os súditos em termos absolutos, mas era utilizado, 

fundamentalmente, em situações em que o soberano tivesse a sua própria existência 

ameaçada. Até meados do século XVII vigorou o império da decisão monocrática 

mediante a sacralização da decisão do rei. Este era o soberano e não tinha as suas 

decisões por questionáveis.  

Foucault menciona que era bastante comum ao decisor, sob a ótica da 

soberania, a aplicação da técnica do suplício. Esta se caracterizaria como um 

procedimento de punição físico-político que, a partir da encenação ostensiva do 

sofrimento e da dor física, torna o corpo do transgressor um instrumento de produção 

de verdade do soberano no qual o rei reafirma o seu poder sobre os seus súditos. 

Este processo transforma o próprio corpo flagelado em uma mensagem política de 

assimetria de poder entre o soberano e os demais. Tal técnica foi bastante útil para o 

contexto do poder centralizador e absoluto, pois as relações sociais naquele momento 

eram fundadas na desigualdade e no desequilíbrio de forças. Entretanto, 

diferentemente desta justiça penal tradicional no qual o objetivo era de ostentar a pena 

e o sofrimento corporal do indivíduo de uma maneira espetaculosa e exibicionista, o 

movimento que começara na Europa em 1769, dá luz ao que ficou conhecido como o 

direito penal moderno. Este último tinha por característica ser essencialmente 

corretivo, com um tratamento mais voltado para o indivíduo culpado, considerados por 

muitos àquela época um tratamento mais “humanizado” da pena, o que fez inaugurar, 

então, uma forma mais sofisticada e discreta da arte de punir. 

O corpo deixava de ser o objeto principal da repressão penal. Neste período 

de transformação, dois processos se encontram e, mesmo que ocorridos em tempos 

e razões distintas, se convergem. O primeiro deles é a supressão do espetáculo 
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punitivo. A encenação da punição e tudo que era associado ao espetáculo do 

sofrimento até meados do século XIX, passara de certa forma a ter um cunho negativo. 

Aos poucos o suplício da exibição do condenado deixou de ser aprazível aos olhos 

dos espectadores e da sociedade como um todo. Podemos dizer que acontece aí uma 

virada moral, pois o que antes era tido como um verdadeiro entretenimento público, 

passa a ser considerado como sinônimo de selvageria e passível de repugnância por 

tamanhas as crueldades que eram impostas aos culpados, chegando até mesmo a 

inverter os papéis, fazendo que os juízes fossem vistos como assassinos e o carrasco 

parecer um criminoso em dadas ocasiões. “A execução pública é vista então como 

uma fornalha em que se acende violência.” (FOUCAULT 1999, p. 13) 

A punição, portanto, passa a ser a parte mais velada do processo penal. O 

consumo visível do corpo do apenado e a sua subtração pública deixam de ser a 

principal preocupação dos decisores penais, consequentemente a pena ganha uma 

consciência mais abstrata. Foucault detalha que neste momento a engrenagem muda 

e a justiça penal concentra os seus esforços em desviar o homem do crime e a passa 

abdicar do seu ritual da violência, mesmo que este último seja parte inerente do 

processo. 

A partir daí, é a própria condenação que marcará de forma negativa o 

delinquente. O debate e a sentença ganham um papel de destaque, enquanto que a 

punição passa a ser uma parte constrangida do processo. A justiça, quase que 

forçosamente, é levada a impor a pena ao condenado e a punição não era mais um 

instrumento de força, mas sim elemento intrínseco ao processo. Ao longo dos anos, a 

justiça passou a se desassociar da execução da pena ao passo que, o castigo torna-

se um setor cada vez mais autônomo. Ou seja, o fado da aplicação da pena tornou-

se uma mera questão administrativa que cada vez mais se distanciou do corpo 

jurídico. 

O segundo processo, segundo Foucault, é o desaparecimento do domínio do 

corpo. Os tribunais passariam a evitar a violação do corpo pelo uso da violência legal. 

No lugar de pelourinhos, chicotes e mutilações, vieram a reclusão em prisões, os 

trabalhos forçados e a deportação. 

O corpo não foi mais alvo de dor e sofrimento, todavia ele passara a ser meio 

do caráter corretivo. Nas palavras do autor, o castigo passou de uma arte de 
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sensações insuportáveis a uma suspensão de diretos. Toda e qualquer intervenção 

sobre o corpo tinha por objetivo privar o indivíduo de sua liberdade e vedar o domínio 

do mesmo sobre o seu tempo. Não adiantaria apenas realizar a reclusão, sem 

controlar os hábitos, rotina e comportamentos. 

Portanto, desde o final do séc. XVII já se observava que o alvo da punição 

havia se desviado do corpo como seu objeto de práticas violentas. Segundo Foucault 

(1999), uma suavização dos crimes antes das leis. Este movimento teve como plano 

de fundo o concomitante processo de modificação das pressões econômicas; uma 

elevação no nível de vida, um grande crescimento demográfico, a expansão das 

propriedades privadas, e do nível de segurança que passa a se exigir disso. Diante 

do desenvolvimento da sociedade moderna e de suas novas relações de produção do 

capital, novas tecnologias de poder emergiram. Tais tecnologias foram chamadas por 

Foucault de poder disciplinar e a Biopolítica, e foram implementadas como 

instrumentos de formatação e de normalização dos indivíduos e das populações. 

O primeiro deles, o poder disciplinar, se voltou para a relação iminente corpo-

máquina, que teve por finalidade o seu adestramento, o aumento das aptidões 

laborais dos trabalhadores e a maximização da utilidade do corpo nas relações de 

produção. Essa tecnologia teve papel fundamental na concepção de poder para 

Foucault: ela refere-se aos mecanismos que, dentre os quais destaca-se a vigilância 

constante, realizam a domesticação dos corpos e mentes, que refletem a produção 

de saberes que intensificavam o controle dos indivíduos a partir da prática crescente 

da individualização. Através de uma rigidez do exercício da disciplina, do controle e 

da repetição, os corpos eram amansados, domesticados. Essas práticas tiveram apoio 

de um novo corpo de saberes, como explica Foucault, que vão dizer quem é esse 

sujeito e o lugar que este deve ocupar dentro de um conjunto de tipos classificáveis 

em torno do corpo social. São alguns deles a medicina, a estatística, a psicologia, o 

direto e a arquitetura. 

Segundo Foucault, “a disciplina é o processo técnico unitário pelo qual a força 

do corpo é com o mínimo de ônus reduzida como força política, e maximizada como 

força útil” (FOUCAULT 1999, p. 244). São exemplos de instituições disciplinares: a 

escola, o exército, a fábrica, o hospital e a prisão. Através das disciplinas, essas 

instituições tornaram-se aparelhos tais que qualquer mecanismo de objetivação pode 

se valer deles como instrumento de sujeição. Cada indivíduo passou a ser educado e 
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condicionado a obedecer, reduzindo a sua capacidade de contestação e a sua força 

de resistência.  

A justiça torna-se, neste ínterim, mais severa com o roubo, mais pesada frente 

aos crimes que atentam contra aos detentores da riqueza. Certo que essa 

transformação se inclinara à classe emergente (a burguesia) que, à época preocupada 

com o aperfeiçoamento dos dispositivos de dominação, clamava por uma mudança 

moral, por um melhor controle dos impulsos violentos. 

A atitude punitiva se alterou. Sai o suplício e ergue-se a vigilância. O 

pensamento punitivo acaba por se adaptar, tendo agora como ilegítimo ou “cruel” a 

aplicação do castigo físico, e passa a se utilizar de instrumentos que se encarregam 

de vigiar o comportamento humano de forma mais estreita. A expansão dos direitos 

liberais suscitou novas formas de controle dos corpos. Diriam os reformistas que a 

humanidade caminhava para a derrocada do suplício, todavia em um novo esquema 

de vigilância constante preocupado com os crimes de ligação material. 

A Biopolítica foi a segunda forma de exercer o poder sobre a vida. Esta trata 

de questões coletivas tais como: o nascimento, a mortalidade, a expectativa de vida, 

o nível de saúde e a longevidade. Esses processos são assumidos pelo Estado por 

meio de uma série de intervenções e controles reguladores. Diria Foucault, ela se 

caracteriza pela função de “fazer viver”, ou seja, são técnicas de controle que tem por 

objetivo maximizar a existência. Tais fenômenos só têm validade quando pensados 

de maneira coletiva, ou como diria o autor: 

“que aparecem com seus efeitos econômicos e políticos, que só 
se tornam pertinentes no nível da massa, o que significa dizer 
que a Biopolítica vai se dirigir, em suma, aos acontecimentos 
aleatórios que ocorrem numa população considerada em sua 
duração”. (FOUCAULT 2005, p. 206) 

A vida de cada indivíduo passa a ser controlada, bem como a vida de todas 

pessoas passou a ser objeto de controle. A Biopolítica constitui a vigilância perpétua 

da população, uma técnica que permite controlar todo o campo social. Neste contexto, 

a delinquência, por exemplo, funciona como um observatório político. Por meio de um 

sistema de fichas ou boletins individuais procura-se se apropriar de saberes que irão 

individualizar a conduta do criminoso, mas também normatizar o seu tipo de 

comportamento. Mas, neste caso, essa vigilância só pôde funcionar quando 
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conjugada com a prisão, pois ela facilita o controle dos desviantes. Ela permite a coleta 

de indicadores e multiplica as denúncias ao passo que coloca os infratores em contato 

uns com os outros, antecipa a organização de um meio delinquente fechado em si, 

mas que é de fácil controle. Ou seja, a delinquência pode ser entendida como um 

efeito do sistema, mas também pode ser entendida como uma engrenagem e um 

instrumento desta. Toda técnica pressupõe um saber legitimador, bem como um 

campo de atuação que irá proporcionar a construção do sujeito como objeto de 

análise. 

De certo que, na visão de Foucault, seria correto dizer que o conjunto dos três 

termos, a polícia, a prisão e a delinquência, se apoiam uns nos outros e formam um 

circuito que nunca é interrompido. “A vigilância policial fornece à prisão os infratores 

que esta transforma em delinquentes, alvo e auxiliares dos controles policiais que 

regularmente mandam alguns deles de volta à prisão.” (FOUCAULT 1999. p.309). 

Na era da Biopolítica das populações, Foucault entende que o Estado não é 

apenas o agente a realizar a potência de morte do soberano sobre os súditos, como 

é também o agenciador de múltiplas táticas destinadas à gestão da vida calculada. 

Segundo o autor, inaugurou-se neste período a relação dialética do “fazer viver e 

deixar morrer”. Em outras palavras, governar as populações oferecendo um adicional 

de vida destinado à capacidade produtiva, desde que acondicionadas pelas disciplinas 

e pelo oferecimento de melhorias (educacionais, higiênicas, laborais e políticas) com 

o objetivo de desencorajar resistências e rupturas.  

Por outro lado, a Biopolítica, através dos seus mecanismos disciplinares, é 

capaz de criar espaços de exceção. Elas têm um papel importante de introduzir 

assimetrias insuperáveis e de excluir reciprocidades. Os espaços disciplinares são 

lugares capazes de criar a hierarquia e a subordinação, pois são ambientes em que 

se opera a validação da sua conduta por meio do Estado ou de sujeito a quem o 

Estado confere esta autoridade. E que, no limite da sua atuação, podem suspender 

direito de outrem, desqualificando e invalidando o sujeito, como o policial classifica o 

desviante, o médico classifica o paciente e o professor o faz com o aluno. 

Dentre as principais técnicas de governo utilizadas pela Biopolítica para a 

manutenção da ordem e controle social, há, contudo, um mecanismo de poder, em 

específico, que será abordado a seguir, que possui uma relação peculiar com o 
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ordenamento jurídico já citado, qual seja, o poder soberano, e que até os dias atuais 

é invocado à cena como uma técnica de governo de populações no Estado 

Democrático de Direito: o Estado de Exceção. 

1.2 O Dispositivo do Estado de Exceção 

Pensado em sua origem para ser utilizado somente em situações 

extraordinárias, o estado de exceção passou a assumir o papel de instrumento político 

e de técnica de governo permanente que, sob a justificativa do reestabelecimento da 

ordem, regulamenta situações de repulsa aos ordenamentos prévios, passando a 

admitir o governo sob a forma de leis de plenos poderes, de decretos do executivo 

com força de lei. 

Carl Schmitt, autor alemão que discorre sobre o tema em seu livro Teologia 

Política (SCHMITT, 1922), foi um dos primeiros teóricos a ressaltar a importância do 

estado de exceção e as consequências políticas da sua aceitação no universo jurídico 

e político das democracias ocidentais. Para ele, o soberano seria “aquele que decide 

sobre o estado de exceção”. Ou seja, aquele que detém a prerrogativa de, em uma 

decisão política, decretar a suspensão provisória da distinção entre os poderes 

legislativo, executivo e judiciário, mostrando em sua tendência a transformar-se em 

uma prática eficaz e duradoura de governo.  

É justamente neste ponto que a exceção se apresenta em um espaço 

paradoxal. Uma vez que a ordem jurídica evocaria a figura do soberano para a cena 

política, ao mesmo tempo, este ator suspenderia a ordem política vigente. Com as leis 

suspensas, caberia então ao soberano o governo dos limites da experiência da vida 

humana. Ele poderia, portanto, definir quem vive ou quem morre. Criar-se-ia, então, a 

decisão em estado puro, não alinhada ao estado democrático de direito, mas sim 

comprometida em sua essência com o sucesso de um resultado concreto. A ideia de 

exceção, para Schmitt, gravitaria na possibilidade de uma separação das normas do 

direito e das normas da realização do direito. A supressão de uma situação jurídica 

significaria a eliminação do respeito essencial ao indivíduo como sujeito político e a 

eliminação deste, se ele se opusesse a vontade do soberano. Schmitt discorre que 

caberia ao soberano, mesmo que por fins escusos, a prerrogativa do 

reestabelecimento da ordem e a identificação dos males que perturbam o corpo social. 
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A relação direta entre soberania, exceção e decisão está no cerne do pensamento de 

Schmitt. 

Walter Benjamin, autor contemporâneo de Carl Schmitt, escreveu o ensaio 

Sobre a Crítica do Poder como Violência (2011) contribuindo para o debate. Neste 

livro Benjamin tece uma reflexão acerca de como a violência legitimada pelo direito e 

pelo Estado se configura como um dispositivo da manutenção da ordem social 

vigente. 

A partir da sua recusa em conceber o direito do uso da violência como algo 

natural ou legítimo, Benjamin se aproxima do direito dito “positivo”, pois esta 

perspectiva idealiza o poder como algo historicamente adquirido (BENJAMIN, 2011). 

O direito positivo é para ele um fundamento hipotético aceitável, uma vez que 

estabelece uma distinção entre a violência historicamente reconhecida ou sancionada, 

e a violência não sancionada. A partir deste ponto vista, o direito positivo revelaria que 

o poder é algo historicamente construído, portanto, não natural. O que existe, para 

Benjamin, são tipos de violência que são aprovados e outros que não, e por isso 

passíveis de punição, não por questões de ordem natural, mas sim algo construído de 

maneira historicamente e socialmente aceitas. 

Benjamin ao analisar a Europa em um contexto de efervescência, logo após a 

Primeira Guerra, observa uma tendência do direito a perceber o poder nas mãos de 

indivíduos como um perigo de subversão da ordem estabelecida. Em sua teoria crítica 

sobre o desenvolvimento do direito ao longo do tempo histórico, Benjamin considera 

que a norma estabelece limites à atuação dos indivíduos, passando de um ideal 

elemento de consenso, preceito fundamental do estado moderno, a um meio de 

estabelecimento de uma determinada forma de poder. Este direito formado 

historicamente é considerado pelo autor como uma violência de via dupla, não apenas 

por pretender garantir os fins jurídicos daquilo que sustenta, mas também monopolizar 

o poder diante dos indivíduos para garantir a própria ideia de direito. Para ele, os 

meios criados para tal são as espécies de ordenamentos jurídicos que agem sob o 

papel de domínio do Estado, como os decretos do executivo. Assim, o direito agiria 

como instituinte e mantenedor da ordem em um movimento de desequilíbrio de forças, 

seja por resistência garantidora da ordem ou mesmo desregulando a sua dinâmica 

interna, se necessário. Uma vez ameaçado, o direito poderia se utilizar de dispositivos 

que possam garantir a sua eficácia ao longo do tempo. O dispositivo do estado de 
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exceção, dessa forma, cumpre a tarefa de manter “por fora” do direito aquele que o 

Estado, em determinados momentos, não consegue mais suportar com sua ordem 

jurídica interna. 

Este reconhecimento do poder como violência que escapa ao direto e, que 

assim, estaria fora dele, é o objeto que eleva a discussão entre Walter Benjamin e 

Carl Schmitt sobre o estado de exceção. A tipificação do “grande criminoso” e a 

concessão do direito à greve são para Benjamin exemplos que manifestam como o 

direto age como fundador e mantenedor da ordem social dominante, legitimando todos 

os tipos de violência do Estado sobre o indivíduo. Segundo ele, a propriedade privada 

sancionada pelo direito é mais uma das formas de violência que ajudaria a manter o 

privilégio das classes mais abastadas sobre as camadas mais pobres. Em suma, se 

é o Estado que tem a premissa de conceder o direito, ele também poderá retirá-lo 

caso o dito movimento de revolta se mostre ameaçador da ordem. Nesta configuração, 

o Estado estaria fadado a tomar decisões que favoreçam a manutenção do status quo. 

Para Benjamin, é essencial e urgente repensar a relação que possuímos com 

o direito, pois a necessidade ou não da exceção pode, muitas vezes, estar amparada 

nas convicções filosóficas e políticas de dado grupo dominante para a manutenção do 

seu poder. Benjamin usa o exemplo da pena de morte para explicar que o direito é 

usado como descendente do conceito de destino do indivíduo. Ele argumenta que 

esta lei atingiria o poder na sua relação estreita entre a violência e o destino, e o direito 

se alimentaria e se fortaleceria deste poder decisório sobre a vida e a morte. A polícia, 

outra instituição do direito, é apontada pelo autor como um instrumento do Estado que 

intervém onde o sistema jurídico esbarra no seu limite. E ao alegar “questões de 

segurança” ou de “necessidade”, o Estado pode convocar o poder de polícia e assim 

controlar os seus cidadãos no mais íntimo do seu comportamento e ações. 

Seguindo este mesmo movimento, o filósofo italiano Giorgio Agamben, busca 

preencher algumas lacunas do pensamento de Schmitt e Benjamin acerca do Estado 

de Exceção. Agamben se utiliza do método arquegenealógico, implementado por 

Michael Foucalt, para desenvolver a sua análise. E neste método o conceito de técnica 

e tecnologia têm uma importância singular. Apesar de Agamben mencionar pouco 

esses dois elementos em suas obras, não é temerário afirmar que ambos os conceitos 

se encontram atuantes.  
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O século XX marca, para o filósofo italiano, o aparecimento do Estado de 

Exceção como regra, pelas constantes oportunidades em que ele é convocado. Há, 

para ele, uma relação intrínseca entre o poder constituinte e a soberania, de certo que 

parece não haver um outro modo de poder constituinte no Estado a não ser o 

monopólio da decisão. É importante destacar que, segundo Agamben, o Estado de 

Exceção é uma conjuntura ambígua e incerta no qual o Estado soberano, sob a 

justificativa de buscar a pacificação em conflitos dados como extremos, utiliza do 

monopólio da força desproporcional (AGAMBEN, 2004).  

O estado de exceção, nesse sentido, pode ser compreendido como uma zona 

de incerteza. De fato, pode-se dizer que é uma situação paradoxal entre medidas 

jurídicas que não podem ser compreendidas no plano do direito, pois ele admite que 

o direito chancele decisões políticas que esvaziam as garantias individuais. Este 

movimento criaria um espaço de interseção onde fato político e a ordem jurídica se 

complementam. E, em uma relação estranha, um dispositivo que, por meio de uma 

ação legal, suspende em si mesmo a ligação do indivíduo com o direito. Tal dispositivo 

seria capaz de mostrar o direito em sua dissociação com a vida, uma verdadeira 

desobrigação legal da manutenção da vida humana, capaz de reduzir um determinado 

indivíduo à simples condição de eliminável, sob a perspectiva que este estaria indo 

em contra a ordem social idealizada. Por assim dizer, segundo o autor, seria oportuno 

afirmar que a exceção se apresenta como um espaço aberto à vontade soberana, um 

espaço que evidencia uma carência de bases sólidas do direito, pois ela não precisa 

do direito para criar o seu próprio ordenamento legal. 

Por este motivo, a exceção para Agamben não seria um lugar no qual um 

soberano privilegiado possuiria a capacidade de dar fôlego às leis através da sua 

própria suspensão, como supôs Schmitt, e sim um lugar que releva a fragilidade e a 

falta de fundamento do direito ocidental. Ela é uma peça fundamental para pensar a 

própria normalidade da ação política. No Estado de Exceção, a vida está 

desprotegida, vulnerável e fácil de ser controlada. Agamben pensa a exceção como 

um dispositivo que almeja a captura da vida pela exclusão, produzindo uma zona de 

anomia na qual os diretos inexistem e os homens são reduzidos à mera vida nua. A 

vida, por assim dizer, vive a exclusão de direitos, mas é incluída na lógica da exceção 

pelo estrito controle que é feito sobre ela. 
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A exceção seria, portanto, o dispositivo oculto através do qual o soberano 

mantém o controle da sociedade e do direito. Mesmo sendo o povo o sujeito da 

soberania constitucional do Estado moderno, ele não tem o poder de decretar o estado 

de exceção. A soberania limita-se, assim, a um único personagem político que é capaz 

de se autoproclamar defensor da ordem social em detrimento a um indivíduo ou um 

grupo social com anseios divergentes do ator soberano. Isto acontece pois na 

exceção, o soberano tem o poder de suspender o direito tornando a sua vontade como 

lei. 

É irônico pensar que, os Estados de direito que pensaram ter abolido a figura 

do poder absoluto, na verdade escondem em si uma herança profunda do 

totalitarismo, que continua a existir nas margens das constituições democráticas ao 

passo que alguém pode invocar o poder de suspender o direito para defender a ordem. 

O Estado Democrático de Direto, não somente, não conseguiu apagar a ameaça da 

potência soberana, mas dela se utiliza quando considera oportuno para preservar 

interesses políticos e econômicos da classe dominante. Como já apontado 

anteriormente, o acionamento da exceção passa impreterivelmente pela questão da 

necessidade. Baseado em uma necessidade de suspensão das leis, o Estado de 

exceção é invocado, assim como ocorreu nas grandes guerras como forma de 

catalisar as ações do governo em meio à emergência da situação. Neste cenário, 

utilizando as frequentes justificativas de existência de crises, muitas das quais 

intermináveis, os estados contemporâneos visam a legitimação do dispositivo do 

Estado de Exceção, suspendendo o ordenamento e criando zonas esvaziadas de 

direito. O modus operandi da exceção é utilizada cada vez mais pelos Estados 

modernos como uma verdadeira tecnologia de governo das pessoas e populações. 

 

CAPÍTULO 2: A NECROPOLÍTICA E O NEGRO COMO INIMIGO 

 

2.1 A Relação da Exceção com o Campo e a Favela 

Ao analisarmos historicamente a temática da violência como problema social, 

percebemos que a segurança pública, quando escolhida como prioridade política para 

manutenção da ordem, mudou constantemente o seu pretexto ao longo do tempo (a 

subversão, a insurreição, vandalismo, “ameaça comunista”, terrorismo, etc), sem 
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nunca alterar o seu fim último: governar as populações (AGAMBEN, 2004). Em nome 

do “bem maior”, é dada uma carta branca aos governantes para performar a 

suspensão de direitos e de liberdades individuais e coletivas, inscrevendo o Estado 

no paradigma da exceção. Não como forma de lidar com o problema e ameaças 

pontuais dentro de um determinado período, mas sim como técnica permanente de 

governo (AGAMBEN, 2004). 

Esta condição, por muitas vezes, apenas problematizada em zonas de 

guerras com repercussão internacional, é também constantemente observada nas 

operações policiais em incursões nas favelas brasileiras, principalmente no Rio de 

Janeiro. Apenas para citar dois exemplos, as chacinas no Fallet-Fogueteiro1, ocorrida 

em fevereiro de 2019 com 13 mortos, e a do Jacarezinho2, em maio de 2021 

resultando em 28 mortos, revelam uma face brutal da política de segurança pública 

do Estado fluminense. Esta última se tornou a operação mais letal da história do Rio 

e a maior chacina registrada no Estado, seguida apenas pela Chacina de Vigário 

Geral3, outra comunidade localizada na zona norte carioca, que em 1993 culminou na 

morte de 21 moradores daquela região. Segundo a própria investigação policial 

indicou, naquela situação nenhuma das vítimas possuíam relação com o mundo do 

crime. 

Tais eventos remetem-nos a pensar essas localidades, bem como as demais 

favelas do Rio de Janeiro, como zonas da materialização do mecanismo do estado de 

exceção. Segundo Agamben em obra intitulada “Homo Sacer: o poder soberano e a 

vida nua” (2014), o campo é a materialização do estado de exceção. Ele é um território 

fora do ordenamento jurídico, onde vigora um estado de exceção desejado, no qual 

se desprende a necessidade puramente temporária da interrupção do ordenamento, 

e se impõe a necessidade permanente da normalização da suspensão da ordem 

jurídica.  

Agamben discorre: 

                                            
1 Disponível em: https://theintercept.com/2019/02/08/rio-massacre-bope-chacina-13-pessoas/  
Acessado em 14 de agosto de 2021. 
2 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-13/nao-vai-embora-vao-me-matar-a-
radiografia-da-operacao-que-terminou-em-chacina-no-jacarezinho.html 
Acessado em 14 de agosto de 2021. 
3 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/29/sobrevivente-da-chacina-de-
vigario-geral-evita-sair-de-casa-no-mesmo-dia-da-tragedia-crime-completa-25-anos.ghtml 
Acessado em 14 de agosto de 2021. 

https://theintercept.com/2019/02/08/rio-massacre-bope-chacina-13-pessoas/
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-13/nao-vai-embora-vao-me-matar-a-radiografia-da-operacao-que-terminou-em-chacina-no-jacarezinho.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-13/nao-vai-embora-vao-me-matar-a-radiografia-da-operacao-que-terminou-em-chacina-no-jacarezinho.html
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/29/sobrevivente-da-chacina-de-vigario-geral-evita-sair-de-casa-no-mesmo-dia-da-tragedia-crime-completa-25-anos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/29/sobrevivente-da-chacina-de-vigario-geral-evita-sair-de-casa-no-mesmo-dia-da-tragedia-crime-completa-25-anos.ghtml
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“Ao se dar uma localização territorial ao estado de exceção 
(campo) e na medida em isso é desejado, cria-se, portanto, um 
lugar permanente onde norma e fato tornam-se indiscerníveis. 
Ao desejo de criar o campo, corresponde o desejo de se criar 
uma zona localizável de indistinção entre fato e norma, isto é, o 
soberano realiza permanentemente o estado de exceção ao 
instaurar no território um estado de exceção desejado”. 
(AGAMBEM 2014 p. 164) 

O campo seria, pois, a criação proposital da situação da exceção, fornecendo-

a um território localizável. O que era considerado advindo de uma suspensão 

temporária do ordenamento, passa a ser dentro do campo uma nova disposição 

espacial estável, e justamente por este motivo, os habitantes do campo estão fadados 

a uma experiência biopolítica absoluta.  Se de fato o campo é um complexo do direito 

com o fato, no qual os dois se tornam indissociáveis, então os seus habitantes estão 

completamente expostos, de forma contínua, ao poder do soberano que pode, a 

qualquer momento, decidir sobre o valor ou não da sua vida.  

Ora, tal condição se releva extremamente desproporcional ao permitir o uso 

do aparato da força do Estado contra um corpo, que destituído das suas condições 

políticas de cidadão, é passível de ser suprimido e ter seus diretos revogados em prol 

de um suposto bem comum. O Estado de Exceção como paradigma moderno 

colocaria a lei, sob a perspectiva da defesa do Estado, em desfavor do indivíduo, 

tornando-o mero elemento frágil e indesejado.  

No Brasil, podemos observar que o racismo, bem como outras formas de 

intolerância, vem sendo historicamente utilizado como justificativa política para a 

instauração do campo. 

De acordo com Silvio Almeida, podemos afirmar que “o racismo é uma forma 

sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta 

por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou 

privilégios para indivíduos, a depender do grupo social ao qual pertençam” (ALMEIDA, 

2019).  

No campo, a Biopolítica tem a materialização da prática de controle da vida 

vulnerável através da ação localizável e “fenóptica” do poder soberano. Soma-se a 

esta sentença a afirmação de Gilles Deleuze (2018) que diz que ao reduzir o corpo e 

o ser vivo a questão de aparência, de pele e de cor, outorgando à pele e à cor o 
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estatuto de ficção de caráter biológico, os mundos euro-americanos em particular 

fizeram do negro e da raça duas versões de uma única e mesma figura: a da loucura 

codificada. Se a raça para Deleuze é um delírio, não podemos dizer o mesmo sobre 

suas implicações materiais sobre as “populações de cor”. 

Segundo Achille Mbembe (2018), a prática do racismo tem como função, 

numa dada economia de poder, de regular a distribuição da morte e tornar possível 

as funções assassinas do Estado. O racismo é uma ferramenta ou um dispositivo que 

apazigua a figura da morte no Estado moderno sob os olhos da população. 

No caso do Apartheid, por exemplo, política de governo utilizada pela minoria 

branca da África do Sul entre os anos de 1948 a 1991, ocorreu o exemplo mais 

conhecido de institucionalização do preconceito racial como forma de política de 

Estado para suprimir e controlar a vida das populações negras. Tais conjuntos de 

práticas, acabou por se caracterizar pela represália permanente aos movimentos de 

resistência e à vida do povo negro, e acabou por se revelar uma guerra civil 

permanente contra os chamados “inimigos do regime” em favor dos brancos. 

O filósofo camaronês Achille Mbembe, cabe-se destacar que nascera ainda 

sob a condição de seu país ser uma colônia, vai além da discussão de Schmit, 

Benjamin e Agamben. Segundo ele, a lógica que impera desde a era dos grandes 

impérios coloniais no século XV até os dias atuais seria a Necropolítica (2018). Para 

este autor, “a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e 

na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer”. Por este motivo, 

Mbembe argumenta que matar ou deixar viver constituem os limites da soberania. Ele 

discorre que “ao inverso da subordinação, sempre enraizada na alegada necessidade 

de evitar a morte, a soberania definitivamente demanda o risco da morte.” (MBEMBE, 

2018, p. 127) 

Tal direito de matar põe em relação de coexistência não somente a gestão, a 

proteção e o cultivo da vida, mas também o direito soberano de atentar contra a vida 

alheia. E, por uma estigmatização biológica sobre a figura do inimigo político, o Estado 

põe uma situação de guerra contra os seus adversários e, ao mesmo tempo, expõe 

os seus próprios cidadãos à guerra. Consequentemente, todos esses elementos 

combinados a uma relação histórica de exploração, inferiorização, apagamento 
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cultural e violência dos brancos para contra corpos negros, dá-se a fusão completa 

entre guerra e política para a formação de um Estado racista, assassino e suicida.  

A formação deste Estado advém da própria experiência humana na 

escravidão transatlântica, a maior tragédia da humanidade e uma das primeiras 

instâncias de biopolítica, a experimentação da intrínseca relação entre verdade e 

morte ou poder e terror. Os corpos negros da África foram de maneira única 

transformados em o que Mbembe intitula de homens-objeto, homens-mercadoria e 

homens-moeda. O escravo foi relegado à dominação absoluta, à alienação ao nascer 

e à morte social. Sua condição se consume em uma tripla perda: a perda de um lar, a 

perda de direitos sobre o seu corpo e a perda do seu status como sujeito político. A 

raça é, neste aspecto, elemento crucial para o complexo do biopoder, estado de 

exceção e campo. 

Para Mbembe (2018), a presença do outro como uma ameaça mortal ou 

perigo absoluto cuja eliminação biológica e política reforça o potencial de vida e 

segurança de alguns é uma das marcas da modernidade. A percepção deste processo 

como projeto de poder, colocaria em xeque as mais variadas teorias tradicionais de 

saber pautadas nos ideais iluministas de subordinação à lógica impessoal e da 

reificação da razão como elemento central da ordem social.  

O escravo foi elemento fundamental de acumulação de riqueza dos povos 

europeus e por assim dizer, importante peça no que depois ficou reconhecido como 

capitalismo moderno. Ele como instrumento de trabalho possuía um preço, como 

propriedade possuía um valor e o seu trabalho, consequentemente, possuía utilidade 

ao capital, de tal forma, que seria impossível pensar em capitalismo sem a pré-

existência de um processo de escravização em massa de corpos, majoritariamente 

negros. Por essas razões, mesmo que alvo de diversas tecnologias e dispositivos de 

poder, como diria Foucault, era interessante ao seu senhor mantê-lo vivo, porém em 

um estado permanente de crueldade e horror. Fez-se dele um morto-vivo, um corpo 

cadáver, uma vida em eterna suspensão que justifica o poder soberano. 

Foram esses corpos negros “esvaziados” que chegaram ao Brasil após o ano 

de 1530. E por mais que se tente diminuir a sua magnitude e importância no processo 

de formação do Estado brasileiro, este corpo negro resistiu e persiste em se afirmar 

como figura de poder na sociedade brasileira. A ele só foi permitido sua presença e 
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manifestação de vida às margens dos grandes centros urbanos e espaços de 

exercício de poder, lugares de difícil acesso (e saída) com condições de existência 

miseráveis, sem qualquer proveito das estruturas coletivas de bem-estar social 

prometidas em versos constitucionais, e a esses espaços se deu o nome de favelas. 

O corpo negro no Brasil desde sempre foi considerado como selvagem, como 

uma forma de vida animal. Certo que as colônias não eram organizadas de forma 

estatal e não criaram um espaço organizado em normas participativas. Por assim 

dizer, “não implicam a mobilização de sujeitos soberanos (cidadãos) que se respeitam 

mutuamente, mesmo que inimigos” (MBEMBE, 2018, p. 133). Desta maneira, segundo 

Mbembe, seria impossível firmar a paz com eles.  

Como tal, o pensamento deste autor nos ajuda a pensar as favelas como 

zonas em que guerra e desordem se alternam numa relação dinâmica. Certo que a 

favela é o local por excelência em que a ordenação jurídica pode ser suspensa, uma 

zona em que a violência do estado de exceção opera suspostamente à serviço da 

sociedade. Como cita Agambem (2004), a condição de necessidade é estabelecida e 

usada pelo próprio Estado moderno, em caráter de urgência, para instaurar um ato 

político que legalmente proclama “uma guerra civil legal” em que, no Brasil, os corpos 

negros são os mais vitimados. Sob a negação racial de qualquer vínculo comum, 

provém a constatação de que as favelas podem ser governadas na mais completa 

ilegalidade. 

As favelas do Rio de Janeiro são marcadas pela criminalização do território e 

das classes populares que ali residem. As relações de poder acabam por demarcar 

os limites e os acessos das periferias urbanas, o que Mbembe irá chamar de 

topografias da violência (2018). As comunidades fluminenses têm em seu cotidiano 

as chagas e a convivência da morte com o uso do aparato bélico pesado, além de 

práticas recorrentes de silenciamento das vozes dos seus moradores. 

As favelas do Rio de Janeiro têm em sua formação no início do século XX 

ligadas a uma imagem de territórios marginalizados e fonte de mão de obra barata 

necessária ao emergente capitalismo da cidade. Elas nasceram marcadas pelo 

estigma social das “classes perigosas”, sob um estado em permanente perigo a ordem 

pública do espaço urbano capitalista (LEITE, 2015). Não há um consenso sob a sua 

formação, mas dentre as narrativas correntes destaca-se a que versa sobre os 
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soldados que retornaram vencedores da Guerra dos Canudos e que a eles foram 

prometidos terrenos por terem se juntado as Forças Armadas contra a insurreição, 

mas que por fim não receberam as terras e começaram a ocupar uma pedreira no 

centro do Rio de Janeiro.  Acabaram por chama-la de Morro da Providência, a primeira 

favela carioca, em menção a uma planta abundante nas colinas onde acampavam aos 

arredores do arraial de Canudos (LIMA, 2012).  

A partir da instauração da ditadura civil-militar em 1964, a conduta militar e 

policial passa a se voltar, principalmente após o Ato Institucional 5 (AI-5), não mais 

apenas contra os “terroristas políticos de esquerda”, mas contra os “bandidos comuns 

pobres”, em sua grande maioria habitantes de favelas e morros da cidade. Mais 

adiante, a partir de 1980, desta vez já inserido na lógica urbana neoliberal, a favela irá 

se tornar ponto estratégico de rota e uso do tráfico internacional de armas e drogas 

ilícitas, passando a ser marcada de forma arbitrária como “centro da criminalidade”, e 

antro de marginais que oferecem riscos à segurança pública aos demais territórios da 

cidade, mesmo que nesses locais não se fabriquem as armas e tampouco as drogas 

que ali são comercializadas. Tanto o Morro da Providência como as demais 

comunidades do Rio sempre foram e ainda são terreno de conflitos sociais em 

contextos marcados por práticas de exceção. 

As comunidades, como também são chamadas, podem ser representadas 

historicamente como territórios de reprodução incessante de iniquidade e 

desigualdade social, além de disseminar diferentes formas de violência no 

capitalismo. Ser pobre sempre foi estar exposto a riscos específicos e aumentados. A 

produção da violência através do uso ostensivo de armas de fogo tem sido uma marca 

na vida dos moradores de periferia, e isto tem gerado efeitos práticos na reprodução 

da desigualdade social e de classe. 

2.2 A Figura do Negro como Inimigo e o Controle Social 

Inequivocamente, pode-se dizer que a fragilidade democrática brasileira 

evidencia uma trajetória concentradora de riqueza e poder que, de forma precária, é 

mantida e impulsionada por um aparato repressivo de militarização da “questão 

social”, sublinhando a típica precarização da condição de vida imposta pelo modo de 

produção capitalista à classe trabalhadora.  
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A vida do negro no Brasil é produto do escravismo, repressão, clandestinidade 

cultural e resistência. Sua trajetória perpassa as tentativas de eugenia e higienismo, 

da abordagem manicomial e das políticas de controle e hiperencarceramento. Ele 

ocupa o lugar de cidadão de segunda classe, sempre relegado a trabalhos de menor 

remuneração, mora em habitações precárias e afastadas pela gentrificação, e tem 

menos acesso à saúde e educação. 

Abdias do Nascimento em sua obra, O Genocídio do Negro Brasileiro, 

evidencia bem em uma passagem ao relatar a sina do negro após a Lei Áurea em 

1888: 

Atirando os africanos e seus descendentes para fora da 

sociedade, a abolição exonerou de responsabilidades os 

senhores, o Estado e a Igreja. Tudo cessou, extinguiu-se todo o 

humanismo, qualquer gesto de solidariedade ou justiça social: o 

africano e seus descentes que sobrevivessem como o 

pudessem. (NASCIMENTO, 1978, p.65) 

Por conseguinte, só restou para esses corpos a ocupação de lugares 

insalubres, com demarcação e afirmação do controle físico e geográfico do Estado. 

Tal inscrição do povo negro foi marcada pela produção de fronteiras e hierarquias. 

São sobretudo zonas de enclave, submetidas à classificação das pessoas de acordo 

com diferentes categorias, extração de recursos e, por fim, estigmatizados por uma 

ampla reserva de imaginários culturais. As favelas são, portanto, matéria-prima da 

soberania e violência. Essa soberania se dá pela ocupação bélica do Estado 

relegando ao favelado uma zona indefinida entre sujeito e objeto. 

Segundo Cleonice C. Araújo (2009), a diferença entre cidade formal e as 

favelas está baseada na questão dos direitos e pode ser resumida ao pensar a 

cidadania. Para a autora, a questão se dá pelas “lacunas de uma cidadania construída 

de forma segmentada, adjetivada, compartimentalizada, segundo a posição social, 

política e econômica dos sujeitos”. 

Em uma ótica mais ampla, podemos entender as favelas do Rio de Janeiro 

como um território segregado e contido, locais em que acontecem as mais intensas 

práticas de exceção cometidas pelo Estado em sua relação de guerra contra os grupos 

criminosos armados representados pelo tráfico de drogas e mais recentemente pela 

milícia. Ambiente esse no qual reside uma imensa maioria de trabalhadores que são 
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expostos diariamente ao efeito colateral da morte. Tais práticas de exceção que 

segregam e expõe a violência territorial constituem processos sustentados por 

estigmas e representações espaciais que acabam por criminalizar o território e seus 

moradores (MACHADO DA SILVA, 2008). 

Essas representações do negro e a favela não são partilhadas apenas pelas 

esferas de governo, mas sim disseminadas na percepção hegemônica da sociedade, 

em especial por moradores que não vivem nesses territórios marginalizados. Para 

Silva (2015, p. 141): 

A maioria da população de outras áreas da cidade, assim como 
os grandes meios de comunicação, tende a considerar que a 
população de favela, legitima e defende os grupos criminosos 
que nela atuam. A percepção nasce equivocada, pois ignora que 
não há uma participação dessa população no processo de 
ocupação do território pelos grupos armados; o processo é 
autoritário, privado e estabelecido através do uso do poder 
bélico, tal como ditaduras se instalam em geral. 

Grande parte da população do Rio de Janeiro vê na ação violenta das polícias 

a solução para o problema da violência urbana, em uma evidente relação entre a 

subtração do inimigo (negro e/ou pobre) e o aumento sensação de segurança. Nesse 

sentido, a violência policial é tolerada por muitos. (COSTA, 2008). Cabe-se destacar 

que a mídia também desempenha um papel fundamental neste aspecto. É comum 

hoje, nas redes de televisão aberta, programas que acompanham as incursões 

policiais e dão o tom midiático da real tragédia que é o enfretamento do crime 

altamente armado. Tal qual os cidadãos do Brasil império eram convidados a assistir 

os corpos negros sendo flagelados em praça pública, hoje as mídias de cobertura 

nacional mostram em tempo real os horrores do morticínio do povo preto como prática 

de espetáculo.  

Também frequente é o número de feridos e mortos inocentes em ações 

policiais4. Um dos eventos mais marcantes de como um corpo negro não possui valor 

é o de Claudia Silva Ferreira5. Uma mulher negra que aos 38 anos foi atingida por dois 

disparos no pescoço durante uma ação da Polícia Militar (PM) no Morro da Congonha, 

                                            
4 Ver em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/pezao-admite-erro-da-pm-em-acao-que-
matou-eduardo-no-alemao.html  Acessado em 11 de agosto de 2021. 
 
5 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/19/politica/1426805905_058539.html 
Acessado em 11 de agosto de 2021. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/pezao-admite-erro-da-pm-em-acao-que-matou-eduardo-no-alemao.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/04/pezao-admite-erro-da-pm-em-acao-que-matou-eduardo-no-alemao.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/19/politica/1426805905_058539.html
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onde morava. Claudia, já inerte, fora colocada no porta-malas da viatura da polícia - 

teoricamente para ser socorrida, apesar de já estar morta - em um hospital. Ao longo 

do trajeto, mais precisamente na Estrada de Intendente Magalhães, o porta-malas se 

abriu, e o corpo de Claudia rolou em direção a pista, porém ficou preso a viatura por 

um pedaço de roupa fazendo com que ela fosse arrastada e seu corpo dilacerado por 

cerca de 350 metros. A cena foi filmada por um cinegrafista anônimo, divulgada pela 

imprensa e comprovou que pessoas tentaram a todo tempo avisar o ocorrido aos 

policiais, muito embora em vão. 

Claudia deixou quatro filhos.  

Segundo sua filha mais velha, Thaís Silva, a mãe fora morta enquanto saía 

simplesmente para comprar comida para ela e seus irmãos. Os seis agentes 

envolvidos no caso não foram julgados, tampouco foram expulsos da Polícia Militar, 

embora a corporação tenha autonomia para isso independentemente de decisões 

judiciais. Todos eles foram, a princípio afastados das suas funções na rua, mas 

continuaram fazendo trabalhos internos. A prisão temporária máxima dos agentes foi 

de 30 dias, apesar dos acusados terem um currículo extenso: pelo menos 69 pessoas 

morreram em supostos tiroteios com dois dos acusados desde o ano 2000, como 

apontou o jornal Estado de S. Paulo6. 

E, em algumas ocasiões, tais incidentes causam revolta na população que 

reside nas favelas que, em um ato de protesto, fecham as vias ao redor da 

comunidade. Estes fatos, quando relatados pela mídia, são por vezes retratados como 

estratégias de narcotraficantes para coibir a ação da polícia.  

Para Corrêa (2006), reduzir uma favela ao tráfico de drogas e à violência é 

estabelecer um jogo de alteridade com os interlocutores, de modo que ninguém se 

identifica com as atrocidades que acontecem ali. Tal redução implica diretamente na 

tentativa de se criar um território de barbárie que não tem contato com o mundo ao 

redor. 

Já foi representada como foco de doenças; o local da pureza do 

samba, e mais recentemente, assumiu a conotação de antro da 

                                            
6 Ver em: https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pms-presos-por-arrastar-vitima-estao-envolvidos-
em-62-acoes-que-resultaram-em-morte,1142367 
Acessado em 12 de agosto de 2021. 

https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pms-presos-por-arrastar-vitima-estao-envolvidos-em-62-acoes-que-resultaram-em-morte,1142367
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,pms-presos-por-arrastar-vitima-estao-envolvidos-em-62-acoes-que-resultaram-em-morte,1142367
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marginalidade, habitat de classes perigosas. A favela, agora 

mais do que nunca, carrega o peso de ser o território, por 

excelência de traficantes de droga. A violência é a associação 

mais corriqueira quando o assunto favela é debatido, 

mencionado ou representado nas narrativas que circulam na 

cultura das mídias. (CORRÊA, 2006, p. 52) 

Nesta mesma linha, Charaudeau (2007) discorre que a linguagem enquanto 

ato de discurso, resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou escreve 

(a identidade daquele que fala e daquele a quem se dirige, a relação de 

intencionalidade que os liga e as condições físicas da troca) com a maneira pela qual 

se fala. Pois, a verdade não está no discurso, mas sim no efeito prático que este 

produz. Ou seja, não existe verdade única, cada ator político tem a sua. 

As técnicas violentas de controle do povo negro nunca deixaram de existir na 

história brasileira, pelo contrário, elas se aperfeiçoaram ao longo dos anos: dos 

açoites aos choques, do pau de arara ao asfixiamento com sacos plásticos, do 

pelourinho ao revólver, tais técnicas seguem atuantes. São comuns também os relatos 

de execução de pessoas sob custódia policial, assim como o abuso da força letal 

(CANO, 1996). 

Contudo o corpo negro não é somente alvo, mas também meio da prática de 

sujeição. O devir negro se confunde com a história das instituições privativas de 

liberdade. O modelo de policiamento aplicado nos dias atuais possui raízes históricas 

fundadas na apropriação de fórmulas autoritárias e de diversas formas de coerção 

como perspectivas destinadas à manutenção da ordem, que em termos gerais não é 

“pública”, pois assenta-se na preocupação da proteção dos interesses do Estado e o 

controle social dos mais pobres. Ou seja, possui características seletivas que levadas 

à cabo pelos órgãos que monopolizam a violência legítima, funcionam como 

mantenedores do status quo e essa ordem ainda impera na era constitucional 

democrática vigente. Os centros de detenção, sejam eles a Fundação Estadual para 

o Bem-estar do Menor (Febem), o Serviço de Assistência ao Menor (SAM), as casas 

de correção e os Calabouços repetem a história de repressão contra os corpos de 

jovens negros. 
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Nesse sentido, a política criminal, como parte estruturante da lei e da ordem 

da sociabilidade, é fundamental para compreender os conflitos de raça e classe no 

Brasil. Por política criminal entende-se o conjunto de princípios e recomendações para 

a reforma ou a manutenção da legislação penal e dos órgãos encarregados para a 

sua aplicação (BATISTA, 2011), sendo representados os sistemas penitenciário, 

judiciário e de segurança pública e seus principais elementos constitutivos. 

Em meio às discussões cada vez mais crescentes sobre a criminalidade e dos 

fatores que levam o sujeito a transgredir a ordem, a criminologia moderna, para além 

do estudo das figuras do crime, do delinquente e da vítima, empenhou-se no estudo 

dos dispositivos utilizados pela sociedade com o fim de controlar a criminalidade. No 

entendimento de Molina (2002): 

O controle social é entendido como o conjunto de instituições, 

estratégias e sanções sociais, que pretendem promover e 

garantir referido submetimento do indivíduo aos modelos e 

normas comunitários. (MOLINA, 2002, p. 133) 

A criminologia divide o controle social em duas esferas, são elas: o controle 

social informal e o formal. O primeiro é entendido como o exercício do controle no 

âmbito familiar, na escola e esfera profissional. Neste contexto, a opinião pública faz 

parte deste mecanismo, sendo esta fortemente influenciada pelos meios de 

comunicação em massa. A função deste sistema de controle seria promover a 

socialização do indivíduo desde sua infância e, por ser um controle refinado, não 

possui nenhuma pena. Todavia, ele é capaz de produzir estereótipos e estigmas que, 

em muitas ocasiões, são influenciados pela construção da mídia e normalmente 

acompanham o sujeito em toda a sua formação, tornando-se quase impossível de 

desvencilhar do rótulo imputado. 

O professor Howard Becker (2008), em sua obra Outsiders: uma sociologia 

do desvio, destaca que as regras sociais impõem certos padrões de comportamento 

e conduta, classificando atitudes e ações como corretas e outras como desviadas. Por 

conseguinte, o desprezo social representa o lugar da pena formal, sendo este um 

mecanismo de sanção social. Como exemplo, podemos citar a famosa frase do ex-

policial e deputado estadual José Guilherme Godinho Sivuca Ferreira: “Bandido bom 

é bandido morto”.  
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Para Becker (2008), todo grupo social possui regras que são impostas em 

dado momento. Tais regras determinam comportamentos apropriados, ditos 

condizentes com a aceitação social, assim existirão atos que serão vistos como 

“certos” ou “errados”. Os indivíduos que infringirem essas regras poderão ser vistos 

como um tipo diferente, alguém de quem não se espera viver de acordo com as regras 

estipuladas pelo grupo. A essas pessoas Becker chama de “outsiders”. 

Nesta mesma concepção, o antropólogo Erving Goffman (1960) em seu livro 

intitulado Estigma, tece suas ideias acerca da exclusão social do indivíduo em meio a 

um processo de somatização do processo de isolamento do sujeito. Para ele, o 

controle social formal vem à baila no momento em que o controle informal falha. 

Fazem parte deste controle formal as autoridades estatais como a polícia, o Ministério 

Público e os próprios juízes que, em geral no Brasil, operam de modo coercitivo e 

estigmatizante, pois seus atores são também integrante do corpo social. Por sua vez, 

se as escolhas das condutas e dos sujeitos são realizadas pelas esferas de controle, 

com influências e premissas rotuladoras e de estigma, isto implica em constatar que 

nosso sistema de controle social se desenvolve sob certa seletividade operativa. 

Uma vez rotulado, o indivíduo passa a ser marginalizado. E como o estigma 

não advém do próprio sujeito per si, este culmina em sua posterior classificação como 

potencialmente perigoso, passível de cometer atos criminosos. 

O criminalista Eugenio Leal Zaffaroni (1991) entende que: 

Estes estereótipos permitem a catalogação dos criminosos que 

combinam com a imagem que corresponde à descrição 

fabricada, deixando e fora outros tipos de delinquentes 

(delinquência de colarinho branco, dourada de trânsito e etc.). 

(ZAFFARONI, 1991, p. 130) 

No entanto, ao sistema judiciário sempre se atribuiu a concepção de 

neutralidade. Segundo o professor Nilo Batista (2011), a missão do direito, na 

perspectiva adotada hegemonicamente, seria identificada com a própria garantia das 

condições de vida em sociedade, tendo como finalidade a defesa e a preservação dos 

interesses do corpo social. Mas devemos nos indagar sempre sobre o que significarão 

os “interesses de um corpo social” em uma sociedade extremamente dividida e de 

interesses antagônicos? Ora, se o crime é um constructo social, quais são os 
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determinantes capazes de definir os quadros de criminalidade e os que devem ser 

investigados, julgados e, por fim, punidos? 

O direito, portanto, só pode ser político, bem como a noção de crime e 

criminoso. O positivismo, sobretudo tem um grande papel nesse vazio de reflexão do 

direito enquanto agente potencializador da manutenção da conservação e da ordem 

estabelecida.  

A política criminal conhecida como o Direito Penal do Inimigo, ramo do Direito 

Penal, foi desenvolvida pelo professor alemão Jakobs Günther7 na década de 1990. 

Porém, a figura do inimigo para o Direito Penal está longe de ser uma novidade. 

Compete para este ramo do Direito traçar uma distinção entre deliquentes e 

criminosos em duas categorias. Quanto ao primeiro, sua conduta desviante não 

atentaria contra a vigência do Estado, e por isso, seria preservado o seu status de 

cidadão e o direito a um processo penal justo. Quanto ao segundo, entende-se que 

estes devem ter as suas garantias constitucionais suprimidas, cabendo a ele um 

tratamento rígido e diferenciado. 

De acordo com Foucault (1999), o uso e a rejeição de certas punições, assim 

como a origem e a intensidade dos sistemas punitivos, são determinados por forças 

sociais que correspondem a um dado estágio de desenvolvimento econômico. Todo 

sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que correspondem ao estágio 

de suas forças produtivas. Da mesma forma, a instituição jurídica penal o é frente as 

condutas desviantes no seu papel de controle social. Ela é fundamental na 

materialização da vida social e cotidiana na forma como atinge a vida concreta dos 

chamados indivíduos chamados “indesejáveis”. 

Na era do neoliberalismo, com a expansão econômica e tecnológica, 

especialmente com advento da globalização, verifica-se na atualidade do Rio de 

Janeiro a produção de novos tipos penais e o aumento do rigor de suas penas. Tal 

fato, tem levado a expansão do direito penal além dos limites constitucionais e tem 

gerado uma crescente onda de criminalização sob influência midiática e das redes 

sociais como meio eficaz de propagação da sensação de insegurança coletiva. Uma 

análise quali-quantitativa dos efeitos práticos desse fenômeno na política de 

                                            
7 Ver mais em: GÜNTHER, Jakobs. Direito Penal do Inimgo, Noções e Críticas. 2ª Edição. Livraria do 
Advogado, 2007. 
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segurança pública do Rio de Janeiro sob a gestão do governador Wilson Witzel será 

realizada no próximo capítulo. 

 

CAPÍTULO 3: O GENOCÍDIO DO POVO NEGRO DE PERIFERIA COMO TÉCNICA 

DO GOVERNO DE WILSON WITZEL (2019-2021) 

Diante do grande número de mortos causados por ações violentas em 

conflitos com o Estado, e pelo fato destas vítimas serem majoritariamente negras, esta 

pesquisa busca compreender se as práticas de conflito altamente armado nos 

territórios periféricos, deflagrado pela guerra às drogas e utilizando-se da estratégia 

de estigmatização da figura do inimigo, representam uma técnica eficaz de segurança 

pública para o estado do Rio de Janeiro durante o governo de Wilson Witzel. 

O governo de Wilson Witzel no Rio de Janeiro é o caso mais recente dos ditos 

governos que, por meios de medidas autoritárias, induz ao risco da morte a todo o 

povo preto que reside nas periferias das cidades fluminenses. O que, de certo, evencia 

uma diferenciação social por parte da estrutura do poder executivo para com a 

população das favelas. 

No capitalismo, em diferentes momentos, a relação entre a exploração 

econômica e a dominação político-cultural produziu diferentes formas de dominação 

das relações sociais, de formação histórico-espacial da desigualdade e da construção 

de violência. Ao passo que dominar, explorar, punir, disciplinar, controlar e conter 

territórios, grupos sociais e indivíduos são práticas recorrentes na história da 

humanidade. Contudo, parece evidente que o atual momento histórico da política de 

segurança do Rio de Janeiro desenvolveu tecnologias bélicas e policiais, cada mais 

orientadas para a segurança através da militarização da vida humana, em especial 

dos territórios de vida das classes mais populares. 

Segundo Serra e Rodrigues (2014), as favelas constituíram-se como espaços 

de ocupação inventivos nos quais foram desenvolvidas formas próprias de vida 

econômica e comunitária, assim como modalidades singulares de autoridade política 

e coercitiva que emularam, parcialmente, funções caritativas das igrejas e das 

sociedades filantrópicas e assistenciais e repressivas do Estado. No entanto, isto não 

quer dizer que as favelas surgiram de forma desconectada do Estado. Apesar de se 
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dizer frequente na linguagem popular que nas favelas o Estado é ausente, sempre 

houve uma relação interacional entre o poder político estabelecido e a vida 

comunitária, ao passo que é de interesse do Estado a gestão local dessa população 

e o controle das ditas ilegalidades. Por conseguinte, a relação entre o poder público 

para com as favelas é marcada historicamente por posturas autoritárias e violentas, 

quer seja para fins higienistas, para o controle de doenças e epidemias, ou pelas 

ações policiais de combate ao crime organizado. Assim, cabe salientar que a presença 

do Estado sempre se deu pautado pela primazia da contenção coercitiva das 

populações ao passo que a retórica repressiva sempre deu grande benefícios 

eleitorais aos candidatos que a impuseram. 

As últimas décadas no Rio de Janeiro, face a uma mudança expressiva de 

suas particularidades relacionada à expansão do tráfico de drogas e as suas ligações 

com os cartéis internacionais, elevou a configuração do crime praticado nas 

comunidades como o principal problema urbano, alterando a dinâmica do conflito 

social, redefinindo o entendimento político desses tipos habitações e seus moradores. 

Segundo Leite (2015), a partir de então as favelas foram tipificadas como territórios 

da violência urbana, passando a ser objeto de políticas públicas e práticas de exceção, 

operacionalizando e justificando a metáfora da guerra nesses espaços.  

Tal estratégia Biopolítica de governo, por muitas das vezes é atribuída 

equivocadamente a determinados governos de cunho ultra conservador, quando na 

realidade a militarização do cotidiano, impulsionado pelo neoliberalismo, opera como 

uma lógica capitalista permanente de política de Estado visando o controle do corpo 

e das ações dos seres humanos, e cria territórios totalmente postos à margem da 

sociedade pela desigual distribuição de renda e de diretos. Vale ressaltar que a 

metáfora da guerra se constituiu como um dispositivo chave no que compete aos 

discursos em torno da alteridade como ameaça e da identificação dos moradores da 

favela como coniventes ao universo do crime. Isto, por consequência, acaba por 

contribuir no processo de sujeição do favelado, diminuindo o seu status político, o que 

fornece justificativas morais de apoio a conduta violenta do ordenamento público 

nesses lugares. 

O ex-governador Wilson Wiltzel foi eleito na última eleição do estado do Rio 

de Janeiro em 2018 com cerca de 3,1 milhões de votos (60% dos votos válidos no 

segundo turno) na esteira de uma onda conservadora que aliava discursos 
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anticorrupção e falas inflamadas na promoção de conflitos armados entre policiais e 

criminosos nas comunidades cariocas. O curioso é analisar que há uma semana do 

início do pleito, Witzel era apontado apenas como a quarta força com 9% das 

intenções de voto na pesquisa Datafolha8, atrás de nomes conhecidos da cena política 

carioca como o atual prefeito da capital Eduardo Paes, o ex-futebolista Romário Faria 

e até mesmo Índio da Costa, que por vezes ocupou cargos importantes em 

administrações anteriores no governo do estado do Rio. 

Bem como o governo americano nomeia os seus adversários nas incursões 

no Oriente Médio, Witzel chamou ainda em campanha os traficantes de drogas das 

comunidades de terroristas. Estes seriam, nas próprias palavras do ex-governador, 

passíveis de serem “abatidos”, uma vez que não partilham dos ditos princípios da 

ordem do estado democrático de direito.  

Witzel defendeu a sua posição logo quando eleito, no final de outubro de 2018. 

Segundo ele, o Estado deveria se utilizar de atiradores de elite, snipers, para matar 

criminosos portando fuzis. Em entrevista9 concedida ao jornal Estado de S. Paulo, o 

então futuro governador afirmou: “O correto é matar o bandido que está fuzil. A polícia 

vai fazer o correto: vai mirar na cabecinha e... fogo! Para não ter erro”. E quando 

questionado pela reportagem se essa diretriz não aumentaria os índices de letalidade 

do Estado, Wilson Witzel complementa: “Vai reduzir os índices de bandido de fuzil em 

circulação”. 

Essa política abusiva de controle sob suspensão de direitos torna-se visível 

em outras falas do governador. “Se fosse com autorização da ONU10, em outros 

lugares do mundo, nós teríamos autorização para mandar um míssil naquele local e 

explodir aquelas pessoas” (O GLOBO11, 2019), disse o ex-governador sobre explodir 

                                            
8 Disponível em: https://noticias.r7.com/eleicoes-2018/paes-tem-24-romario-16-e-indio-10-diz-
datafolha-04102018. Acesso em agosto de 2021. A pesquisa mencionada está registrada no Tribunal 
Superior Eleitoral sob o número RJ-02155/2018. 
9 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/11/01/a-policia-vai-
mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.htm. Acesso em agosto de 2021. 
10 A Organização das Nações Unidas (ONU) corresponde a uma organização internacional criada em 
1945 nos Estados Unidos a qual reúne países voluntariamente com a intenção de promover a paz, a 
cooperação e o desenvolvimento. Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/onu.htm. Acesso 
em agosto de 2021. 
11 Ver em LEAL. Arthur. Witzel causa polêmica ao falar em ‘mandar míssil’ para explodir traficantes na 

Cidade de Deus. O Globo Rio. Rio de Janeiro, 14 jun. 2019. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-causa-polemica-ao-falar-em-mandar-missilpara-explodir-raficantes-
na-cidade-de-deus-23741965. Acesso em: 16 agosto 2021. 

https://noticias.r7.com/eleicoes-2018/paes-tem-24-romario-16-e-indio-10-diz-datafolha-04102018
https://noticias.r7.com/eleicoes-2018/paes-tem-24-romario-16-e-indio-10-diz-datafolha-04102018
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/11/01/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/11/01/a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo-afirma-wilson-witzel.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/onu.htm
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-causa-polemica-ao-falar-em-mandar-missilpara-explodir-raficantes-na-cidade-de-deus-23741965
https://oglobo.globo.com/rio/witzel-causa-polemica-ao-falar-em-mandar-missilpara-explodir-raficantes-na-cidade-de-deus-23741965
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traficantes na favela Cidade de Deus. Ou na entrevista para a atriz Antonia Fontenelle: 

“Não sai de fuzil na rua não, troca por uma Bíblia, porque, se você sair, nós vamos te 

matar.” (NA LATA12, 2019). Wiltzel não menciona especificamente quem são 

nominalmente os traficantes armados, todavia é sabido que narcotraficantes que 

atuam em favelas são os principais usuários deste armamento.  

Uma vez que a Constituição Brasileira garante o direito à vida a todos os 

cidadãos, estas pessoas também deveriam ter as suas vidas garantidas pelo Estado. 

Todavia, o que se percebe na realidade é que estes se encontram desnudos em seus 

direitos e são vistos como inimigos da sociedade. Damo-nos conta que certos 

indivíduos que não possuem qualquer tipo de privilégio econômico ou social, ainda 

sim são acusados de causar o mal-estar do estado, devido ao fato dessas pessoas 

irem contra a ordem social estabelecida. Por este motivo, para grande parte da 

população seria justificável que o Estado viesse a agir de forma militarizada nos 

territórios das favelas. 

Em Estados democráticos de direito, o uso da força policial tem previsão legal 

e está condicionado a princípios técnicos e normativos, nacionais e internacionais. No 

Brasil, essa atividade é prevista na portaria interministerial nº 4.226/201013 que 

estabelece diretrizes para o uso da força das polícias, as quais os agentes devem 

obedecer segundo os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, 

moderação e conveniência no exercício da atividade policial. 

Em mais uma entrevista14, desta vez para o portal Conjur, Witzel tentou 

fundamentar o seu discurso. “A autorização está no artigo 25 do Código Penal: o 

policial estaria agindo em legítima defesa de si próprio e da sociedade para repelir 

uma agressão iminente. Não é sair atirando para matar. Acontece que quem está 

portando uma arma de guerra certamente não está disposto a conversar ou negociar 

com as forças policiais e está na iminência de matar pessoas inocentes”. – disse o ex-

governador. 

                                            
12 NA LATA com WILSON WITZEL (Governador do Estado do RJ). [S. l.: s. n.], 05 de agosto 2019. 1 

vídeo (39 min 30 seg). Publicado pelo canal Na Lata com Antonia Fontenelle. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9DrsvVfn94A. Acesso em: 16 agosto 2021. 
13 Ver em: https://dspace.mj.gov.br/handle/1/3871. Acessado em julho de 2021. 
14 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-out-30/proposta-witzel-abater-portador-fuzil-inocua-
ilegal. Acessado em agosto de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=9DrsvVfn94A
https://dspace.mj.gov.br/handle/1/3871
https://www.conjur.com.br/2018-out-30/proposta-witzel-abater-portador-fuzil-inocua-ilegal
https://www.conjur.com.br/2018-out-30/proposta-witzel-abater-portador-fuzil-inocua-ilegal
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Deve-se observar, no entanto, que o artigo 23 do Código Penal15 estabelece 

que não há crime se o agente o pratica em legítima defesa. Já o artigo 25 define que 

age em legítima defesa quem, “usando moderadamente dos meios necessários, 

repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”. 

Consequentemente, o policial que atirar em uma situação de conflito, ou quando ele 

ou outra pessoa estiverem correndo risco, não será responsabilizado pelo homicídio. 

O que em hipótese alguma autoriza o agente público a disparar de forma desmedida. 

Quando isto ocorre, o agente é passível de responder criminalmente pelo seu 

excesso. 

Na mesma reportagem da Conjur, dois especialistas comentam as afirmações 

de Wiltzel. O professor de Direito Penal da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e advogado criminalista Salo de Carvalho explica que o Código Penal não 

admite a presunção de que o porte de fuzil signifique uma agressão iminente. Segundo 

ele, “O simples fato de alguém portar uma arma não supre a necessidade de avaliação 

dos demais requisitos. Há necessidade de verificar, concretamente, se há uma 

situação real (não hipotética), atual ou iminente”. 

Para o também advogado e professor de Criminologia e Direito Penal da 

UFRJ, Reinaldo dos Santos Almeida, a ideia de Witzel é uma “aberração jurídica”. Ele 

argumenta que a proposta defendida pelo ex-governador é uma verdadeira licença 

para matar e contribui para o aumento exponencial de homicídios contra o povo pela 

polícia nas comunidades do Rio de Janeiro. Pois, “[...] uma vez não se encontrando a 

arma de fogo de uso restrito em posse do cidadão assassinado, plantar-se-á uma no 

local do crime, a fim de legitimar a ação policial”. 

Analisando as falas de Witzel, observa-se que para dar legitimidade ao direito 

do uso da violência pelo Estado, deve-se enfileirar os agentes policiais para posição 

de confronto. A utilização da forma excessiva do uso da força policial e a prática 

frequente de justificação de mecanismos de controle social realizados pelas 

instituições policiais, evidenciam um modo de “fazer justiça” no qual se dispõe 

frequentemente de meios operacionais roupados de um aparato ilegal. O “tribunal de 

rua” como denomino este modus operandi, utiliza-se de xingamentos aos moradores 

                                            
15 Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-
na-pratica/causas-de-exclusao-da-ilicitude/legitima-defesa. Acesso em agosto de 2021. 

https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/causas-de-exclusao-da-ilicitude/legitima-defesa
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/causas-de-exclusao-da-ilicitude/legitima-defesa


37 
 

dos territórios onde se materializam as operações, abordagens abusivas, violência 

sexual contra mulheres e até homicídios como resultado de práticas policiais em 

desacordo com a lei. Os moradores de favela gostariam de estar à margem do 

pesadelo, de estar acima do biotipo suspeito, mas para evadirem da situação de 

violência, acabam por não denunciar tais práticas abusivas, o que por fim acaba 

endossando a impunidade da má conduta policial. 

O que Wilson Witzel não pode se escusar é do fato de que a polícia do Rio de 

Janeiro é uma das que mais mata, porém é também a polícia que mais morre no Brasil. 

Segundo o Instituto de Segurança Pública (ISP)16, em 2020 foram registradas 65 

mortes de policiais no estado, o que faz com que o Rio de Janeiro figure no topo da 

lista nacional. O exercício da prática policial envolve o profissional da segurança 

pública em um limiar decisório complexo, com muitas decisões que, por força 

eventual, demandam prontas atitudes do(a) policial que, por muitas das vezes, não 

são aprovadas após constatação de flagrante erro ou abuso do uso da força. 

No entanto, quando o Estado no ato de seu governador, como chefe das 

polícias civil e militar, assume declarar guerra aos narcotraficantes, ele insere naquele 

território toda uma dinâmica de conflitos e consequências que submete toda a 

comunidade que ali habita à experiência biopolítica mais intrínseca possível. Há nesta 

interação um relacionamento que coloca o Estado como poder estabelecido, os 

traficantes e milicianos como criminosos, bem como o trabalhador na condição de 

testemunha da morte com derramamento de sangue negro e pobre, tal como uma 

forte demonstração de soberania. O discurso de Wiltzel não apenas enseja a 

estigmatização do inimigo com efeitos colaterais severos aos moradores da favela, 

mas produz um Estado suicida. 

Diante disto, questiona-se a relativização da vida do cidadão que reside neste 

território que é dominado pelo “poder paralelo”. Existe neste espaço toda uma 

população de mulheres, crianças, idosos que são sobretudo negros, e têm seus 

direitos invadidos, sendo sua existência posta em xeque pelo aparelho estatal. 

Contudo, o que vemos é o governo, através de suas ações sociais, conduzir o 

aniquilamento da trajetória de jovens negros que residem nessas regiões.  

                                            
16 Ver em: http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/SegurancaemNumeros2020.pdf. 
Acesso em agosto de 2021. 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/SegurancaemNumeros2020.pdf
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É igualmente interessante observar que tal fato, deveria suscitar o 

questionamento dos demais poderes que compõe a estrutura de governo como o 

Poder Legislativo e o Poder Judiciário que, estranhamente, concedem ao Poder 

Executivo o direito de decidir quais cidadãos têm o direito de ir e vir, ou mesmo quem 

vive e quem morre no Estado. 

Todos os anos as maiores vítimas das ações policiais do estado do Rio de 

Janeiro são de jovens negros de periferia. Segundo dados do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública17 (FBSP) publicados em julho de 2021, o Estado do Rio de Janeiro 

possui 15 municípios18 dentre as 50 cidades com as mais altas taxas de letalidade 

policial do Brasil no ano de 2020. Sendo a sua capital, Rio de Janeiro, o município no 

topo desta lista contabilizando 415 vítimas. E, segundo o Instituto de Segurança 

Pública (ISP), dentre as vítimas da letalidade violenta19, os que correspondem à soma 

das vítimas de homicídio doloso, que são os índices de morte por intervenção do 

Estado, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, os negros20 somam 79,8% das 

vidas ceifadas, ou seja, vidas que foram perdidas em razão da rotina de violência. O 

perfil mais comum e alvo preferencial dos atos violentos no Rio é ser jovem (ter de 18 

a 29 anos), do sexo masculino e ter a coloração da pele negra. 

O estudo do FBSP ainda menciona que naquele mesmo ano de 2020, o país 

atingiu o maior número de mortes por decorrência de intervenções policiais. Foram ao 

todo 6.416 vítimas desde que o indicador passou a ser monitorado pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública em 2013, conforme o gráfico a seguir que apresenta 

a série histórica mencionada.  

                                            
17 Disponível em https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/. Acessado em 
25 de julho de 2021. 
18 São eles: Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Nova 
Iguaçu, Niterói, Angra dos Reis, Itaguaí, Mesquita, Japeri, Queimados, Cabo Frio, Magé e Itaboraí. 
19 Ver em: http://arquivos.proderj.rj.gov.br/  
20 Conjunto de pessoas pretas e pardas, de acordo com a metodologia utilizada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

https://forumseguranca.org.br/anuario-brasileiro-seguranca-publica/
http://arquivos.proderj.rj.gov.br/
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Fonte: Elaboração própria, adaptado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

(2021). 

Pode-se notar que o número de mortes por intervenções policiais no Brasil 

tem aumentado substancialmente nos últimos 7 anos. Os números apontam para um 

crescimento anual de 17% de média entre o intervalo de 2013 a 2020.  

Dados da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro21 demonstram também que 

das 1.814 vítimas provocadas por ações policiais em 2019 neste estado, 1.423 delas 

eram negras ou pardas, o que em números gerais representam 78% das mortes 

violentas catalogadas no estado naquele ano. Há de se ressaltar que o ano de 2019, 

primeiro ano de gestão de Wilson Witzel, foi o ano de maior letalidade por intervenção 

do Estado no Rio de Janeiro desde que este dado começou a ser monitorado pelo 

Instituto de Segurança Pública (ISP) em 2013. 

                                            
21 Ver em http://www.isp.rj.gov.br/. 
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Fonte: Elaboração própria, adaptado do Instituto de Segurança Pública (2021). 

Cruzando-se os dados nacionais com os dados do estado do Rio de Janeiro, 

podemos notar que no ano de 2019, para cada morte de 1 policial, tivemos 27 mortes 

registradas por intervenção de agentes do Estado. Não parece ser por acaso que este 

montante coincida exatamente com os números de mortes que se houve na Chacina 

do Jacarezinho em maio de 2021. Em que pese Witzel ter sido afastado em definitivo 

do cargo poucos dias antes, em 30 de abril de 2021, a política de segurança continuou 

com o mesmo modus operandi.  

Naquela operação registrou-se no início do dia a morte de um policial civil, o 

inspetor policial André Leonardo Mello Frias de 48 anos, e logo em seguida a situação 

de caos se instalou. Veio o tiroteio intenso com fuzis, rajadas dos helicópteros, 

granadas e quase 40.000 moradores transformados em reféns. Segundo apurou o 

portal de notícias UOL22, os registros de ocorrência feitos por policiais civis envolvidos 

na operação do Jacarezinho mostram que 17 das 27 mortes cometidas por agentes 

ocorreram em um período de duas horas após a morte do policial André Leonardo e 

em um raio de apenas 1,5 Km. Tais circunstâncias das mortes foram analisadas na 

reportagem do UOL pelo advogado criminalista Joel Luiz Costa, que é morador do 

Jacarezinho há 32 anos, como uma “operação de vingança”. Para ele, “O que 

aconteceu hoje foi o que chamamos de operação vingança, que é o que rola quando 

um policial morre em ação em determinado território e logo em seguida há uma nova 

                                            
22 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2021/05/14/analise-
jacarezinho.htm. Acessado em julho de 2021. 
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operação naquele lugar, com o objetivo único e exclusivo de derramamento de 

sangue”, disse. 

Levando-se em conta que o uso da força letal deve ser utilizado sob os 

princípios da legalidade, moderação e conveniência, e apenas em situações de risco 

iminente, podemos considerar que a razão de proporcionalidade entre o número de 

mortes por intervenções policiais e a vitimização de policiais é um bom indicador de 

análise para medir o desempenho da polícia do Rio de Janeiro. Supõe-se em que uma 

situação razoável, essa proporção tem de ser próxima. No entanto, se a polícia produz 

um número muito elevado de mortes e os policiais não são vitimados, é difícil dizer 

que todas as ações estão focadas unicamente na defesa da vida (CORREA, FORNÉ, 

CANO, 2019). 

Apesar da real dificuldade de estabelecer um parâmetro aceitável de uso da 

força letal pela polícia, Loche (2010) discorre que o Federal Bureau of Investigation 

(FBI) trabalha na proporção de 12 civis mortos para cada policial vitimado. Já 

Chevigny (1991) indica que quando essa proporção é maior do que 15, então, se 

sugere que a polícia está abusando do uso da força letal. No Rio de Janeiro essa 

relação ficou em 1 policial morto para cada 27 civis mortos pela polícia em 2019, e 1 

policial morto para cada 19 civis mortos em ações policiais em 2020. 

Cabe destacar que, ainda durante a gestão do governo Witzel, houve a 

declaração da pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 

março de 2020. Esta situação expôs a população residente nas favelas a uma 

condição dupla de vulnerabilidade: ao mesmo tempo que estas populações passaram 

a ser submetidas a medidas de isolamento social em suas comunidades como medida 

de enfretamento à pandemia, os moradores de favela ainda assim partilharam de 

verdadeiras situações de guerra civil, com consequências fatais. Tendo como exemplo 

o caso do menino João Pedro Mattos de Pinho23, morador do município de São 

Gonçalo, que, em maio de 2020, foi alvejado por mais de 70 vezes em sua própria 

casa e aos catorze anos teve sua vida abreviada em uma ação coordenada pelas 

polícias civil e federal no estado do Rio de Janeiro.  

                                            
23 Disponível em: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-19/jovem-de-14-anos-e-morto-durante-
acao-policial-no-rio-e-familia-fica-horas-sem-saber-seu-paradeiro.html. Acessado em agosto de 2021. 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-19/jovem-de-14-anos-e-morto-durante-acao-policial-no-rio-e-familia-fica-horas-sem-saber-seu-paradeiro.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-05-19/jovem-de-14-anos-e-morto-durante-acao-policial-no-rio-e-familia-fica-horas-sem-saber-seu-paradeiro.html
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Este acontecimento acabou por motivar a decisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF), em decisão liminar do Ministro Edson Fachin, que em junho de 2020 

proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia, salvo 

em “hipóteses absolutamente excepcionais”. A decisão na Ação de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) 24 nº 635 foi mantida em Plenário pelos demais 

ministros da corte em agosto de 2020. Tal decisão determinou a comunicação ao 

Ministério Público do Rio de Janeiro, responsável pelo controle externo da atividade 

policial, para que acompanhe as operações com o objetivo de não colocar a população 

em um risco ainda maior. O ministro Fachin, em sua decisão, ainda lembrou que no 

dia 15 de maio de maio, ou seja, três dias antes da morte do menino João Pedro, 

houve outra operação policial, desta vez, no complexo de favelas mais conhecido 

como Complexo do Alemão localizado na zona norte da capital fluminense, que 

resultou em 13 mortos e na interrupção da energia elétrica por 24 horas, o que 

inviabilizou a entrega de doações de alimentos e ajuda humanitária em plena 

quarentena da pandemia. 

Pode-se verificar que a decisão do STF atingiu de forma imediata a relação 

de mortes em decorrência de ações violentas pelo Estado do Rio de Janeiro. Em junho 

de 2020, mês da decisão do ministro Fachin, foi registrado o menor número de mortes 

por intervenção do Estado com apenas 2 mortes contabilizadas. Porém, esta situação 

não durou por muito tempo, pois em outubro do mesmo ano, ou seja, apenas quatro 

meses depois, foram registradas 40 mortes por ações violentas da polícia. Veja a 

tabela abaixo. 

Operações e mortes em operações de janeiro de 2020 a dezembro de 

2020 

 Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Operações 

Policial 

43 50 73 66 84 68 63 67 59 81 90 75 

Mortes 21 18 13 23 30 2 12 24 6 40 5 13 

 Fonte: Elaboração própria, adaptado do Observatório da Segurança do Rj/Cesec (2021). 

                                            
24 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5816502. Acesso em junho 
de 2021. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5816502
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Como podemos observar, o advento da decisão do STF causou apenas uma 

breve redução nas ações violentas e letais que constituem a predominância da 

exceção na atual política de segurança do Rio de Janeiro. De junho a setembro de 

2020, a decisão de Edson Fachin foi “respeitada”, com média de 18,7 operações no 

período. Entretanto de outubro a dezembro, a decisão passou a ser ignorada e houve 

aumento significativo do número de operações, chegando a uma média de 27 

operações no último trimestre de 2020. É intolerável que, em um momento que a 

sociedade se mobiliza em prol de salvar vidas durante a pandemia da Covid-19, as 

forças policiais sigam a produzir mortes.  

O relatório “Ações Policiais em outubro” do Observatório da Segurança25 

repele a ideia de que as operações policiais são necessárias para diminuir a 

criminalidade na região em que acontecem. Pois, no documento os pesquisadores 

apontam que, no período de junho a setembro de 2020, houve redução na média de 

crimes contra a vida (215,5) e também nos crimes contra o patrimônio (7225,5). Já em 

outubro a dezembro de 2020, quando o número de operações começa a subir 

novamente, ocorre um aumento de 39,6% (301) dos crimes contra a vida e de 9,2% 

(7897) dos crimes contra o patrimônio. 

Outro aspecto a ser verificado é o impacto que esta política de enfrentamento 

causa não apenas na população das periferias, mas na vida de todo povo fluminense. 

O estudo publicado pelo especialista em segurança pública Alexandre Ciconello 

(2020) evidencia a insustentabilidade financeira da política de segurança pública do 

Rio de Janeiro. Ao analisar o Plano Plurianual (PPA) do orçamento estadual para o 

quadriênio 2020-2023 do governo de Wilson Witzel, Ciconello menciona que em 2020 

a segurança pública foi a área que recebeu maior fatia de recursos públicos, depois 

da previdência social. Foram destinados 12,7 bilhões de reais para a pasta de 

segurança pública, o que corresponde a 15,8% de todo o orçamento do estado. Veja 

a seguir a tabela com os dados comparativos. 

                                            
25 Ver mais em: http://observatorioseguranca.com.br/wp-
content/uploads/2020/11/Observat%C3%B3rio-da-Seguran%C3%A7a-RJ-a%C3%A7%C3%B5es-
policiais-em-outubro-2020.pdf. Acessado em junho de 2021 

http://observatorioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Observat%C3%B3rio-da-Seguran%C3%A7a-RJ-a%C3%A7%C3%B5es-policiais-em-outubro-2020.pdf
http://observatorioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Observat%C3%B3rio-da-Seguran%C3%A7a-RJ-a%C3%A7%C3%B5es-policiais-em-outubro-2020.pdf
http://observatorioseguranca.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Observat%C3%B3rio-da-Seguran%C3%A7a-RJ-a%C3%A7%C3%B5es-policiais-em-outubro-2020.pdf
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Participação das despesas realizadas com a Função Segurança Pública 

no total das despesas realizadas 

Unidades da Federação – 2016 a 2020 (em porcentagem) 

Un. da Federação 2016 2017 2018 2019 2020 

Acre 8,7 9,3 9,9 11,1 7,7 

Alagoas 12,2 12,7 13,6 12,8 13,9 

Amapá 10,5 11,1 10,2 11,8 14,7 

Amazonas 9,7 9,7 10,3 11,1 10,7 

Bahia 10,5 10,0 9,8 9,9 9,3 

Ceará 8,6 9,3 10,2 10,5 11,3 

Distrito Federal 2,9 4,1 3,7 3,9 4,2 

Espírito Santo 11,1 11,4 10,8 9,9 9,1 

Goiás 13,8 11,5 13,2 13,6 11,6 

Maranhão 8,7 9,0 9,6 11,5 11,7 

Mato Grosso 13,3 11,4 12,0 13,1 14,2 

Mato Grosso do Sul 11,6 10,5 9,1 9,6 9,3 

Minas Gerais 11,9 11,3 10,9 16,2 9,5 

Pará 10,8 10,9 11,3 11,5 10,4 

Pernambuco 8,8 8,8 9,3 9,1 8,8 

Piauí 8,2 7,4 7,7 7,4 7,1 

Rio de Janeiro 16,1 14,1 15,5 16,4 15,8 

Rio Grande do Norte 10,4 8,7 10,4 9,9 8,8 

Rio Grande do Sul 7,1 7,6 8,0 8,4 11,6 

Rondônia 12,2 11,8 11,6 11,4 12,4 

Roraima 10,5 10,5 11,7 7,4 10,2 

Santa Catarina 9,6 9,4 9,2 8,9 9,1 

São Paulo 5,7 5,7 5,4 5,3 5,4 

Sergipe 11,4 10,9 11,1 10,9 10,5 

Tocantins 9,1 9,6 10,9 12,6 11,5 

Fonte: Elaboração própria, Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional – STN; 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

Contudo, se considerarmos também os gastas previstos com aposentarias e 

pensões de funcionários públicos do setor de segurança pública (R$ 8,5 bilhões), este 

montante alcança 21,2 bilhões, ou seja 26,3% do orçamento total do estado. 

Os números indicam que o Rio de Janeiro é o estado brasileiro que mais gasta 

em segurança pública, proporcionalmente ao orçamento. O valor destinado à área é 

pouco menor do previsto para todos os gastos com saúde e educação somados – 

R$ 14,5 bilhões, ou 17,9% do orçamento. Entretanto, como ressalta Ciconello (2020), 

na segurança pública, diferentemente de outras políticas públicas, mais recursos 

orçamentários não significam necessariamente em melhores entregas de bem e 

serviços para a sociedade. Para o autor, em um contexto de “política do abate”, onde 
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a lógica de guerra e execuções extrajudiciais são estimuladas pelo governador do 

estado, mais recursos, se direcionados de forma equivocada, podem agravar o 

cenário de violência. 

Dentro os 12,7 bilhões destinados para a segurança pública em 2020, R$ 10,4 

bilhões ou 82% de todos os gastos previstos, refere-se ao pagamento de pessoal e 

encargos sociais. O que verifica que os 18% restantes sobram para custear as 

estruturas, treinamentos, inteligência e tecnologia do serviço policial. Uma flagrante 

evidência da precarização das condições de trabalho desta categoria. 

Ainda segundo o estudo de Ciconello (2020), apenas para manter a estrutura 

fixa deste aparato inflado de segurança pública em 2020, o estado do Rio de Janeiro 

destinou gastos maiores do que todos os gastos somados e previstos para educação, 

assistência social, saneamento, habitação, transporte, cultura, trabalho, desporto e 

lazer, ciência e tecnologia, urbanismo, indústria e direitos de cidadania. 

Verifica-se, portanto, que conforme já citado por Mbembe (2018) a política de 

segurança adotada gera uma situação de guerra contra os seus adversários e, ao 

mesmo tempo, expõe os seus próprios cidadãos à guerra. Todos estes elementos nos 

levam a perceber materialização de um Estado racista, pois como visto a maior parte 

das vítimas são pessoas negras, assassino, pois é o estado da federação em que a 

polícia mais mata, e suicida, pois também é a que mais morre. 

Dentro desse quadro, Kethlen Romeu, mulher negra de 24 anos, grávida de 

14 semanas foi mais uma vítima inocente. Ela foi morta durante uma operação policial 

no Complexo do Lins, conjunto de favelas da Zona Norte do Rio de Janeiro, enquanto 

visitava a sua avó que residia na comunidade. O discurso policial seguiu o roteiro 

esperado, justificou que foram recebidos a tiros por traficantes da comunidade e se 

defenderam, mas ao final do conflito o corpo de Kethlen foi encontrado e levado ao 

hospital. A jovem havia se mudado do Lins meses antes por medo da rotina de 

violência, mas teve sua vida abreviada pela lógica da guerra que impera no plano de 

segurança pública do Rio. Este tipo de operação policial, tal qual vitimou Kethlen, 

evidencia a predominância do uso indiscriminado da força sobre a população negra, 

pobre e moradora de favelas. 
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O problema não é, de forma alguma, identificar fins justos, mas sim 

caracterizar um tipo de violência que não poderia ser um meio legítimo para esses 

fins. Bem como a língua não pode ser confundida com a comunicação, mas como o 

instrumento de mediação de linguagem, o uso da violência não pode se confundir com 

o estabelecimento da ordem per si. Pelo contrário, a violência por si expõe justamente 

a cisão da relação entre direito e governo que ao invés de executar a lei, apenas age 

e manifesta seu caráter de supressão dos direitos individuais contra corpos frágeis 

socialmente. 

Parece-me que daí surgem dois elementos que merecem atenção. A técnica 

do suplício como dispositivo de manutenção do poder da classe política e econômica 

da elite brasileira potencializando a estratificação social. E, por consequência, a 

crença na eficácia desta conduta e a ferramenta da violência como solução para todos 

os conflitos sociais. Parte da sociedade brasileira e fluminense, sobretudo, crê que na 

violência como uma técnica de governo capaz de satisfazer um inerente desejo da 

elite pela domesticação dos corpos negros. Tal sentimento de supressão dos negros, 

que não foi possível de ser superada apenas pela força da lei tampouco por ações 

afirmativas, é nutrido de uma relação histórica da violação do corpo de outrem, e 

continua sendo fomentada em relação clientelista entre governantes e governados 

nas escolhas políticas dos cidadão do Rio de Janeiro a cada eleição, que, por sua vez, 

parecem nunca saciados da rotina de violência em zonas periféricas. 
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CONCLUSÃO 

O aumento dos crimes e da violência no Rio de Janeiro nas últimas décadas, 

como se demonstrou ao longo deste trabalho é decorrente de uma mudança 

econômica e tecnológica, e dos interesses e valores inerentes a este fato. Com a 

globalização, verificou-se uma tendência ao incremento na produção de novos tipos 

de criminoso e exacerbação da prática punitiva do Estado. Esse sentimento crescente 

da criminalização do indivíduo marginalizado e da expansão da retórica da guerra 

conta com a influência da mídia e das redes sociais mais modernas como meio eficaz 

de propagação da sensação de insegurança coletiva. Isto se deve pois com o 

surgimento de novas realidades, novos riscos são gerados e graças aos meios de 

comunicação em massa, estes eventos agora são mundialmente disseminados em 

questões de segundos. 

Em consequência, o discurso marginalizador acaba por se materializar com a 

institucionalização da insegurança como política de segurança pública e com o 

recrudescimento da imagem do criminoso. Certo que se verificou que o Estado se 

utiliza cada mais vez da interação violenta como a primeira e principal forma de 

resolução de conflitos sociais. 

Pode-se verificar que as falas citadas de Wilson Witzel são um tanto 

temerárias, pois não definem o inimigo de forma objetiva. Muito pelo contrário, esse 

discurso normaliza uma conduta que expõe ao risco da morte toda uma população de 

moradores dessas comunidades que, devido às pressões sociais e econômicas, é 

obrigado a ter essas localidades como local de moradia e desenvolvimento familiar. 

Portanto, as pessoas que habitam as favelas são estigmatizadas e tidas como 

criminosas em potencial. 

Através do estudos citados, podemos observar que a manutenção de uma 

grande corporação militar, com baixíssimo controle democrático e protocolos efetivos 

de uso da força, aliada a uma visão política da segurança como foco no confronto e 

operações policiais dispendiosas, tem impedido o aprimoramento de uma política de 

segurança moderna, baseada na investigação, no uso de tecnologia e inteligência, 

não sobrando espaço para o investimento público em outras áreas importantes, como 

a saúde, haja visto que ainda lidamos com a pandemia da Covid-19. 
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O modelo de segurança atual é materializado em operações policiais, 

especialmente em bairros e comunidades pobres e marginalizados do estado. E como 

pôde se verificar, as operações policiais têm aumentado desde a posse do governador 

Wilson Witzel, assim como as mortes decorrentes por intervenções policiais. Do ponto 

de visto social e orçamentário, as operações policiais são ineficientes e onerosas ao 

estado, o que não justifica a sua sustentação. 

Como exposto, a técnica de dominação do corpo negro pode ser sentida em 

diversas esferas tais como econômica e política. Contudo, é através da violência 

corpórea que essas condutas se verificam como técnica de governo eficaz perante os 

olhos da sociedade. Como vimos, tais táticas não são novas e nem são de 

exclusividade do governo de Wilson Witzel, mas se pôde notar que o discurso de 

guerra e a implementação do campo em zonas periféricas, confere ao postulante ao 

cargo político um incremento que toca o imaginário das elites do Rio de Janeiro em 

seu desejo mais comedido, o racismo. 

Como diz Zaffaroni, “[...] em nome da paz, nunca se fez tanta guerra.” (1991, 

p. 130). Resta-se confrontar quais as verdadeiras consequências dos “interesses 

sociais”, pois a atuação de caráter bélico visa unicamente a destruição do pretenso 

inimigo, mas sem resolver as reais causas do problema, já que os criminosos das 

favelas não produzem as drogas que comercializam e nem fabricam as armas que 

usam para defender seu território. 

Por fim, pode-se concluir que neste estado de legitimação da exceção, as 

favelas tornam-se preferencialmente os locais em que o poder estatal atua sem 

limites, e neste contexto, o traficante de drogas bem o homo sacer em Agabem (2014), 

são entendidos como indivíduos julgados pelos seus delitos pelo povo, mas que, 

embora seja ilícito matá-lo, aquele que o faz não sofre qualquer condenação. 
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