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RESUMO

O presente trabalho se propõe realizar uma breve análise a cerca das politicas neoliberais,

motivadas pelo sistema capitalista, que ocasionam o aprofundamento da desigualdade social.

Essas politicas excludentes possuem o apoio do Estado e da sociedade, que atuam a partir da

negação  da  garantia  de  direitos  básicos  de  cidadania  para  os  mais  pobres,  com isso  são

desenvolvidas prática de estigmatizar e criminalizar os mais pobres, com o argumento de que

estes são um suposto perigo para sociedade e representam uma ameaça para a ordem social,

fazendo com que esses indivíduos sofram com a segregação social / territorial, a miséria e a

violência, que são impostas por uma lógica perversa por parte do Estado e da burguesia. Com

o  objetivo  de  compreender  a  estigmatização  territorial  e  a  demissão  do  Estado,  se  fez

necessário  realizar  um  resgate  nos  modelos  políticos  neoliberais  presentes  no  sistema

capitalista.  O trabalho procurou seguir os preceitos do método histórico-estrutural, partindo

das  concepções  mais  amplas  e  abstratas  até  chegar  às  mais  específicas  e  concretas:  a

estigmatização sofrida pelos pobres nas favelas / comunidades e de forma mais específica no

Conjunto Habitacional Santa Maria.

Palavras-chave:  estigmatização;  cidadania;  segregação;  criminalização;  pobreza;  exceção;

favela.
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ABSTRACT

The present work intends to carry out a brief analysis of neoliberal policies motivated by the
capitalist system, which lead to the deepening of social inequality. These exclusionary policies
have  the  support  of  the  State  and  of  society,  which  act  denying  the  guarantee  of  basic
citizenship  rights  to  the  poorest.  In  this  way,  they  assure  practices  of  stigmatizing  and
criminalizing  them,  with  the  argument  that  these  are  a  supposed  danger  to  society  and
represent a threat to  the social  order,  causing these individuals to suffer with the social  /
territorial segregation, misery and violence, which are imposed by a perverse logic on the part
of the state and the bourgeoisie. In order to understand the territorial stigmatization and the
resignation of the state, it  is necessary to make a rescue in the neoliberal political models
present in the capitalist  system. The work sought to follow the precepts of the historical-
structural  method,  starting  from the  broadest  and  most  abstract  conceptions  to  the  most
specific and concrete ones: the stigmatization of poverty suffered by the poor in the slums /
community and more specifically in the Santa Maria Housing Complex located in Campo
Grande - Rio de Janeiro.

Keywords: stigmatization; citizenship; segregation; criminalization; poverty; exception; slum;
Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO.

O Brasil assim como outras sociedades que vivem no sistema capitalista é marcado

pela divisão das classes sociais, onde a concentração da riqueza e dos meios de produção fica

nas mãos de poucos, deixando uma grande parcela da sociedade vivendo em meio a pobreza e

a  miséria.  Os  problemas  sociais  enfrentados  atualmente  são  o  reflexo  da  escolha  e  das

implantações das politicas neoliberais, que contribui para a manutenção de uma sociedade

pautada  em  uma  estrutura  de  plena  desigualdade  social  em  prol  do  desenvolvimento

econômico.

O processo de estigmatização e consequentemente de criminalização dos mais pobres,

está  diretamente  ligada  à  exclusão  social  causada  pelo  neoliberalismo,  que  está  aliada  a

implementação de uma sociedade de consumo e a ausência de politicas públicas, voltadas

para  os  que  se encontram na  base  da  pirâmide  tenham acesso  aos  direitos  sociais.  Essas

politicas neoliberais corroboram para o aumento da estigmatização e da criminalidade. Por

conta disso, ser  pobre e negro nesse sistema, é ter  que enfrentar muitas dificuldades para

conseguir viver com o mínimo de dignidade, pois para o Estado e a burguesia, essa condição

social representa um perigo para a sociedade. Com isso, a definição de critérios de quem é

merecedor de possuir acesso aos direitos ou quem deve ser considerado perigoso ou inimigo

da sociedade,  historicamente perpassada por relações de poder e minorias dominantes que

sempre se utilizaram do aparato repressivo do Estado para controlar ou eliminar tudo aquilo

que lhes preocupa.

A escolha  desse  tema  para  essa  monografia  se  deu  por  conta  da  minha  vivência

enquanto moradora do Conjunto Santa Maria, que fica localizado na Zona Oeste da cidade do

Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande. Desde o início da minha graduação, participando

de debates voltados para a área da criminalidade e violência urbana, aflorava uma inquietação

e um questionamento, acerca dos motivos que levaram a criação e naturalização do estigma de

que  todos  os  moradores  de  áreas  periféricas,  como  morros  e  favelas,  são  considerados

criminosos e pessoas indignas de respeito por parte da sociedade e do Estado. Tendo como

objetivo a compreensão do que leva a sociedade, de modo geral, a legitimar esse processo tão

devastador que está presente no dia a dia e que é apoiado pela mídia.
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A hipótese  que  procuro  desenvolver  nesse  trabalho  é  de  como  esse  processo  de

estigmatização da pobreza, realizado através de diferentes mecanismos e sustentado muitas

vezes  pelos  próprios  aparatos  institucionais  responsáveis  pela  aplicação  do  Estado  de

Exceção,  afeta  diretamente  no  papel  social  de  cada  classe  e  na  constituição  daquilo  que

chamamos de cidadania. Pois, ser pobre, negra / negro e morador de favela, parecer ser um

empecilho  na  efetivação  de  direitos  básicos  e  quando  esses  direitos  são  reivindicados  a

resposta  que  esses  indivíduos  têm  é  através  da  violência,  sendo  tratados  como  pessoas

perigosas que estão ameaçando a ordem social.

Para a realização desta pesquisa foram analisados dois tipos de fontes secundárias. Em

primeiro  lugar,  as  discussões  desta  monografia  se  basearam  em  pesquisa  na  literatura

especializada, documentos oficiais (legislações, levantamentos qualitativos e quantitativos de

órgãos governamentais, sites de institutos e centros de pesquisas) e dissertações e teses sobre

o assunto. A segunda etapa se deu por meio de entrevistas com os moradores do Conjunto

Santa Maria.

Este trabalho se organiza em oito capítulos. No primeiro e no segundo capítulo, realizo

um debate  a  cerca  dos  conceitos  de  Demissão  do Estado  (BOURDIEU,1997),  Estado de

Exceção  (AGAMBEM,  2004)  e  Estigmatização  Territorial  (WACQUANT,  2001).  Para

compreender  como  a  negação  dos  direitos  faz  parte  de  uma  politica  de  segregação,

estigmatização e violência, fazendo com que os principais atingidos por esse processo sejam

os mais jovens que se encontram em posições mais vulneráveis, pois sem direito de acessar

uma educação de qualidade e consequentemente ao mundo do trabalho e a cidade, faz com

que esses jovens nutram o sentimento de que estão fadados a permanecerem na miséria, sem

nenhuma perspectiva de melhora de vida. O que significa viver ao “avesso da civilização”,

classificados  como  selvagens,  sendo  temidos  e  até  odiados,  por  simplesmente  não

apresentarem  determinadas  normas  morais  que  são  esperadas  pela  elite  dominante  e

definidora do reconhecimento social como “pessoas de bem”. A resposta que o Estado dá para

os que não estão dentro da normalidade social  é  a  repressão e  a  violência,  com leis  que

operam no intuito de segregá-los e puni-los. A esses são destinados o abandono social e a
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repressão legal, essa repressão é caraterizada por Bourdieu (1997) como a mão direita do

Estado.

No terceiro, quarto e quinto capítulos eu trato de elementos referentes à história, à

memória e à formação espacial de Campo Grande no contexto de sua localização na Zona

Oeste, na intenção de compreender como a reformulação urbana,  promovida pelo Prefeito

Pereira Passos, que contribuiu para o processo de segregação dos mais pobres em bairros

afastados do centro da cidade e em morros no entorno do centro. Essa segregação faz com que

o Estado não se veja obrigado em investir nas politicas de habitação de qualidade, tendo uma

postura seletiva no que se refere ao investimento.  Nesse ponto é possível  perceber que a

ocupação e  urbanização da  região  contribuíram de  forma decisiva  para  a  composição  de

especificidades  dos  variados  espaços  que  a  configuram  e,  em  particular,  daquele  que  é

atualmente  Campo Grande,  bairro  localizado na  distante  periferia  da  Cidade.  Ou seja,  as

periferias são formas de afastar cada vez mais a classe pobre dos locais mais urbanizados e de

melhor estrutura, por conta da especulação imobiliária que eleva o custo das moradias. Outro

fator  que  contribui  para  que  o  pobre  se  mantenha  no  “lugar”  destinado  a  ele  é  a

estigmatização  destes,  que  quando  insistem em permanecer  em regiões  mais  nobres  das

cidades incomodam a sociedade e por muitas vezes são criminalizados. Isto é materializado

pela mídia que estigmatiza o pobre em algumas reportagens, apenas pelo fato destes estarem

em uma localidade que teoricamente “não lhes pertence”.

Já nos três últimos capítulo, não tenho a intenção de refazer todo o debate teórico que

já está presente nos capítulos anteriores, e sim de mostrar como esses conceitos debatidos

anteriores  se  materializam no  Conjunto  Santa  Maria.  Para  a  construção  desses  capítulos

utilizei a metodologia da memória coletiva, já que a região não possui nenhuma memória

escrita, por conta disso foram recolhidos relatos da história do lugar por meio de entrevistas

com moradores do local. Realizei ao todo dez entrevistas, porém utilizo apenas quatro, que

trouxeram luz a questão do estigma.

Com  isso  pretendi  investigar  como  as  cidades  se  constituem  como  o  berço  das

exceções, trata-se de um Estado de Exceção bem na lógica schimittiana, no qual o soberano é

quem decide sobre a exceção, e no caso das sociedades capitalistas o soberano nada mais é
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que o mercado, não no sentido abstrato e sim no sentido concreto, pois é ele que coloca mais

de 40% da população abaixo da linha da pobreza e no front da violência e estigmatização. A

queda do Estado social e a ascendência do Estado penal, são complementares na medida em

que fazem parte da institucionalização de uma governo de miséria para os miseráveis e de

prosperidade  para  os  ricos.  Não  é  mais  preocupante  para  o  governo  e  para  o  sistema

capitalista que as pessoas permaneçam a passar fome e nem que a pobreza cresça, sem que o

Estado garanta os pobres seus direitos básicos, a preocupação que eles possuem é em como

disfarçar  a  pobreza,  como  realizar  a  “limpeza  social”  para  que  a  miséria  não  fique  em

evidência e como garantir a segurança dos mais ricos em detrimento dos mais pobres.
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1. Demissão do Estado como negação de Cidadania.

A nossa sociedade é marcada pela divisão social das classes, esse atual processo bem

característico do sistema capitalista, mostra um número cada vez mais reduzido de pessoas ou

grupos dominadores do poder sobre o capital  e dos meios de produção. Em contrapartida

existe uma grande parcela populacional vivendo em meio à pobreza, essa parcela é a classe

trabalhadora  que  é  submetida  a  condições  precárias,  que  busca  a  todo  o  momento  sua

subsistência. A ideologia neoliberal, fruto da reorganização capitalista, formula novas formas

de dominação, ou seja, sua forma de atuação dentro do Estado democrático burguês em prol

do capital, gerando o aumento da violência e criminalidade, por conta dos conflitos sociais

provocados pela exclusão econômica dos mais pobres.

O neoliberalismo faz com que exista uma oposição entre o liberalismo econômico e

politico,  e o estatismo, pois segundo os liberais o Estado deve ter  intervenção mínima na

economia,  para  que  assim  seja  possível  adotar  politicas  como  a  abertura  econômica,

privatizações de empresas estatais, austeridade fiscal, desregulamentação da economia, dentre

outras  medidas.  Os neoliberais  acreditam que o  intervencionismo do Estado é  similar  ao

“totalitarismo” e que ele  é ineficiente  na acomodação do capital,  e  por  essa razão se faz

necessário reduzir sua interferência. Porém podemos afirmar que o sistema capitalista faz do

Estado Democrático Burguês,  a peça chave para que assim ele possa realizar sem muitos

esforços a divisão espacial / social e implantar o ódio entre as classes sociais, para que assim

possa se manter  o  equilíbrio  na sociedade capitalista.  Isso  faz  com que exista  um limite

invisível que separa os locais destinados à moradia e lazer dos mais ricos e os destinados aos

mais pobres, isso ocorre tanto no meio urbano quanto no campo. Essas medidas politicas,

combinadas  com a  divisão  social,  acarretarão  surgimento  de  territórios  desprezados  pelo

Estado, fundadas no sentimento de abandono e de miséria.

Os principais atingidos por esse modelo de produção de refugo social é a população

mais jovem que está na posição mais vulnerável, que em seus comportamentos e nas relações

que  eles  estabelecem  com  o  futuro  faz  com  que  esses  jovens  apresentam  todas  as

características de um subproletário, o que os tornam vítimas de um sistema cruel, pois a farsa

pregada pelo  neoliberalismo de  que  todos  teriam as  mesmas  condições  de  crescimento  e
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conquistas, e que aqueles que não conquistam não se esforçaram o suficiente, ou seja, uma

visão meritocrática, contribui para que esses jovens nutram um sentimento de impotência,

pois o precário sistema educacional que é oferecido pelo Estado, combinado com a falta de

dinheiro, com as condições degradantes de moradia e aos meios de transportes, trás como

consequências para eles um estigma social, que os impedem de acessar o mundo do trabalho,

lazer e acesso à cidade, fazendo com que esses jovens não vejam, nada além da miséria em

seu futuro.

Por  conta  disso  há  uma  visão  que  naturaliza  a  relação  entre  a  pobreza  e  a

criminalidade, propagando a ideia de que somente nos setores mais pauperizados que ocorre o

desvio para o crime. Tal visão oculta o viés classista do sistema judiciário e o atual processo

de criminalização da pobreza, genocídio e encarceramento da juventude negra. Sabemos que a

burguesia  que  é  a  grande  beneficiada  pelo  capital  financeiro,  está  sempre  em  busca  do

enriquecimento  custe  o  que  custar,  e  por  isso  não  é  de  seu  interesse  promover  uma

distribuição de renda para que todos tenham os mesmos acessos, para eles é mais conveniente

promover  uma  péssima  distribuição  de  renda.  A realidade  brasileira,  que  é  similar  às

realidades de outros países que vivenciam o sistema capitalista, é de grupos favorecidos pelo

capital financeiro, fazendo um verdadeiro vale tudo, caracterizando assim uma elite capaz de

fraudar  direitos  sociais  e  trabalhistas  para  beneficiar  e  conservar  cada  vez  mais  os  seus

privilégios,  o  enriquecimento  de  banqueiros,  empresários  e  latifundiários,  atitudes  que

acarretam a exclusão econômica de milhares de pobres trabalhadores. Podemos dizer que esse

seria  o grande legado das politicas neoliberais,  que causa um verdadeiro contraste,  que é

revertido em desiquilíbrio social (SOARES, 2000).

Os ricos  são socialmente  beneficiados,  enquanto  os  miseráveis  se  defendem como

podem da pobreza, uma parte sobrevive, a outra se mantém em subemprego sem perspectivas

de melhoras  e  outra  se  protege da “violência” econômica imposta  pelo mercado burguês,

cometendo pequenos delitos como furtos, assaltos e trabalhando para o pequeno tráfico de

drogas. Essas formas de defesa muita das vezes se formam durante o desenvolvimento das

etapas mais importantes da formação do indivíduo. Para esses pobres que já contrariam a

ordem social só por serem pobres e estarem em condições de vulnerabilidade, são destinadas

leis que operam no intuito de segregá-los e puni-los, a esses são destinados o abandono social
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e a repressão legal, essa repressão é caraterizada por Bourdieu (1997) como a mão direita do

Estado.

Os meios de comunicação exercem um papel primordial para a legitimação da mão

direita do Estado, como os noticiários policiais  sensacionalistas, que propagam o “medo”,

incentivando o trabalho empregado para a erradicação criminal e penal da miséria nos espaços

públicos, aprofundando o sentimento de insegurança e impunidade, ao ampliar a percepção de

crime para o que seriam apenas comportamentos que são incômodos e chocantes para a alta

sociedade.  Isso  contribui  para  desviar  o  foco  da  criminalidade  organizada  por  parte  dos

capitalistas,  que  causa  um  estrago  social  e  econômico  bem  mais  significativo  e  mais

prejudicial de que os pequenos delitos que ocorrem nas ruas dos centros urbanos. Juntando

essa  propagação  e  vulgarização  do  “medo”  com as  politicas  repressivas,  estabelece  uma

cultura de criminalização dos pobres, para que assim sejam legitimadas atitudes voltadas para

a coibição da classe trabalhadora considerada perigosa, uma vez que esses indivíduos, aos

olhos da classe dominante e o estigma reforçado pela mídia, são frutos de uma cultura regada

a  desvios,  que  proporciona  a  formação  de  uma  má  índole  e  desumanização.  Não  é

coincidência  que  a  propagação  do  medo,  da  segregação  e  a  participação  dos  meios  de

comunicação nesse processo, são coisas que não podemos considerar de forma separada, pois

“a  luta  pela  hegemonia  do  discurso  criminológico  se  dá  na  esfera  das  comunicações”

(WACQUANT, 2003).

A maior parte do proletariado mora nos bairros pobres afastados dos centros urbanos,

esses lugares vivenciam todos os dias o abandono do Estado e a não garantia dos direitos

básicos de cidadania. São nesses lugares que o Estado de direito e a ajuda publica são negados

a esses indivíduos, pois o que deveria se entendido como direito é visto pelos governantes

como “favores comunitários”, e sem a atuação do Estado, o capitalismo não conseguiria por si

só criar esses estigmas que exclui e massacra os mais pobres, que não podemos desprezar o

fato de que em sua grande maioria da classe proletária, que se encontra na base da pirâmide

social, possui de forma bem clara e distinta a cor negra, reafirmando que os negros sempre

serão visto como dependente de favores para assim terem o mínimo de dignidade.
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Para o sistema capitalista a pobreza e a miséria são condições inevitáveis dentro do

desenvolvimento social e econômico, o que para os seus defensores é até considerado como

um “mal  necessário”  para  o  próprio  desenvolvimento  da  sociedade.  Como se  a  pobreza,

miséria, desigualdades sociais, desemprego, restrições dos direitos sociais fossem apenas o

“ônus  social”  do  desenvolvimento  da  sociedade  capitalista,  que  são  decorrentes  da

manutenção da propriedade privada e da acumulação capitalista. Isso faz com que no interior

da sociedade sejam naturalizadas as mazelas, o que contribui para que os sujeitos que vivem

nessa condição de miséria aceitem e acreditem que para eles não há alternativa e nem uma

perspectiva de melhora. Pois com a aceitação dos fatos tais como se apresentam de maneira

fetichizada, o sistema capitalista consegue criar uma massa acrítica, completamente apática à

dinâmica sociopolítico-econômica que integra.

Os serviços sociais públicos, devem ser entendidos categoricamente como direito a

cidadania, esses direitos são agrupados por Wacquant (2001), em três categorias: direitos civis

que seriam as leis, direitos políticos que seria a democracia parlamentar e direitos sociais que

seriam a educação, a saúde e o saneamento básico. Mesmo que os liberais tenham a intenção

de  diminuir  a  atuação  do  Estado,  este  não  pode  ser  extinto,  pois,  segundo  a  concepção

econômica o Estado seria um mal necessário, pois ele atua nas limitações do mercado, que

não é capaz de absorver as demandas das camadas mais pauperizadas no âmbito social  e

econômico.  Mesmo  que  essa  intervenção  seja  necessária  para  a  manutenção  do  sistema

capitalista ela deve ser feita, segundo os liberais, minimamente para que os pobres apenas

garanta a subsistência. Segundo Marshall (1967) a tendência moderna em direção à igualdade

social  é a  mais  recente fase de uma evolução da cidadania,  para ele  não existe  nenhuma

inconsistência  com  as  desigualdades  que  diferenciam  os  vários  níveis  econômicos  da

sociedade, uma vez que a desigualdade do sistema de classes sociais poderia ser aceitável

desde que a igualdade de cidadania fosse reconhecida e garantida. Ela por si só já transmite o

sentimento de que todos têm o direito de intervir no Estado, já que teoricamente a cidadania é

um patrimônio comum na sociedade, pois podemos exercê-la de diversas formas, inclusive

através de lutas para aquisição e  garantias de direitos.  Porém essa interpretação de que a

massa pode intervir no Estado é uma concepção liberal, pois para Marx (1993) a sociedade

civil é quase que similar à burguesia, sendo assim no conceito marxista não estaríamos nos

tornando mais cidadãos e sim mais burgueses, fazendo com que essa participação na aquisição
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e manutenção dos direitos políticos sociais se torne ilusória, pois os direitos concedidos aos

mais pobres, sempre será regulado pelo Estado burguês (que atende a interesses dos mais

ricos), para que assim o direito de cidadania não acabe se tornando uma ameaça em potencial

ao sistema capitalista.

Com o avanço muito acelerado do capitalismo e com isso, a crescente desigualdade

social, as sociedades modernas mais avançadas acreditavam que o problema da desigualdade

social fosse erradicada com o avanço industrial e a promoção do bem-estar social. Com os

conflitos motivados pelo capitalismo combinados com a crise de 1929 surgiu a necessidade de

se criar um Estado Social e assim a ideia de um Estado de Bem-Estar social, foi aplicada

através do  Welfare State. Essa ideia tinha quatro eixos como princípio que eram: direito a

renda,  no qual o Estado se torna responsável  pela  socialização dos custos das famílias,  a

universalização, o pleno emprego e a desmercadorização dos direitos sociais (COUTO, 2008),

fazendo com que desse modo os trabalhadores e suas famílias se sentissem seguros contra as

adversidades sociais (como doenças, velhice e desemprego).

O  Welfare State  foi  difundido na economia por intermédio de Keynes (1926),  que

afirmava que a intervenção do Estado se fazia necessária desde que fosse de forma planejada,

para que assim as condições de acumulação capitalista fossem restabelecidas e assim haveria

a diminuição da desigualdade social através do investimento no mercado e na promoção de

bem-estar. Através da exceção que se instaura os direitos de cidadania e ao mesmo tempo os

retiram,  fazendo  com que  tenhamos  uma falsa  sensação  de  Estado  de  Bem-Estar  Social.

Sendo  assim  o  fenômeno  Welfare  State,  pode  ser  entendido  como  contraditório,  pois  ao

mesmo  tempo  em  que  atende  as  necessidades  de  cidadania  e  de  direitos  sociais,  como

sinônimo  de  igualdade,  faz  com  que  o  proletário  continue  sendo  explorado  para  assim

continuar preservando a produção e manutenção do sistema capitalista.

Após 30 anos de sucesso do  Welfare State,  que começou a entrar  em colapso em

meados da década de 70, devido às baixas taxas de lucros e o aumento da inflação de forma

acelerada, contribuindo assim para que os pilares econômicos keynesianos fossem por terra.

Esse colapso se agravou com as manifestações de trabalhadores pedindo as garantias de seus

diretos pelo Estado. Diante disso os idealistas liberais passaram a utilizar como argumento a
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crise econômica que se instaurou na Europa, no segundo pós-guerra, pois assim seria melhor

diminuir o poder estatal de proteção social, que no entendimento deles o Estado tinha muitos

gastos com a promoção do pleno emprego, o que atrapalhava o desenvolvimento do sistema

capitalista, porque reduzia o excedente de demanda da mão de obra no mercado, prejudicando

assim, o exército industrial de reserva1. Como solução para essas questões que atrapalhavam o

pleno desenvolvimento do sistema capitalista, os idealistas liberais defendiam que o Estado

deveria  garantir  apenas  os  direitos  civis  e  politico,  deixando  assim os  diretos  sociais  na

responsabilidade  das  politicas  assistencialistas  que  tinham  como  objetivo,  dar  apenas  o

mínimo  dos  direitos  sociais.  Mesmo  que  traga  prejuízo  aos  mais  pobres,  interferindo

diretamente nas politicas sociais, as politicas neoliberais possuem como objetivo as medidas

de geração de poupança, o combate à instabilidade monetária e a inflação (COUTO, 2008).

No Brasil, essa mercantilização da força de trabalho com redução da proteção social,

diferente das sociedades mais desenvolvidas, se tornou mais grave, pois a sociedade brasileira

não  se  consolidou  como  uma  sociedade  salarial,  mesmo  com  a  industrialização  e  o

assalariamento. Mesmo que tenha sido iniciado no Governo Vargas, no ano de 1932 o sistema

de proteção social, ainda sim não atendia a todos os trabalhadores, como por exemplo, os

trabalhadores rurais, que ainda não eram contemplados. Com isso, somente na constituição de

1988,  que  foi  firmado  no  Estado  brasileiro  o  sistema  de  proteção  social  para  todos  os

trabalhadores, vinculado à noção de direito. Ela ficou conhecida na época como constituição

cidadã,  pois  teoricamente  afirma  a  obrigação  dos  direitos  sociais  e  individuais.  Antes  a

proteção  social  era  apenas  utilizada  para  cobrir  custos  de  acidentes  trabalhistas,  que

inicialmente era formado por sistemas de um fundo privado, que posteriormente se tornou um

fundo administrado pelo poder publico.

Diferentemente  dos  países  industrializados,  que  o  seguro  social  teve  um  papel

importante no quesito de recompor a esfera do direito, que contribuiu para a promoção da

seguridade  social.  Já  no  Brasil,  o  trabalho  assalariado  não  se  tornou  sinônimo  de  uma

proteção  social,  por  conta  disso  que  ocorreu  dificuldades  na  implantação  do  sistema  de

proteção social  brasileiro,  pois  diferentemente dos países europeus,  ele  não se estabilizou

1Exército industrial de reserva é um conceito desenvolvido por Marx (2011) que corresponde à força de trabalho
que excede as necessidades da produção.
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dentro da lógica do direito. Sendo assim, aqueles trabalhadores que não conseguiam entrar no

mercado  de  trabalho  recebiam  uma  proteção  muito  precarizada,  isso  fazia  com  que

aprofundasse a  desigualdade  e  a  exclusão social.  E com o intuito  de  dar  uma resposta  a

crescente  desigualdade  social,  o  governo brasileiro  passou a  investir  em politicas  sociais

voltadas para os excluídos do sistema produtivo. Assim se iniciou uma lenta transição dos

direitos  fundados  na  lógica  do  seguro,  para  os  fundados  na  lógica  da  assistência

(BOSCHETTI, 2008). Ou seja, a assistência social no Brasil é algo que se coloca oposto ao

trabalho, pois ela está à disposição de quem não contribui no sistema produtivo com que leva

a uma ideia de dependência e incapacidade social, fazendo com que o pobre seja visto de uma

forma “desumanizada” nas relações sociais, levando assim a concepções preestabelecidas e

estigmatizadas, isso faz com que esses indivíduos se sintam inferiores e incapazes.

A assistência social é entendida por Bourdieu (1997) como sendo a mão esquerda do

Estado, que é responsável pela seguridade e a garantias dos direitos básicos a todos, porém

por conta de toda burocratização e por conta de uma concepção neoliberal não é garantido

esses  direitos  de  forma  plena.  Podemos  entender  que  os  direitos  básicos  investidos  pelo

Estado,  são  apenas  concessões  para  a  classe  mais  pobre.  Pra  os  liberais,  há  espaço  para

implantar essas politicas sociais  que são garantias e proteção aos mais pobres, porém não

passa de formas de garantir a continuação e a sobrevivência do sistema capitalista. Ou seja, o

sistema não está  interessado em garantir  direitos  iguais  para todos,  e  é  assim que a  mão

esquerda dá lugar para a atuação da mão direita do Estado.

Nas  busca  de  tirar  de  si  a  responsabilidade  das  causas  de  criminalidade  e

estigmatização das classes pobres, que o Estado joga toda a atenção para métodos que punam

com eficácia  e  rigor  a  intransigência  e  todos  os  desvios  de  condutas.  Esse  processo  de

criminalização e exceção das classes subalternas contribui para a constante redução dos gastos

por parte do Estado com politicas sociais. (WACQUANT, 2003) Em companhia dessa retirada

de direitos sociais, seja por meio de redução dos recursos ofertados ou pela eliminação de

programas sociais, que podemos observar o aumento de gastos principalmente com o sistema

penal  e  segurança  pública,  através  da  ampliação  do  orçamento  para  aquisição  de

equipamentos de trabalho, aumento de efetivos policiais, construção de penitenciarias, dentre

outros.  Com  essa  observação  podemos  afirmar  que  o  Estado  é  capaz  de  diminuir  sua
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dimensão  social,  eliminando  as  ações  que  garante  os  direitos  sociais,  paralelamente  a

intensificação de um Estado repressor. A essa população, que não consegue mais ter acesso às

políticas sociais e que tem suas condições de vida cada vez mais degradadas pelas imposições

do mercado de trabalho, é que se está direcionado a ação penal do Estado, principalmente

através de suas políticas criminais.

A precarização, o desemprego e o trabalho informal colocam um grande contingente

da população entregue a própria sorte, considerando que as condições que são submetidas a

população pobre, negra e favelada são caracterizadas pela insegurança e a precariedade. Essa

realidade faz com que trabalhadores se submetam a toda forma de precarização e exploração

do trabalho, levando-os até a inserção ao mundo do crime como forma de sobrevivência. A

criminalização e estigmatização da pobreza estão presentes em dois quesitos: atuando como

complemento  para  a  precarização do trabalho e  redução da  garantia  de  direitos  sociais  e

seguridade social, entendendo que isso legitima ações de criminalização, repressão e punição

às  classes  subalternas,  articulados  com a  generalização  da  insegurança  e  com o  “medo”

material e simbólico inelutável das bases que consistem estas estruturas sociais.

Diferentemente dos países mais desenvolvidos, no Brasil não foi implementada uma

assistência social seguindo o modelo de Estado de bem-estar social (Welfare State) europeu.

Aqui a ideia de Estado de bem-estar social, se assemelha muito com o dos Estados Unidos, o

que pode ser chamado de um Estado Social residual, no qual o apoio oferecido pelo Estado

seja  apenas  para  suprir  algumas  necessidades  que  o  mercado  por  meio  do  trabalho  não

consegue, tendo algumas ações bem pontuais, o que leva uma disputa dos indivíduos para

definir  quem é  mais  miserável  para  ter  direito  a  essas  ações  oferecidas  pelo  Estado.  As

politicas sociais implementadas durante o governo do PT (Partido dos Trabalhadores), tinham

um caráter  de  guerra  à  pobreza,  que  parecia  que  os  mais  pobres  estavam começando  a

desfrutar do Estado de Bem-Estar, mas que na prática nada mais é do que uma guerra aos

pobres, onde os direitos sociais são aplicados em forma de punição e as próprias politicas

sociais  fazem com que  os  pobres  sejam conduzidos  ao  subemprego  para  assim  evitar  o

estigma de vagabundos.
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A falta de investimento nas politicas sociais faz com que a população mais pobre fique

a mercê de serviços  precários,  como é o caso do Sistema Único de Saúde (SUS) que os

usuários precisam enfrentar enormes filas de espera e ainda contar com a sorte de ter médicos

para realizar o atendimento, a falta de remédios gratuitos também é um problema que esses

sujeitos  enfrentam  no  SUS.  O  sistema  educacional  também  sofre  com  essa  falta  de

investimento,  o  desmantelamento  da  educação  pública  pode  ser  vista  através  das  escolas

periféricas  que  em sua  maioria  são  distantes  dos  locais  de  residência,  uma infraestrutura

precária,  com a  falta  de  professores  e  merendas,  sem falar  na  falta  da  segurança,  o  que

demostra  um  enorme  descaso  por  parte  dos  Governos  Estaduais  e  Municipais,

principalmente.2.  Os  estigmais  sociais  são  tamanhos,  que  faz  com  que  os  pobres  sejam

submetidos a situações não dignas de cidadania. Enquanto a classe mais abastarda desfruta

dos setores privados e apropriam-se cada vez mais dos recursos públicos, possuem condições

de pagar pelos serviços privatizados e monopolizam o acesso a direitos garantidos pelo Estado

(constituídos em privilégios de classe), e assim não passam pelo mesmo constrangimento que

os mais pobres passam. Mostrando que o conforto e o direito a essa dignidade não são para

todos, contribuindo para o aumento da desigualdade social.

2 O Estado de Exceção e Estigmatização Territorial.

Nas sociedades modernas o Estado utiliza do estado de exceção e a estigmatização

territorial para a manutenção da ordem, e essa exceção não significa necessariamente que

mudou  o  regime  ou  o  governo  para  ditatorial,  pois  ele  pode  ser  implantado  dentro  dos

diversos tipos de regimes e governos, até mesmo nos que se dizem mais democráticos. Isso

ocorre a partir do entendimento dos governantes, quando veem a necessidade da utilização do

aparato repressivo para que assim a sociedade volte a sua “normatividade”, por exemplo, o

estado de  exceção pode ser  instaurado até  mesmo em casos  de  desastres  naturais  ou  em

momentos  de  calamidade  pública/segurança,  isso  pode  ocorrer  tanto  nas  regiões  urbanas

2Não é objetivo desta  monografia abordar as contradições do governo petista na presidência da república (2003-
2016), que ao mesmo tempo ensaiou algumas políticas públicas de acesso a direitos para categorias e grupos
sociais subalternos e implementou políticas neoliberais de forma gradual e suave que foram agravadas depois do
Golpe  de  2016 com ataques  mais  profundos  ao  arsenal  de  direitos  existentes.  Para  uma discussão  sobre  o
governo petista que buscou conciliar políticas neodesenvolvimentistas e neoliberais, cf. Singer, 2012 e Singer &
Loureiro, 2016. Sobre o Golpe de 2016, cf. Singer et al, 2016 e Souza, 2016.
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quanto no campo. O Estado brasileiro foi se constituindo ao longo da história, combinando

tutela, repressão e extermínio para com a população pobre (indígena, quilombola, campesina,

operária), em diferentes contextos de institucionalidade política e de relações entre Estado e

Sociedade.

Antes de mais nada precisamos entender a origem do conceito de Estado de exceção,

que foi uma leitura de Carl Schimitt em seu livro  Politiche Theologie(Schimitt, 1992 apud

AGAMBEM, 2004), que coloca o soberano como detentor das decisões,  ou seja ele pode

decidir acerca do estado de exceção para a garantia e manutenção da ordem social. Porém essa

leitura ainda não deixa claro uma justificativa teórica que consiga fazer uma relação do estado

de  exceção  para  o  direito  público,  o  que  grosso  modo  o  torna  perigoso,  pois,  abala,

individualmente,  um dos  pilares  do  Estado  Democrático  de  Direito,  ou  seja,  a soberania

popular. Segundo Agamben (2004), essa falta de definição acerca do estado de exceção para o

direito público contemporâneo, não definiu se seria uma questão de fato politico, ou problema

jurídico, ainda que se compreenda que há uma ligação entre jurídico e o politico. O que leva a

entender que se transita em uma “terra de ninguém”, onde há a ausência e ao mesmo tempo a

presença do direito público e do fato político. Mas essa definição não seria um problema de

dúvida sobre a aplicação e sim de um desacordo entre  a finalidade da norma jurídica e o

resultado decorrente de sua aplicação a uma situação específica.

A exceção pode ter diversas formas, em diferentes setores da sociedade. No direito

administrativo, pode aparecer em um período de crise, no qual o poder público utiliza de

ações excepcionais com o intuito de assegurar a “continuidade dos serviços públicos”. Já no

Direito  Constitucional,  a  exceção  vem mascarada  sob  o  rotulo  de  “estado  de  urgência”,

“estado de emergência”, “estado de sítio”, “ditadura constitucional” e “governo constitucional

de crise”, aonde ele é entendido como um ato de seguridade do controle social,  de forma

explícita  ou  implícito,  do  Poder  Executivo  para  lidar  com  situações  extraordinárias,  por

exemplo, como uma grave instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções,

nesses casos ele é respaldado pela constituição do país. Isso mostra que o estado de exceção

se relaciona estreitamente com a guerra civil, como é colocado por Agamben (2004), que com

a insurreição e com a resistência,  esses fatos  se colocam totalmente ao oposto do estado

normal, fazendo com que o estado em resposta aos conflitos internos mais extremos utilizem
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do estado de exceção para a manutenção da ordem, o que leva a uma exaltação e ao mesmo

tempo uma demonização do estado de exceção, pois ele permite a eliminação física de todos

aqueles que se colocam contra e demonstram não estarem integrados ao sistema político. Em

um sentido menos formal o estado de exceção se mostra como um instrumento de combate ao

“caos” é como se a normalidade do estado de exceção aumentasse progressivamente sob a

determinação  de  um  padrão  de  segurança  à  democracia,  como  uma  atitude  normal  do

governo. “O paradigma da ditadura constitucional funciona sobre tudo como uma fase de

transição que leva fatalmente à instauração de um regime totalitário” (AGAMBEN, 2004,

P.29).

Nesse sentido, o totalitarismo seria nada mais que uma metamorfose, ou seja, uma

revelação dos próprios estados democráticos modernos. É o estado de exceção que mantém a

ordem nas cidades, pois, é por meio dele que o Estado regula os conflitos sociais. A exceção

geralmente  se  dispõe  a  revelar,  mesmo  que  indiretamente,  a  confusão  a  cerca  dos

autoproclamados Estados de Direito, dentro dos quais se realiza uma regulação, que ocorre

através  da  violência.  Instaurando  um  regime  de  Terror  para  um  enorme  contingente  da

população, que podemos dizer que esse contingente é nada mais que todos aqueles que vão na

contramão do que é dito como normal para a sociedade e apresentam algum tipo de “ameaça”

para a manutenção da continuidade da norma social, como é no caso dos mais pobres, negros,

LGBTTs,  loucos,  prostitutas,  prisioneiros  e  um  longo  etc.  Fazendo  com  que  os  centros

urbanos se tornem lugar central, aonde a cidadania e a repressão estejam constantemente em

uma linha tênue, que a presença de um exclui a presença do outro, porém é na cidade que

também se começa a cada vez mais se afirmar os direitos dos cidadãos, fazendo com que se

pareça contraditória a ideia de que os indivíduos do meio urbano estejam com a cidadania

cerceada.

É preciso compreender que o Estado de Direito e o estado de exceção são categorias

distintas, mas que podem se afastar uma da outra de forma mutua. O que significa que o uso

sistemático da exceção pode dizimar o Estado de Direito. Como lembra Giorgio Agamben

(2004),  a  exceção  surge  da  tradição  democrático-revolucionária  e  não  do  absolutismo.

Convém ressaltar que não existe um estado de exceção, mas sim diversos tipos de estados de

exceção,  ou seja, parcelas de poder  que,  de forma lícita  ou ilícita,  extrapolam aos  limites



26

estabelecidos pelo Estado de Direito. Como já foi dito, a exceção abala um dos pilares do

Estado Democrático de Direito:  a soberania popular.  Pois, uma vez que todas e quaisquer

autoridades estão a serviços do povo, já que foi o povo que os colocaram lá, sendo assim eles

teoricamente  seriam  subordinados  a  vontade  do  povo,  devendo  atuar  nos  limites  da

Constituição e das leis, porém não é isso que ocorre. No Brasil, devido à fluidez de suas leis,

faz  com que o legislativo tome decisões,  transvestidas  de bem comum, que  praticamente

colocam em cheque o verdadeiro objetivo pelo qual foram eleitos para estarem ali.  A exceção

que se dá a partir da negação da lei, que teoricamente seria o principal produto da soberania

popular, dizima de forma alarmante, porém veladamente, a democracia. Um governo que olha

de forma impessoal as leis cede lugar a um governo pessoal dos homens, fazendo com que a

vontade do povo seja subordinada em prol da vontade do soberano, nessa ordem de ideias, o

estado  de  exceção  intensifica  o  processo  de  despolitização  da  sociedade.  Quando  a

democracia  não possui  a  participação e  nem está  a  serviço  do povo,  e  sim a  serviço  do

mercado, faz com que ao menor sinal de “rebelião”, sejam tomadas medidas drásticas.

No Brasil,  mesmo com o  reconhecimento da democracia  formal,  as relações  entre

governo e sociedade, em particular entre governo e a maioria da população pobre, vêm sendo

marcadas pela ilegalidade e pelo poder arbitrário. O regime democrático, tanto no Brasil como

nas sociedades latino-americanas impera como um sistema autoritário, incrustado tanto nas

práticas dos aparelhos de Estado encarregados do controle da violência e do crime, como

também, em políticas legais e ilegais legitimadas com o apoio de diferentes grupos sociais

que, restringem e impõem limites à participação política de grande parte da população pobre.

Ou seja, o Estado vem se mostrando incapaz de formular e efetivar políticas públicas capazes

de enfrentar as múltiplas formas de violência presentes na sociedade brasileira. Essa situação

ainda é agravada pelas políticas econômicas neoliberais implementadas nas últimas décadas,

fazendo com que se formasse um Estado cada vez mais policial e menos econômico e social.

Mesmo que o Brasil esteja em um processo de consolidação da democracia, esses avanços

democráticos  não  significam que  esteja  ocorrendo uma instauração  efetiva  do  Estado  de

Direito.

A formação das favelas e o deslocamento da população negra e pobre para o interior

da cidade do Rio de Janeiro, se deu por conta de politicas higienizadoras implementadas no
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centro urbano que se deu no início do século XX, que tinha sobretudo o objetivo de manter o

controle social desses indivíduos. Porém a politica de reorganização do centro da cidade com

saneamento básico e construções voltadas para o mercado não contemplou os negros e pobres,

pois isso era destinado apenas para a população livre, que eram os brancos e ricos que não

residiam em locais  “perigosos”.  A relação entre  a  pobreza  e  as  ditas  “classes  perigosas”,

foram levadas em consideração nessa reorganização urbana, com a expulsão dos negros e

pobres dos cortiços que existiam no centro da cidade, os obrigando a irem para as encostas

dos morros e para o interior da cidade, e assim formando as favelas cariocas. A segregação

dos moradores das favelas, desde o início se deu por meio de politicas ligadas a segurança,

com  construções  de  edifícios  destinados  para  uso  do  controle  social,  como  quartéis,

delegacias e presídios. O início da elaboração do conceito de “classes perigosas” no Brasil se

deu no final do século XIX e início do século XX, o que permite fazer uma ligação com os

dias atuais, pois nas décadas de 1950 – 1980, ocorreu uma intensificação nas ocupações dos

morros, devido ao deslocamento de pessoas que residiam nos meios rurais para a cidade em

busca de melhores condições de vida, a consequência disso foi o aumento demográfico das

favelas cariocas. As favelas foram tratadas pelas diversas esferas públicas (municipal, estadual

e federal) como uma forma adequada de assentamento urbano de grupos sociais mais pobres,

as oficializando através de melhoras urbanísticas. (BRITO, 2013)

O conceito de underclass surge, nos EUA, por conta dessa necessidade de categorizar

uma classe de maneira pejorativa e patologizar as ações que são consideradas “ameaçadoras”

e  “danosas”  à  normalidade  social.  Constroem-se  também  os  tipos  de  pessoas  a  serem

“ressocializadas”, a partir de condutas que devem ser “reformuladas”, seguindo um critério de

apreciações  subjetivas  formuladas  pelo  funcionário  social  [assistentes  sociais,  educadores

sociais,  psicólogos,  psiquiatras,  etc.],  tais  como  ‘dificuldade  psicológica’,  ‘estado  de

dependência’ (expresso/reconhecido),  ‘dificuldades em realizar  atos da vida cotidiana’,  ou

ainda  ‘dificuldade  de  integração  social’.  (WACQUANT,  2001,  p.123).  O  crescente  e

contemporâneo  antagonismo  dessas  classificações  carregadas  de  moralidade  cria  uma

oposição entre o indivíduo “competente” e o “incompetente”, entre o “vagabundo criminoso”

e  o  “cidadão  de  bem trabalhador”.  Isso  faz  com que  as  desigualdades  sociais,  apareçam

apenas como reflexo dessas diferenças, que são fruto de patologias sociais, e por conta disso
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se faz necessário atitudes com teor paternalista e punitivo, para que assim possa se impor o

respeito e a ordem.

Na cidade do Rio de Janeiro, o estado de exceção combinado com a estigmatização

territorial, se apresenta através da militarização das favelas e com leis diferenciadas para os

moradores desses locais. Pode-se dizer que a cidade do Rio de Janeiro vivencia uma guerra

urbana não declarada, no qual os maiores inimigos do Estado burguês são os mais pobres, a

polícia  é  o  principal  aliado  do  Estado  para  a  manutenção  da  ordem  nas  periferias,  a

consequência disso é o genocídio da população negra, que em sua maioria reside nas favelas.

A “guerra” às drogas nada mais é que o grande legitimador para que as forças repressivas do

Estado  invadam  as  favelas,  sempre  seguindo  a  mesma  lógica:  “primeiro  atira  e  depois

pergunta  quem  é.”.  Essa  “guerra”  tem  ocasionado  o  aprofundamento  da  criminalização,

estigmatização territorial e da exceção nos bairros periféricos, não só nas favelas brasileiras,

mas em todo mundo, que tem se baseado no modelo de “tolerância zero”. Com isso, o estado

opta pela politica de enfrentamento militarizado ao tráfico, potencializando assim a violação

dos direitos sociais e civis. O controle exercido pelo Estado a cerca do tráfico, é seletivo,

midiático e preferencialmente nos locais pobres da cidade, não vemos batidas policiais e nem

decisões  judiciais  para  revistas  de domicílios  em locais  nobres  da cidade  e  muito  menos

noticiários de traficantes oriundos de famílias abastardas sendo retratado como suspeitos em

potencial ou traficante, na mídia. (BRITO, VILAR & BLANK, 2013)

Quando falamos  em violência  policial  e  repressão,  precisamos  ser  categóricos  em

dizer que quem mais sofre com esses estigmas sociais regados a senso comum é a população

negra. Para o Estado e a alta sociedade, os bairros pobres são espaços perigosos, fazendo

acreditar que aqueles indivíduos que lá residem já possuem uma predisposição para serem

criminosos e sem futuro, esse perfil construído em relação aos moradores das favelas possui

uma influência do racismo institucional e da diferença de classes, que sempre são traçados a

partir de noções pré-constituídas que resultam em práticas discriminatórias. No Brasil a raça é

definida  a  partir  da  cor  da  pele  e  dos  traços  fenotípicos,  que  se  configuram  como

representações da subjetividade do sujeito.3 Sendo assim fica claro, a forma discriminatória

que  a  polícia  possui  em suas  ações  com o  pobre,  preto  e  favelado  sempre  se  pauta  em

3Para aprofundar a discussão sobre racismo e relações raciais no Brasil, cf. Guimarães, 2009 e 2012.
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estigmais locais, e a cor da pele sempre será o fator determinante para serem mais ou menos

truculentos. Não é por caso que os negros são os que se encontram no topo das estatísticas

gerais de vítimas de homicídio, com 71,4% (IBGE, 2010). Essa truculência faz com que os

moradores das periferias tenham um repudio ao poder policial, pois são eles que protegem as

classes ricas e mantém as “classes perigosas” afastadas. Ou seja, como se o dever da entidade

policial fosse proteger a população rica e reprimir com violência a população preta, pobre e

favelada.  Sendo assim,  a  polícia  se torna incapaz de cumprir  outro papel  se não de pura

repressão,  que  torna  a  sua  atuação contraditória,  pois  ao  mesmo tempo que protege  uns,

criminaliza outros.

Os bairros periféricos que vivenciam essa dinâmica de violência policial chegam ao

um ponto em que os indivíduos estão saturados de tanta mazela,  que procuram meios  de

verbalizar  isso,  com a  arma mais  efetiva,  se  não a  única  que  possuem,  rompendo assim

notadamente com a vida civil, recorrendo ao uso da violência, por acreditarem que essa será a

única  maneira  de  chamarem  a  atenção  do  Estado.  Mas  essas  resistências  sempre  são

transmitidas pelos grandes meios de comunicação, como revoltas apoiadas por traficantes,

deslegitimando as reivindicações e denúncias proferidas pelos moradores. Essas revoltas não

são frutos  de simples  distúrbios,  mas estão ligadas  diretamente ao fato desses  indivíduos

sofrerem com a segregação social. Medidas como toque de recolher, proibição ao moto-táxi,

proibição aos bailes nos finais de semana e restrição ao uso de motocicletas, são praticas

comuns da polícia nas favelas do Rio de Janeiro. Essas práticas, principalmente o toque de

recolher, deveriam ser tratadas como um ato de suspensão dos direitos civis e ter uma resposta

da dita sociedade civil, porém nada acontece. Em vez de revolta por conta dessas praticas,

vemos  os  meios  de  comunicação  se  juntando  aos  que  acham  aquelas  medidas  algo

maravilhoso, que além de não contestar, exaltam com entusiasmo a iniciativa. Fazendo assim,

da miséria, violência e sofrimentos dos moradores da favela um grande espetáculo midiático,

como por exemplo o que ocorreu com a ocupação do complexo de favelas do alemão em 2010

para a implantação da UPP, que foi transmitido ao vivo, fazendo com que as emissoras até

alterassem a programação, um verdadeiro espetáculo de violência e violação de direitos em

rede nacional. É como se esse setor fosse algo a parte da sociedade, que necessitam de leis

mais duras e medidas diferenciadas, não havendo sequer uma comoção por parte dos que

aplaudem a violência contra eles, pois no pensamento dos que governam e dos mais ricos é
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como se esse fosse o único jeito de manter a ordem e a “civilidade” desses pobres no mundo

moderno. E  como  saída  para  diminuir  o  tensionamento  e  os  conflitos  de  classe  se  faz

necessário que haja uma intervenção do Estado, que se torna o amortecedor desses conflitos.

Wacquant (2001) denomina esse Estado de Exceção como a violência que “vem de

cima”, ou seja, aquela que é praticada pelos poderosos e pelas elites do Estado, que age de

forma estrutural e compacta por meio de diversas medidas sociopolíticas e de transformação

econômica, o que resulta uma:

Polarização de classes que, combinada com a segregação étnica e racial, está produzindo
uma  dualização  da  metrópole,  que  ameaça  não  apenas  marginalizar  os  pobres  como
condená-los a uma redundância social e econômica direta (WACQUANT, 2001, p.29).

A marginalização é uma consequência dessa violência que vem de cima, pois ela é a

responsável  pela  criação  de  periferias  e  do  isolamento  dos  mais  pobres  dos  centros

comerciais, das instâncias de poder e da estrutura física adequada, o que podemos observar

como  características  das  grandes  cidades,  onde  a  segregação  urbana  é  mantida  pela

especulação imobiliária,  impossibilitando assim, a aproximação da classe trabalhadora dos

seus locais de trabalho. O que resta a esses trabalhadores são lugares de moradia decadentes e

insalubres que sofrem com a ausência de estruturas básicas e recursos públicos. Essa ausência

acarreta  a  estigmatização  territorial  e  social,  que  é  imposta  aos  pobres,  que  é  fruto  da

desigualdade que se consolidou e continua se consolidando no sistema capitalista. Ela é o

princípio do preconceito, discriminação e desumanização dos indivíduos que não possuem as

mesmas  condições  materiais  e  oportunidades  de  vida  digna  para  exercer  plenamente  a

cidadania. O que acarreta graves consequências nas relações interpessoais na sociedade ao

qual  ele  está inserido.  Por conta do preconceito de raça,  classe social  e  por morarem em

favela, essas pessoas encontram dificuldades para conseguir um emprego digno e até mesmo

se relacionarem com pessoas que moram em locais considerados mais nobres da cidade.

O estigma pode e deve ser também entendido como uma forma de violência, pois além

de toda tortura psicológica que é causado por ele, os aspectos físicos e materiais contribuem

para essa desvalorização e degradação pessoal do indivíduo. Por exemplo, as periferias são

destinadas  para  moradia  dos  mais  pobres,  para  eles  são  destinados  um  espaço  físico  e

simbólico determinado. Aonde convivem com todos os tipos de abandonos e principalmente



31

com o a omissão do Estado na garantia dos direitos sociais, os direitos de cidadania e as

prevenções da violência. Como mais um problema de efeito da estigmatização o fato de ser

pobre em uma sociedade rica, que seria a dignidade social ligada diretamente a participação

ativa aos meios de consumo. Porém como essa participação é inviável aos desprovidos de

bens, se torna comum o aumento de furtos e assaltos, pois para essas pessoas essa seria a

única saída para que assim possuam o respeito social.

A sociedade civil se estruturou em um terreno fértil para a propagação da hostilidade,

da  desconfiança  e  a  violência  por  parte  dos  jovens  trabalhadores  sem  emprego  e  sem

cidadania. Para esses jovens trabalhadores, não existe perspectiva de uma vida melhor, pois o

clima opressivo e de insegurança que invade as periferias onde residem faz com que eles não

enxerguem um futuro  para  além da  miséria  e  da  exclusão  a  que  parecem destinados  no

presente (WACQUANT, 2001).

O abismo social de classe e raça existente entre os pobres e os ricos, faz com que os

políticos tenham poderes para além daqueles que lhe são atribuídos, fazendo com que eles se

comportem como empregadores dos pobres, dando-lhes favores quando é conveniente e não

os direitos que possuem. O sistema capitalista proporciona uma visão de que o indivíduo vale

o que ele possui, sendo assim os que possuem mais acesso ao mercado, ou seja,  os ricos

possuidores  de  bens  materiais  acreditam que  têm o  “direito”  de  determinar  o  destino  da

sociedade e de serem superiores aos desprovidos de bens. Além disso, deixa evidente como as

políticas  sociais  são  implementadas  de  forma  perversa,  garantindo  apenas  o  mínimo

necessário para a sobrevivência, que em sua maioria são emergenciais e assistencialistas, que

não trazem dignidade para os pobres.

A marginalidade  urbana  não  é  resultado  do  atraso  econômico,  da  indolência  ou

decadência, mas do surgimento da desigualdade no contexto de avanço econômico global e da

prosperidade. A pobreza relativa aumenta na mesma proporção do crescimento econômico,

pois  para  que  ele  aconteça  se  faz  necessário  a  exploração  e  o  aumento  dos  lucros,

contribuindo  para  que  as  relações  de  trabalho  se  tornem  cada  vez  mais  desiguais  e

desfavoráveis ao proletariado, isso faz com que o sistema cresça à custa desses trabalhadores

mais pobres, favorecendo assim os burgueses. Quanto maior o crescimento econômico em
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uma cidade fica mais nítido a desigualdade, pois esse crescimento não chega a todos e nem

melhora as condições de vida / moradia dos menos favorecidos.

Através do Estado penal, há o controle da marginalidade avançada para que ela não

cause insegurança às classes abastadas. Sendo assim, o Estado deixa sua função de garantidor

do bem-estar, para punir todos aqueles que se colocam na contramão do socialmente aceitável,

pois os pobres, segundo a concepção capitalista, enfeiam e se mostram como uma doença nas

grandes cidades que precisa ser combatida custe o que custar. Como já dito anteriormente,

esses indivíduos não são visto como pessoas dignas, sendo assim a presença dessas pessoas

nos centros urbanos, em condições de situação de rua e nos seus barracos mal acabados, causa

um incomodo aos ditos “cidadãos de bens”, mas se engana quem pensa que esse incômodo é

motivado pela situação que essas pessoas se encontram e sim pelo fato de suas presenças

aguçarem o  sentimento  de  insegurança  e  de  incomodo.  Sendo assim,  o  Estado  se  vê  na

obrigação de acabar com esse incomodo e insegurança através de medidas punitivas. Uma

dessas medidas de punição encontrada pelo Estado é o confinamento e isolamento dos pobres

em bairros  pobres  e  decadentes,  que são afastados e  estigmatizados,  que são privados de

saneamento  básico,  transporte  publico  de  qualidade  e  segurança,  fazendo acreditar  que  o

problema estaria solucionado, pois com a “limpeza social” nos centros urbanos, faz com que

eles se tornem mais convidativos para novos investidores econômicos, aumento do turismo e

garantia de mais segurança para os comerciantes.

O  surgimento  de  uma  “marginalização  avançada”  é  a  exclusão  social  e  a

marginalização, que foram intensificadas no período pós-fordista, que tinha seu surgimento

motivado a partir do crescimento desigual, da injusta destruição de renda por conta dos baixos

salários e pelas longas jornadas de trabalho. Sendo assim ter um emprego não significava

garantia de subsistência: nesse período muitos pobres extremos estavam empregados, porém

não possuíam nenhum direito social e nem dignidade humana. Há seis características bem

distintas  a  cerca  da  “marginalização  avançada”:  a  primeira  é  o  trabalho  como  parte  do

problema, pois ele já não é mais a garantia de solução para a marginalização e exclusão,

devido  a  relação  trabalho-salário.  A segunda  é  o  crescimento  econômico  que  tem como

principal  alvo  as  classes  privilegiadas,  deixando  assim os  excluídos  fora  da  sua  lista  de

alcances prioritários. A terceira é a estigmatização territorial, pois a marginalidade avançada
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não se espalha por toda classe trabalhadora e sim se concentra em locais bem definidos, ou

seja, bairros destinados aos pobres, como se nesses locais morassem vagabundos e pessoas

que não fossem dignas  de  valor.  A quarta  característica  está  relacionada com a  perda  de

identidade do lugar, onde a população urbana se sente segura, tirando assim o total sentindo

de viver em comunidade e da troca de favores entre as famílias. A quinta é o trabalho informal

que de forma desordenada vem crescendo nas grandes cidades, sendo uma saída rápida para o

sustento  das  famílias  marginalizadas,  porém  nesse  tipo  de  trabalho  elas  entram  em  um

mercado precário, que não possui proteção ou garantias, ficando assim expostas a todos os

tipos de dominação e exploração, o que faz com que essas famílias fiquem cada vez mais

marginalizadas.  E a  sexta  e  última característica da marginalidade avançada é  que  ela  se

desenvolve  em  um  contexto  de  decomposição  de  classes,  no  lugar  de  consolidá-las

(WACQUANT, 2001).

Podemos compreender através da lista de características, que o emprego não é garantia

para que o trabalhador mude sua condição de pobreza, já que a relação trabalho-salário já não

é mais suficiente para que ele mantenha o sustento de bem-estar de sua família, apesar de

empregados, ainda necessitam da ajuda estatal para conseguirem sobreviver com dignidade.

Sendo assim: “as políticas públicas destinadas a combater a marginalidade avançada devem

operar para facilitar e suavizar o fim da subsistência por meio do trabalho” (OFFE e HEINZ

apud WACQUANT, 2001, p.175). Os direitos sociais e suas garantias não devem estar ligadas

as condições de trabalho e sim a lógica de mercado que privatiza esses direitos. Para que as

condições  de  desempregado  ou  assalariado  não  seja  o  fator  determinante  para  a

marginalização  de  uma parcela  da  sociedade,  pois  por  meio  da  renda o  mercado tem se

mostrado incapaz de assegurar os trabalhadores, por essa razão as politicas sociais têm que ser

instrumento que garantirá segurança para a população, só que para isso acontecer de forma

plena ela precisa se desvincular do mercado. Para que de fato se consiga essa distribuição de

renda mínima para os indivíduos, se faz necessário a extinção da exploração da mão de obra

proletária, porém isso não é interessante para o sistema capitalista, pois se isso acontecer ele

não conseguirá se manter.

Sendo assim, as cidades são o berço das exceções, trata-se de um Estado de Exceção

bem na lógica schimittiana, no qual o soberano é quem decide sobre a exceção, e no caso das
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sociedades capitalistas o soberano nada mais é que o mercado, não no sentido abstrato e sim

no sentido concreto, pois é ele que coloca mais de 40% da população abaixo da linha da

pobreza e no front da violência e estigmatização. A queda do Estado social e a ascendência do

Estado penal, são complementares na medida em que fazem parte da institucionalização de

uma governo de miséria  para os  miseráveis e  de prosperidade para os ricos.  Não é mais

preocupante para o governo e para o sistema capitalista que as pessoas permaneçam a passar

fome e nem que a pobreza cresça, sem que o Estado garanta os pobres seus direitos básicos, a

preocupação que eles  possuem é em como disfarçar  a  pobreza,  como realizar  a “limpeza

social” para que a miséria não fique em evidência e como garantir a segurança dos mais ricos

em detrimento dos mais pobres.

As  consequências  das  exceções  parciais  é  acreditarmos  que  elas  estão  dentro  da

normatividade, pois é assustador pensar que na exceção totalizadora, a norma é colocada para

baixo pelo “anormal” e é assim que se faz a exceção, com a enorme desigualdade faz com que

os governos barateiem cada vez mais a educação para que assim, cada vez mais pores tenham

acesso, aumentando assim o número de incluídos, porém o que ocorre é a formação de escolas

pobres voltadas para a população pobre. Essa inclusão perpassa pelas politicas de assistência

social, que serve como um ponto de equilibro no mundo do trabalho, já que o mesmo não é

capaz de incluir todas as pessoas. A assistência social tem como objetivo manter hegemonia

no mundo do mercado e trabalho, porém, a forma que ela é prestada aos mais pobres é no

âmbito  assistencialista,  fazendo com que os  que a  utilizam sejam dependentes  por  muito

tempo, até mesmo para sempre. Isso faz com que aqueles que não conseguem ser absorvidos

pelo  mundo  do  trabalho  e  que  se  tornam dependentes  das  politicas  assistencialistas  para

manter  seu sustento  sejam estigmatizados,  por  uma falha  do sistema que não é  capaz de

garantir a todos os mesmos direitos.

O acesso às políticas de assistência social, pela forma como são concedidas aos mais

necessitados, criminaliza e estigmatiza, tirando deles o direito de serem cidadãos, fazendo

com que eles  se pareçam sujeitos necessitados dignos de pena.  O que propicia  o sucesso

oportunista  de  políticos  com projetos  paternalistas  que  fazem das  periferias  seus  currais

eleitorais, prometendo “mudança” e direitos que parecem ser novidades, fazendo com que

aquelas pessoas fiquem dependentes deles.
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A  justiça  criminal  é  uma  espécie  de  território  “sagrado”  da  nova  ordem

socioeconômica  global,  que  é  legitimada de  forma indireta  pela  mídia  e  contribui  para  a

fomentação do senso comum, no qual defende que a justiça punitiva não possui nenhuma

intenção / obrigação de recuperar e nem de reintegrar o sujeito, que negligência as leis, a

sociedade. A única intenção da justiça punitiva é afastar esse sujeito que representa algum tipo

de perigo social, pois segundo o senso comum esse indivíduo escolheu o crime por livre e

espontânea vontade, assim ignorando a raiz do problema e não levando em consideração as

condições desiguais da vida em sociedade. Para Wacquant (2001), essas politicas punitivas,

teriam sido colocadas no local das politicas assistencialistas e de diminuição da miséria, que

seria uma outra forma de conter e estancar a crescente massa de pobres.

Uma sociedade que impede a não existência de um Estado Social tem a necessidade de

possuir um Estado Penal mais atuante, já que o mercado, como dito anteriormente,  não é

capaz de suprir as necessidades que não são supridas pelo Estado, o que traz a necessidade de

possuir meios que controlem essa população que não possui nenhum direito ou garantias. Esse

controle se dá através da violência e da punição, para que esses sujeitos transgressores se

mantenham longe  dos  ditos  “cidadãos  de  bem”,  para  que  assim não  ofereçam quaisquer

riscos. Tirando do Estado qualquer responsabilidade econômica e social leva a sociedade a

crer  que  a  responsabilidade  de  não  sucesso,  desemprego  e  pobreza  seja  puramente  uma

questão de mérito individual.

Se as mesmas pessoas que exigem um Estado mínimo, a fim de ‘liberar’ as ‘forças’ vivas do
mercado e de submeter os mais possuídos ao estímulo da competição,  não hesitam em
exigir um Estado máximo para assegurar a ‘segurança’ do cotidiano, é porque a pobreza do
Estado social  sobre o fundo da desregulamentação suscita e necessita da grandeza do
Estado penal (WACQUANT, 2007, p.48, grifo do autor).

Nesse sentido, o Estado Penal sustenta a teoria de quem é capaz de cometer pequenos

delitos também é capaz de cometer delitos mais graves, essa teoria reforça a necessidade de

combater os pequenos distúrbios do cotidiano. A burguesia afirma que a mesma “capacidade”,

o mesmo “distúrbio” que move uma pessoa a furtar uma mercadoria do supermercado pode

também se  manifestar  através  de  delitos  mais  graves  como assaltos  com violência,  e  até

assassinatos.  Isso  permite  noções  preconcebidas  dos  indivíduos  favelados,  pois  os  que  lá

residem não são vistos como possuidores de direitos, porque já possuem uma predisposição
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para o crime, mas precisamos entender que se o Estado não cumpre seu papel de garantidor de

direitos, isto condiciona diretamente para que os jovens favelados não vejam um futuro para

além daquele. Moradores das favelas são discriminados só pelo fato de morarem lá, levando a

consequências diversas, como não conseguir um emprego. Como já dito, o estigma de morar

em  favelas  ou  em  bairros  periféricos  é  diretamente  associado  à  pobreza,  ao  crime  e  a

degeneração moral. A legitimação de posturas discriminatórias e violentas por parte do Estado

com a classe trabalhadora são apoiadas pelos setores midiáticos, através da propagação de um

discurso completamente vazio de conteúdos críticos. A produção e influência da mídia, assim

estruturada, torna-se um obstáculo para a democracia, e não um instrumento de reflexão e

informações articuladas, que esclareça os direitos sociais, políticos e civis de toda população.

O  discurso  e  a  fundamentação  da  criminalização  da  pobreza,  a  noção  de  uma  “classe

perigosa” que se concentra nas periferias e favelas, está completamente de acordo com os

interesses  do  sistema  capitalista  hoje,  que  procura  “desviar”  o  foco  da  desagregação  e

criminalidade  produzidas  pelo  movimento  descendente  da  economia,  a  fim  de  que  essa

miséria e essa ameaça não atinjam os locais onde a burguesia mora.

3 – Formação da Zona Oeste do Rio de Janeiro

Para que possamos compreender a formação da Zona Oeste e principalmente do bairro

de Campo Grande, é necessário entendermos a divisão da cidade do Rio de Janeiro, que é

dividida territorialmente em zonas, que são: Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte e Centro. A

formação urbana que se deu a partir das ocupações, pode ser entendida ao longo dos séculos,

como transformações econômicas, politicas e sociais. O centro da cidade, décadas atrás era

habitado pelos mais pobres, pessoas que trabalhavam nas imediações de suas residências, que

posteriormente foram obrigados a abandonar suas casas, assim migrando para as regiões mais

distantes de seus trabalhos. Por essa razão, todos os locais afastados do Centro, que engloba a

Zona  Oeste,  tiveram transformações  tanto  na  parte  econômica,  quando  na  parte  politica,

devido às influências ocasionadas pela migração dos indivíduos. Essa migração se deu por

conta  da  reformulação  do  centro  da  cidade,  que  tinha  como  objetivo  modernizá-la  e

consequentemente realizar uma “limpeza social”, pois o Rio de Janeiro séculos atrás era visto

como uma Cidade Suja que deveria ser evitada pelos viajantes, devido as diversas doenças
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como: febre amarela, varíola, sarampo, disenteria, difteria, tuberculose e até mesmo a peste

bubônica, que eram frutos da falta de infraestrutura sanitária e do mal planejamento da cidade.

Além disso,  a  população crescia  de  forma significativa,  devido à  imigração europeia  e  a

migração de escravos recém-libertos, o que aprofundava o caos urbano, pois as ocupações

sem planejamento contribuíam para a proliferação dessas doenças, fazendo com que a cidade

fosse um lugar insalubre, que refletia diretamente na economia nacional.

Como solução  para  esses  problemas,  os  Governos  Federal  e  Municipal  da  época,

decidiram realizar obras para modernizar o Rio de Janeiro, que ocorreram entre o final do

século  XIX e  início  do  século  XX.  A reforma promovida  e  coordenada  pelo  prefeito  da

Cidade, Pereira Passos, ficou vulgarmente conhecida como “bota abaixo”, que tinha como

objetivo acabar com os problemas de saneamento, para que assim pudesse ser controlada a

propagação das  doenças  e  modernizar  a  mobilidade e  a  comunicação entre  as  regiões  da

cidade,  só  que  para  isso  foi  necessário  realizar  demolições  de  casas  e  cortiços,  que

aumentavam cada vez mais com a imigração. A reforma Pereira Passos, é considerada até hoje

no âmbito das ciências sociais (AZEVEDO, 2003) como uma modernização excludente, pois

em nome de uma higiene e embelezamento urbano, fez com que os mais pobres e negros

fossem expulsos dos cortiços que moravam. Surgiram assim os primeiros locais nomeados

como favelas, pois muitos se viram obrigados a morar nos morros em torno do centro para

que pudessem ficar mais próximos dos seus locais de trabalhos, enquanto outros começaram a

migrar para os locais mais afastados do centro em busca de moradia, o que ocasionou não só

uma reforma urbana, mas também social, deixando claro os locais que eram destinados para

essas pessoas, já que só pelo fato de serem pobres já eram considerados como um perigo para

a  sociedade.  Enquanto  o  prefeito  estava  preocupado  em  realizar  a  “limpeza  social”,  o

presidente da República, Rodrigues Alves, estava preocupado em modernizar o porto do Rio

de Janeiro, que tinha como norte a ideia de progresso de desenvolvimento material, técnico e

econômico, porém para que isso pudesse ocorrer era necessário que fosse realizado o combate

à  insalubridade,  para  que  assim  pudesse  revitalizar  o  porto  para  ampliar  os  interesses

econômicos, ou seja, as duas iniciativas tanta municipal quanto federal estava agindo em prol

dos interesses do capital.4

4 Para saber mais sobre a Reforma Pereira Passos, cf. Azevedo, 2003.
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Nesse mesmo período das Reformas de modernização do Rio de Janeiro, no século

XIX e início de século XX, a atual Zona Oeste era conhecida como Sertão Carioca (SANTOS

& RIBEIRO,  2006),  por  conta  das  intensas  atividades  agrícolas  presentes  na  região,  que

abastecia  o centro  da  cidade,  fazendo  com que  tivesse  uma  significativa  participação  na

economia municipal. Com tudo, essa região também era marcada pelo fato de possuir uma

baixa ocupação populacional, além de ser um local distante do centro urbano. As atividades

rurais estiveram presentes durante muito tempo na região e foi ela que determinou sobre o

estilo de vida dos moradores e as formas de ocupação dos territórios, o que proporcionou que

cada região da Zona Oeste tivesse processos diferentes de formação econômica, social e de

urbanização.  Podemos  perceber  isso  quando olhamos  para  o  bairro  da  Barra  da  Tijuca  e

comparamos  com  o  Bairro  de  Santa  Cruz,  é  perceptível  que  no  primeiro  ocorreu  um

crescimento planejado e no segundo não aconteceu o mesmo. Atualmente essa região, por

conta  de  suas  características  territoriais,  tem  recebido  um  grande  investimento  do  setor

imobiliário,  ou seja,  apesar de sua distância  do centro da cidade,  ainda assim atende aos

interesses do capital, isso porque ocorreu uma mudança de região agrícola para uma região

voltada para o comércio e indústrias.

A  cidade  do  Rio  de  janeiro  sofreu  vários  processos  nas  últimas  décadas  que

impactaram diretamente na vida cotidiana da cidade, muito desses processos foram frutos de

politicas  neoliberais,  como  a  preparação  da  cidade  para  receber  os  “Megaeventos”,  que

tinham grandes  interesses  políticos  e  econômicos.  Mesmo  que  tenham  tido  intervenções

diferenciadas em diversos contextos, além do impacto na vida cotidiana, contribuíram para a

segregação  de  uma  parcela  significativa  da  sociedade  carioca,  assim  causando  muitas

mudanças  sociais  e  urbanas.  As  remoções  que  ocorreram para  a  realização  das  obras  de

preparação para os megaeventos – Pan-Americano em 2007, Jogos Mundiais Militares em

2011, Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo em 2014 e Jogos Olímpicos em 2016 –

obrigaram muitas  pessoas  a  morarem nas  regiões  mais  afastada  da  cidade  sem acesso  à

infraestrutura básica, como saneamento e transporte. A segregação ocorre de diversas formas,

e uma delas, é a ausência de investimento nos direitos básicos de cidadania, fazendo com que

os  moradores  das  comunidades  mais  pobres  da  cidade,  convivam  diariamente  com  a

estigmatização territorial, com pobreza e com o Estado de Exceção. (BARREIRA, 2013)  O

objetivo não é analisar toda a Zona Oeste e nem Campo Grande de forma mais aprofundada e
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sim, dar um panorama mais geral para entender a formação do Conjunto Santa Maria, que fica

localizado no sub-bairro Tingui, que faz parte da área administrativa de Campo grande5.

4 – História do Bairro de Campo Grande.

O bairro de Campo Grande (veja o mapa da página 40) recebeu esse nome devido as

suas características naturais, por ser um imenso campo verde, com muitas montanhas em seu

entorno e por ser muito extenso, como todos os bairros do Rio de Janeiro e por conta da

grande influência religiosa, mas especificamente da religião católica. Campo Grande surge

junto com a construção da igreja Nossa Senhora do Desterro em 1873, que atualmente fica

localizada na região central do bairro. Porém as características urbanas chegaram de forma

bem gradual, a água potável, só foi disponibilizada para a população em abril de 1883, por

conta da mudança do matadouro que ficava no centro da cidade, para o bairro de Santa Cruz,

como seria necessário o uso de muita água, o governo decidiu levar essa água da Serra do

Mendanha, porém a proprietária colocou como condição para venda do terreno, que essa água

fosse também fornecida para Campo Grande, e assim foi feito. Já a luz elétrica, só chegou em

1919,  um pouco mais  tarde que em outras Regiões,  possibilitando a chegada dos  bondes

elétricos, que facilitou o deslocamento dos poucos habitantes e das produções agrícolas até a

região central da cidade  (BASTOS, 1974).

O século XX trouxe muitos investimentos que fizeram com que ocorresse um avanço

no setor de indústrias e uma modernização em relação à mobilidade, pois, foi nesse período

que  ocorreu  a  construção  da  Avenida  Brasil,  mais  especificamente  no  ano  de  1946,  que

cortava toda a cidade e fazia a ligação da Zona Oeste até a região central da cidade, que se

tornava  uma  outra  forma  de  escoamento  das  produções  agrícolas  e  deslocamento  dos

moradores da região até o centro. Além da Avenida Brasil, uma outra via muito importante

para  o  desenvolvimento  de  ocupação  habitacional,  a  ligação  com  os  demais  municípios

vizinhos e o escoamento de mercadorias, foi a antiga Estrada Rio-São Paulo, que passa por

dentro do bairro. Nesse mesmo período, Campo Grande se tornou o maior produtor de laranja

do Rio de Janeiro, mas diferentemente das outras regiões que faziam parte do Sertão Carioca,

5 XVIII Região Administrativa da cidade do Rio de Janeiro, que compreende os bairros de Santíssimo, Senador
Vasconcelos, Inhoaíba, Cosmos e Campo Grande.
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Campo  Grade  começa  a  deixar  as  atividades  agrícolas  a  partir  da  década  de  1950,

transformando  os  sítios  em  loteamentos  imobiliários,  assim  obrigando  a  aceleração  do

processo de urbanização. Com isso na década de 1960, surgem as primeiras indústrias e os

primeiros conjuntos habitacionais da região, o que proporcionou a ocupação de várias áreas

periféricas  do  bairro.  Entretanto  nesse  mesmo  período,  começou  a  ocorrer  diversas

construções clandestinas, devido a ser a única forma dos mais pobres obter a tão sonhada casa

própria, porém essas casas surgiam sem nenhuma infraestrutura, como saneamento básico e

fornecimento de luz elétrica e água potável. Como forma de legalização dessas casas e como

forma de controlar essas ocupações, no início da Ditadura Militar, foi criado o “Programa

Nacional  de  Habitação  e  o  Sistema  Financeiro  da  Habitação6 –  SFH  –,  sendo  o  Banco

Nacional da Habitação – BNH – o gestor deste aparelho” que tinha como objetivo conceder as

classes populares acesso legal à casa própria, que era financiada através do FGTS – Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço.

Campo Grande

6O Sistema Financeiro de Habitação foi criado pelo governo federal através da lei no 4.380, de 21 de agosto de 
1964, para facilitar a aquisição da casa própria [Banco Central do Brasil, disponível em 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2009/11/financiamento-habitacional].
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A Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro7 (CEHAB) foi responsável

pela  construção  de  conjuntos  habitacionais  populares  de  grande  e  pequeno  porte,  que

contribuíram para  o  crescimento  populacional,  e  devido  a  esse  crescimento  foi  surgindo

muitos  sub-bairros,  dentre  eles  está  o  sub-bairro  Tingui  que  será  debatido  mais  a  frente.

Porém a CEHAB, não era a única que investia no setor imobiliário, enquanto ela realizava

empreendimentos  voltados  para  moradia  da  população  de  baixa  renda,  a  empresa  ECIA

Irmãos Araújo8 já investia em empreendimentos voltados para a classe média em ascensão ou

oriunda  de  aluguéis  em  bairros  mais  nobres  da  cidade.  Como  disse,  esse  programa  de

habitação tinha como objetivo atender os mais pobres, porém se tornou contraditório, pois os

mais beneficiados pelo programa foram pessoas das camadas medias e alta, os pobres não

possuíam  muitas  opções  de  moradia  e  ainda  tinham  que  lidar  com  as  dívidas  que  não

conseguiam efetivar  o  pagamento.  Isso  acontecia  porque,  os  reajustes  das  parcelas  eram

maiores  que  o  reajuste  do  salário-mínimo.  A construção  desses  conjuntos  habitacionais

contribuirá para que Campo Grande viva uma grande transformação territorial, populacional e

social em um curto espaço de tempo (FONSECA, 2011)

Mesmo com o crescimento urbano e econômico acelerado por conta do setor industrial

e  imobiliário,  Campo  Grande  tinha  que  lidar  com  as  contradições  sociais,  pois  os

investimentos nesses setores não combinavam com os investimentos em politicas públicas de

garantia de diretos básicos para a população pobre como água,  esgoto,  educação, saúde e

transporte.  A atuação  do  Estado  nessas  áreas  era  e  ainda  é  seletiva,  a  distribuição  dos

investimentos urbanos corroboram para que ocorra um padrão de crescimento periférico. Não

é  por  acaso  que  as  construções  de  moradias  populares  estejam  sempre  em  locais  com

infraestruturas inadequadas, isso é o reflexo do crescimento “combinado desigual”9 que é o

alimentador  do  sistema capitalista,  que  delimita  os  territórios  entre  os  mais  ricos  e  mais

pobres, assim criando territórios bem distintos na mesma cidade, aonde um não se mistura

7Empresa estatal do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Criada pela Lei nº 263 de 29 de dezembro de 1962,
com o objetivo de desenvolver a política habitacional do governo do estado da Guanabara e, principalmente,
promover a erradicação das favelas.
8 Empresa privada de investimento imobiliário.
9Teoria de Trotsky analisada em (LÖWY, 1998) e (BIANCHI, 2001).
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com o outro, na verdade essa interação pode até ocorrer, mas somente quando o pobre está a

serviço da classe dominante.

Campo Grande começa a se tornar um bairro proletário de forma mais intensa no final

da década de 1980, se consolidando nos anos 1990. Tornando o bairro em dormitório, que

ocorre quando muitos moradores trabalham em locais muito afastados das suas residências,

como, por exemplo, morar em Campo Grande e trabalhar no Centro ou na Zona Sul da Cidade

e retornarem para seus bairros apenas para dormir. Esse não é um fenômeno exclusivo de

Campo  Grande,  mas  de  vários  bairros  que  estão  localizados  no  subúrbio.  Atualmente  a

realidade de Campo Grande tem mudado, devido ao crescimento do comércio e dos serviços

no setor industrial, fazendo com que os moradores trabalhem no bairro ou nas proximidades,

assim não exigindo um deslocamento demorado para chegar até o trabalho. A distância do

centro da cidade e a ineficiência do transporte público tornou necessária a criação de um

subcentro urbano, que se consolidou e se tornou uma referência para compras e serviços, o

“calçadão”,  como  é  conhecido  popularmente,  recebe  diariamente  centenas  de  pessoas

moradoras de Campo Grande e de bairros próximos, o que contribui para a diversidade social

e a economia local.

Esse  crescimento  comercial  econômico  e  populacional  faz  com que  o  bairro  hoje

possua uma configuração de cidade. Porém vale ressaltar que esse crescimento comercial,

industrial e populacional, não significou um investimento na mesma proporção nos serviços

públicos essenciais destinados ao lazer e a cultura ou no sistema público de transportes, saúde,

de ensino e  de outras  tantas problemáticas  enfrentadas pelos  moradores.  Esses problemas

enfrentados pela população de Campo Grande não são exclusivos da região e nem de parcela

da Zona Oeste, mas esses locais vivenciam de forma muito intensa a segregação, que tratarei

no próximo ponto, e a estigmatização territorial, que é percebida no dia a dia, que são reflexos

da Demissão do Estado como já foi exposto no primeiro capítulo.
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5 – Segregação em Campo Grande.

A segregação existente entre os sub-bairros de Campo Grande, mesmo sendo parte da

região periférica da cidade, é bem parecida com o que ocorre nas grandes cidades no Brasil e

no mundo. A segregação nada mais é que a separação social e territorial dos indivíduos de

diferentes classes sociais, ou seja, como disse no primeiro capítulo o meio urbano possui uma

linha invisível que separa os locais destinados à moradia dos mais ricos e os locais destinados

à moradia dos mais pobres, essa separação é nomeada como segregação residencial  “uma

expressão espacial das classes sociais” (CORRÊA 2002). Essa diferença ocorre, a partir do

valor que cada grupo social pode pagar por uma residência, com isso os mais ricos por terem

maior poder aquisitivo, sempre poderão pagar por um local que concentra mais e melhores

equipamentos  e  serviços  urbanos,  que  pode  proporcionar  uma  maior  qualidade  de  vida,

enquanto  os  mais  pobres  são  condicionados  a  morarem  em  locais,  mais  decadentes,

caracterizando assim a diferenciação entre os bairros de cada um desses grupos sociais. Além

da  questão  monetária,  ainda  existe  a  diferença  de  atuação  do  Estado  na  garantia  de

infraestrutura,  pois  isso  está  relacionado  com  a  distribuição  desigual  de  rendas  e

investimentos, que é bem característico do sistema capitalista. Segundo Caldeira (2000), a

segregação sócio-espacial é uma característica importante das cidades, estabelecendo padrões

de diferenciação social e de separação, que variam na cultura e na história, e estruturam a vida

pública e o relacionamento dos grupos sociais no espaço da cidade.

Como foi exposto no ponto anterior, Campo Grande recebeu um grande investimento

imobiliário  nas  décadas  de  1960  e  1970,  com  a  construção  de  conjuntos  habitacionais

voltados aos mais pobres e loteamentos populares de classe média, que eram financiados pelo

BNH10. Portanto, o Estado usa de um tratamento privilegiado as regiões mais ricas da cidade

(o Centro, a Zona Sul e uma pequena parte da Zona Oeste, onde estão localizados os bairros

Recreio  e  Barra  da  Tijuca),  no  que  tange  aos  serviços  de  infraestrutura  e  habitações  de

qualidade.  O bairro  de  Campo Grande  é  um grande  exemplo  dessa  politica  seletiva  que

segrega os mais pobres, pois a ausência do Estado em relação às politicas sociais de habitação

e  estrutura  permitiu  que  ocorresse  diversas  ocupações  populares  irregulares.  Com  a

ineficiência e o fim desse programa de habitação e a extinção em 1986 do BNH, muitos

10O Banco foi extinto através do Decreto-Lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986, o qual foi incorporado à
Caixa Econômica Federal.
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loteamentos  começaram a  surgir  na  década  de  1990  com o  desmembramento  de  muitas

fazendas que ainda existiam na região. Intensificando as construções imobiliárias partindo da

iniciativa privada, de edifícios populares, condomínios residenciais de médio e alto padrão.

Nessa  década  ocorreram importantes  obras  de  melhorias  no  bairro  por  meio  de  projetos

municipais, como PEU11 que era voltado para melhorias urbanistas e paisagistas, visando em

valorizar uma série de bairros do Rio de Janeiro (FONSECA, 2011)

Por meio da Secretaria Municipal de Obras, a Prefeitura usava do discurso que essas

medidas  eram uma  forma  de  valorizar  e  modernizar  os  bairros  periféricos,  porém essas

melhorias, em Campo Grande e nos bairros que receberam o projeto, não foram homogêneas

já que essas intervenções ocorreram apenas nos principais trechos dos bairros, onde havia

uma maior circulação de pessoas e de veículos e um desenvolvimento comercial. Em Campo

Grande o projeto realizou melhorias como, o alargamento de ruas importantes que ficam em

torno do centro do bairro, dentre elas está a Rua Campo Grande e a Avenida Cesário de Melo,

repavimentação e modernização do “calçadão”, criação de um espaço destinado aos camelôs,

construção do West Shopping, que foi o primeiro shopping da região e outras tantas melhorias

voltadas para a economia local, mas transvestidas de melhorias para a população. Com isso

podemos perceber que o projeto Rio Cidade e o PEU não eram de fato voltados para melhorar

a qualidade de vida de todos os moradores de Campo Grande, mas sim favorecer o comércio,

a especulação imobiliária e a parcela de moradores mais beneficiados com essas melhorias

foram os que tinham um maior poder aquisitivo e moravam no entorno do centro do bairro.

Essa urbanização é bem característica das politicas neoliberais estabelecidas para as cidades,

nas quais ocorre um tratamento diferenciado, aumentando a diferença interna, que ocasiona

um desenvolvimento desigual dentro do mesmo bairro.

O bairro de Campo Grande possui seis favelas de grande porte que são: Vilar Carioca,

Carobinha,  Favela  do  Barbante,  Santa  Margarida  e  Favela  das  Almas  e  diversas  outras

comunidades pequenas, onde seus moradores convivem diariamente com a violência policial

e o tráfico de drogas, e mais recentemente com a violência das milícias que dominam boa

parte do território. Muitas dessas comunidades se formaram de duas formas: a primeira foi a

partir das diversas ocupações que ocorreram no bairro e que não tiveram acompanhamento do

11  Projeto de Reestruturação Urbana da Prefeitura do Rio de Janeiro. [Secretaria de Municipal de Urbanismo,
Infraestrutura e Habitação].
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poder público e que mesmo depois de “legalizadas” elas ainda sofrem com o abando e a

miséria. E a segunda forma mais recente, mais especificamente em 2011, que se deu com a

construção de conjuntos habitacionais a partir do projeto “Minha Casa Minha Vida”para a

moradia de pessoas que eram removidas de várias áreas da cidade, fato que contribuiu para

um  considerável  aumento  populacional  e  fortalecimento  do  elemento  segregacionista.

(SILVA, 2011)

Essa ausência dos direitos sociais constrói uma discriminação e um preconceito com

os  moradores  desses  locais,  que  é  traduzido  através  das  descrições  negativas.  Quando

analisamos alguns números do Censo do IBGE (2010), fica mais nítido que a região possui

muitas características preocupantes. Na educação, Campo Grande possui uma taxa média de

alfabetização inferior a 95,4%, enquanto a média do Município é de 95,6%. Já, em relação ao

número  de  casas  sem instalação de  energia  elétrica,  o  bairro  lidera  com mais  de  13.692

domicílios sem eletricidade.  Mesmo tendo um distrito industrial o bairro ainda possui um

grande número de desemprego. Em relação à saúde o bairro possui uma expectativa de vida

que está abaixo do Município e sem falar nas doenças por conta de possuir um dos piores

índices  de  saneamento  básico  e  do  alto  número  de  mortalidade  infantil.  Esses  dados

contribuem para que o bairro tenha um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que

é reflexo de falta de  investimento por parte dos governos estadual e municipal em saúde,

educação, transporte, saneamento básico e moradia de qualidade.

Além desses problemas já mencionados acima, Campo Grande ainda convive com a

violência, ocupando a terceira posição em relação ao número de jovens mortos entre 15 e 19

anos (IBGE, 2010). Nos anos 2000, a milícia passou a controlar diversos territórios da Zona

Oeste e Campo Grande é um dos bairros que tem uma parte bem expressiva do seu território

controlado  por  grupos  paramilitares.  Das  20  comunidades,  incluindo  as  seis  favelas  já

mencionadas, apenas a Favela do Barbante não é totalmente dominada pela milícia, metade

dela está sob o poder do tráfico de drogas. Segundo informações extraídas do site do Instituto

de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro, os locais dominados por esses

grupos  paramilitares  concentram a  maior  parte  dos  homicídios  da  Cidade.  Em 2011,  foi

registrada em Campo Grande uma média de 3,42 assassinatos para cada 100 mil moradores. E

mais recentemente, no primeiro trimestre do ano de 2017, foram registrados 923 roubos e
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1259 furtos, pelo 40º batalhão da Polícia Militar que atende aos bairros de Campo Grande,

Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos. Esses altos índices de violência no meio urbano

é  consequência  do  sistema  capitalista  e  das  politicas  neoliberais,  que  através  da

marginalização,  segregação  e  estigmatização  daqueles  que  representam  “perigo”  para  a

sociedade, que são os pobres e negros, são varridos para locais o Estado cria os “rejeitados

sociais”,  negando  de  forma  qualitativa  os  direitos  sociais  e  uma  vida  digna  para  esses

indivíduos.

Não  é  por  acaso  que  grupos  criminosos  como  a  milícia  e  o  tráfico  de  drogas,

encontrem nessas comunidades abandonadas pelo Estado, na qual os moradores não possuem

nenhuma perspectiva de melhora de vida, um terreno fértil para se manter. No caso dos grupos

paramilitares,  eles  transformam  essas  comunidades  em  polos  econômicos,  utilizando  do

discurso de “proteção comunitária”, contra o tráfico de drogas, para que assim possam realizar

cobranças de taxas de “segurança”, controlar as vendas de TV a cabo (gato net), de gás e

água,  dominam  as  cooperativas  de  transporte  alternativo  e  venda  de  terrenos.  Essa  dita

“proteção comunitária”, na realidade como o próprio Relatório da CPI das Milícias (2008)

traz, os moradores pagam não para se protegerem do tráfico e sim da própria milícia.

Além de polos econômicos, as comunidades se tornam verdadeiros currais eleitorais,

fazendo que esses grupos também sejam influentes no parlamento,  por terem domínio de

grandes  partes  de  território,  conseguem eleger  seus  membros e  ainda  dão apoio  a  outros

políticos. Ou seja, mesmo que esses habitantes sejam marginalizados, ainda sim possuem uma

grande utilidade politica em sustentar o sistema eleitoral burguês, que se constituí através das

trocas de favores, que também é uma forma de comprar votos dos que são desprovidos de

direitos mínimos.

O bairro de Campo Grande e tantos outros que se encontram nas periferias das grandes

cidades brasileiras e internacionais, são exemplos concretos do que é apontado por Wacquant

(2001): mesmo que a economia esteja em constante ascensão, os mais pobres moradores de

favelas não participarão efetivamente da vida econômica, política e da sociedade de mercado,

pois a exclusão dessa parcela da sociedade do mercado de trabalho e dos centros urbanos, cria

um enorme exército que reserva, que encontra no mercado informal ou no crime uma solução
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para sair da miséria que se encontram. E sofrem com a estigmatização, as políticas estatais de

abandono urbano e repressão punitiva nos guetos, que vai além das fronteiras geográficas: 

Favela  no  Brasil,  poblacioneno  Chile,  villamiseriana  Argentina,  cantegrilno  Uruguai,
rancho  na  Venezuela,  banlieuena  França,  gueto  nos  Estados  Unidos:  as  sociedades  da
América Latina, da Europa e dos Estados Unidos dispõem todas de um termo específico
para denominar essas comunidades estigmatizadas, situadas na base do sistema hierárquico
de regiões que compõem uma metrópole, nas quais os párias urbanos residem e onde os
problemas  sociais  se  congregam  e  infeccionam,  atraindo  a  atenção  desigual  e
desmedidamente  negativa  da  mídia,  dos  políticos  e  dos  dirigentes  do  Estado.
(WACQUANT, 2001, p. 13, grifos do autor)

Desse  modo,  quero  ressaltar  que  a  existência  do  crime  organizado,  a  falta  de

investimentos em serviços públicos e a violência do Estado não é algo exclusivo de uma

parcela  da Zona Oeste da Cidade,  outras comunidades  localizadas na Zona Sul e Centro,

também vivenciam esses processos e sofrem diariamente com os estigmas,  preconceitos e

discriminações. Porém o que diferencia a Zona Oeste e mais especificamente Campo Grande,

dessas comunidades é o fato de já possuir o estigma de ser uma região afastada do centro

urbano  que  possui  uma  maior  concentração  de  polo  econômico,  politico  e  cultural.  Isso

contribui para que essa região se torne um território desconhecido para o resto da população

carioca.

No próximo capítulo, retratarei como esse processo de segregação, estigmatização e

violência se materializa de forma mais profunda no Conjunto Santa Maria, que está localizado

no Tingui, que vem a ser um sub-bairro de Campo Grande.

6 – Surgimento e Ocupação do Conjunto Santa Maria.

O Conjunto Santa Maria, fica localizado no sub-bairro Tingui em Campo Grande, na

Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro (veja o mapa da página 48). Por não possuir nenhum

material escrito registrando a história e o surgimento do conjunto habitacional, utilizarei da

metodologia  de  memória  coletiva  para  a  construção  desse  capítulo.  Segundo  Halbwachs

(2004), as lembranças individuais estão apoiadas e são fortalecidas nas lembranças dos outros

indivíduos que participaram do mesmo processo histórico. Ou seja, o que mantém a memória

viva e permite que seja passada de geração em geração é o fato de nunca estarmos sozinhos,
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já  que  vivemos  em  sociedade  e  fazemos  parte  de  algum  grupo  social,  que  permite  a

consolidação  de  nossas  memórias.  Essa  memória  coletiva  foi  resgatada,  pelo  método de

entrevistas  com  moradores  que  vivem  no  conjunto  desde  as  ocupações  das  casas  que

ocorreram em 1992.

Conjunto Habitacional Santa Maria / Bairro de Campo Grande

Como disse, o conjunto faz parte do sub-bairro Tingui, que foi uma região que surgiu a

partir  do  desmembramento  e  transformação  de  fazendas  e  sítios,  em  lotes.  Estes  foram

vendidos posteriormente, para a Imobiliária Irmão Araújo, que investiam em construções de

moradias de médio e grande porte, e o publico alvo sempre eram pessoas de classe média,

proveniente  de  bairros  da  Zona  Sul  e  de  Zona  Norte  da  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  ou

moradores de outros municípios do Estado. Entretanto havia também aqueles que compravam

ou ocupavam terrenos clandestinamente e construíam seus barracos até mesmo de madeira de

forma autônoma, por não possuir condições de comprar através dos meios legais. Por conta

dessa “mistura” de diferentes classes sociais é possível encontrar parte com enormes casas e

uma boa estrutura habitacional  e  uma outra  parte de casas muito humildes sem nenhuma
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estrutura habitacional, fazendo com que pareça que estamos entrando em bairros diferentes,

mesmo estando no mesmo sub-bairro.

A história do Conjunto Santa Maria, desde a sua formação até os dias atuais, mostrará

concretamente o que disse no ponto anterior,  que mesmo que o bairro de Campo Grande

esteja localizado na periferia da cidade do Rio de Janeiro, ainda sim, existem locais dentro

dele que sofrem de forma mais aprofundada com a segregação e a estigmatização.

7 – Surgimento e ocupação do Conjunto Santa Maria

O  conjunto  Santa  Maria,  conhecido  como  “casinhas”,  fazia  parte  do  “Programa

Nacional de Habitação” e tinha um caráter de conjunto popular, pois as casas eram destinadas

a  moradia  de  servidores  públicos  de  baixa  renda  como:  professores  e  trabalhadores  dos

correios (veja a foto de satélite da página 51).

As obras foram paradas no final da década de 1980 e nenhum dos moradores que

entrevistei soube dizer ao certo o motivo, porém segunda a Deputada Lucinha (PSDB), as

obras  não foram finalizadas  devido à  falta  de  verba  por  parte  do  Governo Federal,  para

continuar financiando as obras. Isso correu por conta da crise financeira que se instaurou no

início da década de 1980, durante o mandato do Presidente João Figueiredo, último Presidente

da ditadura militar. Lucinha era ativista politica e nos anos 90 foi diretora de Habitação da

Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ) e de toda a

Zona Oeste.  Ela foi uma das pessoas que estiveram de frente na luta pela permanência e

legalização das casas.

Inicialmente o conjunto tinha cerca de 688 casas, construídas em travessas de forma

padrão e nenhuma tinha muro, os acessos para entrar no conjunto são pela Estrada Santa

Maria  e  pela  Estrada Rio-São Paulo,  totalizando 3 acessos  por meio de ruas  principais e

diversos outros secundários, que é por meio das travessas, mais especificamente são o total de

16 acessos secundários. A arquitetura na parte de cima é em formato de morro, fazendo que

todas as travessas sejam ladeiras e a parte de baixo é em formato plano. Com o abandono das
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obras nos anos de 1991 e 1992, ocorreram no total de três “invasões”12, apenas a última não

foi removida através de força policial, isso só tornou-se possível pois além da resistência dos

moradores eles também contaram com a ajuda da Deputada Lucinha, do Deputado Luiz Paulo

(PSDB) que na época era Secretário Municipal de Obras e do Deputado Federal Otávio Leite

(PSDB), que na época era Vereador do Município do Rio de Janeiro.  Segundo a Senhora

Lúcia, que foi uma das “invasoras”, a Deputada Lucinha esteve presente em todo o período de

luta por permanência e por essa razão “muitos moradores são gratos a ela, até hoje.”.

Como disse as casas eram todas em modelo padrão, tinham uma sala grande, cozinha,

banheiro, quintal e um tanque de pedra. No início as casas não tinham portas, janelas, vasos

sanitários e caixa d'água, como relata a senhora Lúcia:

“Quando vim para cá, era só o teto e as paredes. Tive que improvisar as janelas com

uns coberto velho e a porta era uma tábua que a noite eu colocava escorada com o

fogão. Mas não era assim, na verdade tinha janelas, portas, caixa d'água, vaso e pia

de  banheiro,  mas  o  que  invadiram antes  e  foram tirados  pela  polícia,  roubaram

tudo.” (Lúcia, entrevista concedida 03/08/2017)

12 O uso do termo é por conta de como os próprios moradores caracterizam as ocupações das casas.
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Conjunto Habitacional Santa Maria

OBS.: A área contornada em amarelo indica a parte inferior e o morro; a área em azul é a parte superior; e a área
em verde é onde era o sítio e agora é o condomínio.

A falta de portas e janelas não eram os únicos problemas enfrentados pelos moradores

do conjunto, as casas não tinham luz elétrica instalada e mesmo que as casas tivessem com

todo encanamento interno pronto, ainda sim, os moradores tinham que lidar com a falta de

encanamento externo para chegada de água potável e saneamento básico. A única forma que

eles tinham para conseguirem água potável, era por meio de duas bicas, que eles chamavam

de “bicões”, que ficavam em dois lugares estratégicos e era o que garantia água para todas as

famílias. Um era localizado no começo da Rua Ivonete, que é a primeira entrada do conjunto

pela Estrada Santa Maria, e o segundo ficava localizado na Rua Wilson Filho, que é a segunda

entrada  também  localizado  na  Estrada  Santa  Maria.  Ambos  foram  frutos  de  ligações
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clandestinas realizadas pelo dono de um sítio que havia na época (atualmente esse sítio é um

condomínio), o conjunto era construído no entorno dele.

“INBA – Como era para conseguir água potável?

Lúcia – Bem, era muito complicado, a gente pegava no bicão, que o dono do sítio que

era aonde tem esse condomínio ali na frente, colocou para ajudar a gente. Mas ele

ligava a água só à noite, porque era quando a água ficava mais forte. Só que quando

era por volta das 17 horas, já tinha que ir pra fila que ficava enorme, aí para não

ficar até tarde esperando a vez, tinha que descer um pouco mais cedo com os baldes.

Foi uma época bem difícil, de ter que ficar andando literalmente com a lata d'água

na cabeça todos os dias, igual aquela música, sabe?! Mas sempre tive fé em Deus que

um dia as coisas ia melhorar.” (Lúcia, entrevista concedida 03/08/2017)

Muitos dos que ocuparam as casas eram pessoas pobres e moravam de aluguel ou de

favor na casa de parentes, em bairros e municípios próximos e ficaram sabendo da ocupação

por meio de outras pessoas, no caso da senhora Lúcia,  ela estava passando de ônibus em

frente e ouviu alguém falando o que estava ocorrendo

“Lúcia – Eu tava indo com a minha irmã tirar a segunda via da minha carteira de

trabalho lá na regional, porque tinha conseguido um emprego e precisava disso para

começar a trabalhar. Ai, quando eu estava passando de ônibus ali na Rio São Paulo,

vi que tinha muita gente na rua e fiquei curiosa, ai nisso que o ônibus estava parado

ouvi alguém falando que estava invadindo as casas, foi ai que desci de pressa para

ver se conseguia uma pra mim.” (Lúcia, entrevista concedida 03/08/2017)

Há relatos de que muitas das travessas tiveram as casas ocupadas por membros da

mesma família  e  ou ocupadas  por  uma única pessoa que vendia  as  casas  para outros,  as

incursões  policiais  para  removê-los  e  o  tráfico  de  drogas,  que  existia  na  época,  também

contribuíram para essas vendas clandestinas. Como foi o caso da senhora Ana, que o marido

comprou a casa por 10 cruzeiros.
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“Ana – Meu marido comprou essa casa aqui,  por 10 cruzeiros, o contrato foi  de

'boca', tinha muito medo da polícia tirar a gente ou que essa pessoa voltasse atrás e

pegasse a casa de volta, ele era uns dos “matadores” daqui de dentro e porque não

tínhamos para onde ir.” (Ana, entrevista concedida 30/05/2017)

Além da preocupação de serem removidos de forma repentina, eles ainda tinham que

se preocupar com a possibilidade de terem suas casas tomadas por outras pessoas, muitas

famílias perderam suas casas assim, às vezes saiam para trabalhar e quando voltavam tinha

outros morando no lugar. Quando isso ocorria muitos iam até os traficantes pedindo ajuda,

mas ás vezes eram os próprios traficantes que tinham tomado a casa, e a única solução era

procurar alguma casa vaga, que era quase impossível ou ir embora sem nada. Por conta disso,

a solução era sempre deixar alguém “tomando conta”.

A luta para impedir as remoções e legalizar as casas foram bastante intensas,  pois

segundo a Deputada Lucinha,  era  necessário sempre deixar  alguém de confiança  dela  no

Conjunto para informá-la quando a polícia chegasse que ela arrumava um jeito de chegar o

mais rápido possível com os advogados para impedir. Para ela, era um absurdo que pessoas

pobres fossem tiradas das casas. Ela recorreu a diversos órgãos para garantir que as pessoas

não fossem removidas e que as casas fossem legalizadas.

Depois  de alguns meses  de ocupação,  foi  expedido um mandato de remoção e os

moradores tinham menos de 48 horas para desocupar. Porém a Deputada disse que ninguém

sairia  e  como  forma  de  impedir  a  entrada  da  Cavalaria  Montada  da  Polícia  Militar,  foi

organizada uma corrente humana, formada majoritariamente por mulheres e crianças. Lucinha

estava  presente  junto  com o  Deputado  Federal  Otávio  Leite  e  o  Deputado  Luiz  Paulo  e

conseguiram impedir que a polícia entrasse. Logo após esse fato, recorreram mais uma vez a

Prefeitura  Municipal,  por  meio  da  Secretária  de  Habitação  do  Município  e  o  Núcleo  de

Regularização de Loteamento, com pedido de legalização das casas, que daria aos moradores

a  posse  dos  terrenos.  No  dia  da  audiência  que  iria  ser  votada  essa  proposta  na  Câmara

Municipal  de Vereadores,  para decidir  sobre isso,  foi  organizada uma manifestação como

forma de colocar pressão.
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“Joice – Nessa época, eu tinha uns 10 anos, mas lembro que nesse dia minha mãe

faltou o trabalho e levou eu e meus irmão lá para cidade e ficamos gritando que

queríamos uma casa. Acho que até saiu na televisão, porque tinha muita gente. As

mulheres tudo com os filhos pequenos lá. Foi a Lucinha que pagou ônibus para levar

a gente.” (Joice, entrevista concedida 10/08/2017)

Nessa audiência ficou decidido que o Governo do Estado em parceria com a Prefeitura

iria comprar as casas através da CEHAB, mas que as mesmas seriam financiadas e parceladas

de acordo com a renda de cada cidadão, sendo assim esses moradores só teriam direito às

escrituras quando realizassem a quitação dos imóveis. Seria responsabilidade da prefeitura

garantir saneamento básico e instalação de luz elétrica para todas as casas, o que ocorreu de

forma imediata, em menos de 6 meses a companhia de fornecimento de energia elétrica já

estava realizando a instalação e a colocação de relógios em todas as residências.

Esse processo que realizava a transferência das casas para os nomes dos moradores,

ocorreu por meio de um mutirão, que foi realizado cerca de dois anos após a aprovação, no

qual a CEHAB foi até o conjunto e ficou cerca de dois meses realizando os cadastramentos e

as transferências. Lucinha acompanhou todo processo e a preferência era que as casas fossem

cadastradas  no  nome  das  mulheres,  para  que  assim  não  houvesse  a  chance  de  seus

companheiros ficarem com as casas caso ocorresse divórcio, e assim foi feito, a maioria das

casas  ficaram no nome das  mulheres  ou  de  seus  filhos.  O valor  das  parcelas  era  baixo,

variavam de R$ 36,00 à R$ 80,00 reais,  porém as parcelas tinham mais de 24 anos para

quitação do financiamento. Mesmo sendo um valor baixo, o que ocorreu no conjunto Santa

Maria foi bem semelhante com o que aconteceu com diversos outros conjuntos habitacionais

populares  na  década  de  1960,  muitos  moradores  não conseguiam realizar  os  pagamentos

mensais das parcelas e outros não tinham o dinheiro para pagar, com isso as parcelas foram se

acumulando  e  os  valores  aumentando  devido  aos  juros.  Todas  as  pessoas  que  foram

entrevistadas  afirmaram que não pagam as  prestações  ou que  começaram a  pagar,  porém

tiveram dificuldades para continuar o pagamento e acabaram “deixando pra lá”. Entretanto,

não há relatos de despejos por conta disso e nenhuma casa foi a leilão.

“INBA – A senhora conseguiu quitar o financiamento?
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Ana – Ih minha filha, nunca paguei uma prestação dessa casa, desde quando ela foi

passado pro meu nome, não tinha dinheiro o suficiente e o que eu ganhava dava só

para alimentar meus filhos. Então eu tinha que escolher, entre pagar a casa e comprar

comida.

INBA – Mas a senhora já recebeu algum comunicado da CEHAB sobre a dívida?

Ana – Nunca, eles já até pararam de enviar os boletos de cobrança.

INBA – A senhora conhece alguém que tenha conseguido quitar o financiamento e

pegar a escritura?

Ana – Se tem eu não sei, mas que quase ninguém aqui paga esse negócio é verdade,

até porque muitos moradores daquela época nem moram mais aqui. Já venderam as

casas pra outras pessoas.” (Ana, entrevista concedida 30/05/2017)

Realizei  o  mesmo  questionamento  a  Deputada  Lucinha,  sobre  a  situação  dos

financiamentos e o não pagamento do mesmo.

“Deputada Lucinha – É uma situação bem complicada, porque para conseguir que

essas  casas  ficassem no nome dessas  pessoas,  tivemos que travar  uma luta  muito

grande. Conseguimos que elas fossem financiadas, mas o meu desejo era que essas

pessoas não precisassem pagar nada por elas. Em relação a isso que você perguntou,

não tenho acesso a esse controle em relação aos pagamentos e nem do procedimento

que a CEHAB tem tomado, os moradores firmaram um compromisso comigo de que

pagariam,  mas  sei  que  a  maioria  era  pessoas  de  origem  muito  humilde  e  que

infelizmente não conseguiriam. Mas olha, nunca fiquei sabendo que a CEHAB já tirou

a  casa  de  alguém  por  conta  disso.”  (Deputada  Lucinha,  entrevista  concedida

04/11/2017)

Mesmo que o  conjunto  tenha  sido  “reconhecido”  pela  Prefeitura,  não  há  nenhum

registro por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura Municipal e nem da

Subprefeitura de Campo Grande, sobre a existência desse Conjunto, nem sequer editais de

obras de melhorias ou de regularização fundiária. Além disso, até a pouco tempo o CEP que

constavam nas contas dos moradores, era referente ao trecho em que o conjunto se localizava

na Estrada Santa Maria e não das travessas que eles moravam.
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Os nomes das travessas inicialmente eram letras do alfabeto, que foram dadas pelos

próprios moradores como meio de identificação, o que gerava muita confusão, no mesmo

período  de  legalização  das  casas,  foi  comunicado  que  as  travessas  passariam  a  ser

identificadas por nome e não mais por letras. Com isso todas as travessas da parte de baixo

passaram a ter nomes de flores e as travessas da parte de cima de alguma personalidade do

meio artístico / social. Entretanto procurei registros sobre essa alteração nos nomes em diário

oficial e não obtive sucesso ou quaisquer informações sobre tais alterações.

Segundo a  senhora  Sandra,  todas  as  obras  de  melhoria  no  conjunto  “foi  graças  à

Deputada Lucinha”, que vai desde pavimentação das ruas e travessas, até mesmo a instalação

de postes para a iluminação pública. Isso justificava o motivo que leva os moradores a terem

uma admiração e gratidão a ela, até os dias atuais, o que torna o conjunto um curral eleitoral,

onde os votos para ela e todos que ela apoia são garantidos, ou seja, a típica troca de favores

presente no sistema eleitoral brasileiro.

Com o passar  dos  anos,  muitas  construções  mudaram a  paisagem do conjunto.  A

maioria das casas tiveram modificações em sua arquitetura externa, como a construção de

muros, modificações internas, instalações de janelas e portas. Todas as ruas e travessas foram

asfaltadas e atualmente algumas se encontram fechadas com portões. Além disso, a partir de

2008 ocorreram muitas ocupações novas no conjunto. O morro, que ficava em torno, começou

a ser dividido em lotes e vendido ilegalmente por milicianos sem nenhum contrato ou garantia

de  compra.  Diferentemente  das  demais,  essas  novas  casas  que  surgiram  não  possuem

nenhuma  ligação  com a  CEHAB,  ou  Prefeitura.  E  não fazem parte  do  conhecimento  de

ambas. Consequentemente essa parte não possui políticas que garantam o encanamento de

esgoto. Tanto a luz elétrica, quanto o encanamento de água potável são por meio de ligações

clandestinas.

Além dessas ocupações residenciais, ocorreram também ocupações comerciais. Assim

surgiram diversas mercearias, lanchonetes, farmácias, mercados e etc. Fazendo com que os

moradores tivessem muitas opções comerciais e de serviços no próprio conjunto e no entorno.

Hoje em dia qualquer pedaço de terreno foi vendido para os próprios moradores. Até mesmo o
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espaço de uso comum como uma pequena praça,  que foi construída nos anos 90 para as

crianças brincarem, recentemente foi dividida e vendida, e no lugar construíram casas. Essas

vendas de terremos contribuíram para que o número populacional e de casas crescessem de

forma significativa.

Atualmente o domínio territorial e político das “casinhas” está nas mãos de grupos

paramilitares  que  inicialmente  surgiram  como  grupos  de  “matadores”,  formados  por

moradores do local ou do entorno. Eles se reuniram para conseguir acabar com o tráfico de

drogas e garantir a “segurança” na região. Isso ocorreu em meados de 1996. Dez anos após a

expulsão do tráfico, em 2006, esses grupos tomaram forma de milícia, se denominando como

“Liga da Justiça”13 e eram responsáveis por toda região do Tingui.  Durante as entrevistas

apenas  uma  pessoa  afirmou  que  o  conjunto  tinha  tráfico  de  drogas  e  que  foram  os

“matadores” que deram fim, matando ou expulsando cada traficante.

“Lembro que a boca de fumo, era atrás da minha casa. Na hora que eles chegavam

com tudo,  falam assim:  'Ei  tia,  coloca  a  coberta  ai,  que  vamos  começar  com o

bagulho.'. Eles nunca me desrespeitaram, me tratavam sempre com muito respeito. Só

era  complicado  quando  a  polícia  entrava,  porque  era  muito  tiro,  nós  ficávamos

desesperados,  porque  as  vezes  as  crianças  estavam na rua brincando e  eles  iam

entrando nas casas que estivessem com a porta aberta ou mandava o morador abrir

pra se esconder da polícia.

Foram os matadores que acabaram com o tráfico, não teve uma guerra com trocas de

tiros, eles apenas acabaram com tudo do dia para noite. Os poucos que ficaram e

continuaram fazendo besteira, foram assassinados e outros apenas sumiram.” (Ana,

entrevista concedida 30/05/2017)

Desde então, os justiceiros se tornaram uma espécie de autoridade máxima dentro do

conjunto. Com o fim do tráfico, os moradores não precisavam se preocupar com as incursões

da  polícia  militar  e  nem  com  roubos  ou  furtos,  tendo  assim  uma  falsa  sensação  de

tranquilidade e segurança, que se mistura com o sentimento de medo. Quando o Estado não

domina os territórios garantindo cidadania e direitos básicos, deixa brecha para que outros

13Grupo paramilitar que surgiu no ano de 2006 e que atuava sob o comando do ex-deputado estadual Natalino
Guimarães (DEM) junto com o irmão, o vereador Jerominho (PMDB).
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tipos  de  poderes  paralelos  supram as  necessidades  desses  indivíduos  e  sejam o  “Estado”

nesses locais. Desde aquela época até os dias atuais é bem comum os moradores recorrerem a

alguns “matadores” que ainda moram lá ou a milícia para resolver problemas, desde briga

com vizinho até empréstimo de dinheiro.

“INBA – Como que a milícia proporciona proteção?

Ana – Aqui ninguém faz ‘bagunça’, porque tem quem mande. Todo mundo sabe que

esse pedaço é da milícia e quem anda fora da linha eles dão logo um jeito de tirar

essa pessoa daqui. Há pouco tempo uns meninos daqui de dentro, um até morreu,

moleque novinho, foram pegos fumando baseado lá na Rio-São Paulo, levaram uma

surra  e  os  milicianos  bateram  na  casa  de  cada  um  e  contou  pras  mães,  ainda

disseram que eram para as mães dá um jeito neles, se não elas chorariam. É aquilo

né,  quem  não  ensina  em  casa,  acaba  encontrando  quem  ensine  na  rua.”(Ana,

entrevista concedida 30/05/2017)

Para esses moradores a milícia é a garantia de que possuirão paz e poderão entrar e

sair a qualquer horário, mesmo que em certos momentos ela seja autoritária, colocando toque

de recolher e controlando o fornecimento de gás. A senhora Ana, relatou que mesmo que ela

veja a milícia como algo positivo, por não existir o tráfico, ela acredita que as atitudes como a

cobrança da “segurança” e a venda do gás de cozinha a preços absurdos para os moradores,

impedindo que outros fornecedores de gás entrem no conjunto, sejam atitudes muito erradas e

desrespeitosas com os moradores.

“Eu tenho uma pensão e gasto muito gás de cozinha, antes eu tinha um fornecedor

que vendia o gás pra mim por R$ 35,00 reais, mas ele foi proibido de entrar aqui.

Agora tenho que pagar R$ 70,00 reais em cada botijão de gás deles. Ou seja, o dobro

que eu pagava antes, além de ter que pagar todo sábado R$ 30 reais de segurança.

Não acho isso certo, é falta de respeito com a gente que rala pra caramba pra ganhar

pão.”

Além disso, a milícia também determina quais candidatos e partidos políticos poderão

realizar campanhas eleitorais no conjunto. Em sua grande maioria são candidatos que eles
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estão apoiando. A Deputada Lucinha nas últimas eleições chegou a ser impedida de entrar no

Conjunto com sua equipe, depois de algumas negociações eles deixaram ela entrar, mas com a

condição de que só poderia fazer campanha no morro para o lado da Rua Ivonete. Isso reforça

o que afirmei no ponto 2.2 sobre as milícias, de que além do domínio territorial eles possuem

uma grande influência no processo eleitoral.

7 – Os estigmas territoriais dentro e fora do Conjunto Santa Maria.

Ainda utilizando as entrevistas quero trazer como os moradores do conjunto sofrem

com os  estigmas.  Durante  as  entrevistas,  percebi  que  existe  uma  diferenciação  entre  os

próprios moradores, a partir da localização de suas casas, me levando a questionar como é

possível grupos que vivem em locais já estigmatizados, ainda sim operarem com categorias de

descrédito social (Goffman, 1988). Ou seja, o estigma pode operar como um mecanismo de

distinção social internamente a grupos ou classes subalternizados.

Sei que no capítulo quatro trouxe a luz esse debate, quando trato de segregação em

Campo  Grande,  não  quero  aqui  me  alongar  e  ser  repetitiva,  como disse  no  início  desse

capítulo a intenção é mostrar com exemplos concretos, por meio de três relatos, como os

conceitos debatidos anteriormente se materializam no Conjunto Santa Maria.

Os estigmais territoriais, presente nas grandes cidades, têm se apresentando como algo

comum, que acabam sendo naturalizado por toda a sociedade. Segundo Wacquant (2001), os

estigmas territoriais funcionam como marcas preestabelecidas de distinções sócio-espaciais

dos  moradores  do  meio  urbano.  Não se  pode subestimar  os  estigmais  territoriais,  porque

colaboram para o surgimento de inúmeras visões negativas das comunidades estigmatizadas,

com isso  muitos  moradores  dessas  comunidades  acabam desenvolvendo  o  sentimento  de

indignidade pessoal, que afeta diretamente na vida cotidiana e nas relações interpessoais na

escola, trabalho e com moradores de outros locais não estigmatizados.

Em primeiro lugar, o sentimento de indignidade pessoal que ele carrega assume
uma dimensão altamente expressiva da vida cotidiana, que colore as relações interpessoais
e afeta negativamente as oportunidades nos círculos sociais, nas escolas e nos mercados de
trabalho.  Em segundo,  observa-se uma forte  correlação entre degradação simbólica e  o
desmantelo ecológico dos bairros urbanos: áreas comumente percebidas como depósitos de
pobres, anormais e desajustados tendem a ser evitadas pelos de fora, “assinaladas” pelos
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bancos e corretores  de imóveis,  desdenhadas pelas  firmas comerciais  e ignorados pelos
políticos, tudo isso colaborando para acelerar-lhes o declínio e o abandono. Em terceiro, a
estigmatização  territorial  origina  entre  os  moradores  estratégias  sociófobas  de  evasão  e
distanciamento mútuos e exacerba processos de diferenciação social interna, que conspiram
em diminuir a confiança interpessoal e em minar o senso de coletividade necessário ao
engajamento na construção da comunidade e da ação coletiva (WACQUANT, 2001: 33).

Essas três características apontadas acima, permite que as encontremos nas falas dos

moradores do Conjunto Santa Maria. Percebi a primeira característica quando questionei a

cerca do nome que o conjunto é conhecido e uma das entrevistadas mostrou uma insatisfação

e até um desconforto com o nome “casinhas”.

“Joice – Cara, aqui desde do início sempre foi conhecido como casinhas, não

sei te dizer quem deu, mas ficou conhecido assim. Eu, não gosto quando falo que moro

no conjunto e as pessoas logo respondem com um olhar de desprezo: 'ah você mora

nas casinhas', porque pra mim soa como pejorativo.

INBA – Como assim pejorativo?

Joice – Sei  lá,  lembro que na escola,  os  alunos que moravam em outros  lugares,

sempre fazia brincadeira de mau gosto, dizendo que eu morava na favela. Tudo de

ruim que acontecia, já falavam: 'tinha que ser o povo das casinhas'. Com se aqui só

tivesse pessoas ruins. Já que eu era a favelada, brigava muito por conta disso.”

Essa internalização do sentimento de indignidade pessoal faz com que, muitas das

vezes os indivíduos busquem saídas alternativas para não carregarem esses estigmais. Uma

das formas que eles encontram para recuperar a dignidade é se mudando do local onde vivem,

pois mesmo que ocorram melhorias no bairro, o estigma sempre estará presente. O estigma

territorial  colabora  com o desenvolvimento  de  representações  negativas  entre  os  próprios

moradores. No conjunto Santa Maria, isso ocorre com as diferenciações dos moradores que

moram na parte de cima e dos que moram na parte de baixo. Explicando melhor, o conjunto é

dividido em 2 partes, os moradores dizem que a parte de cima é a “Zona Sul” e a parte de

baixo seria a “Zona Oeste”, por possuir características que atribuem às favelas.

“INBA – Porque o lado da Rua Ivonete. É chamado de favelinha?
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Lúcia – Ora, porque é! Já reparou como são as pessoas daquele lado? As mulheres

tudo faveladas,  que falam alto e  as  crianças tudo maltratada.  As  travessas  são

becos e sem falar nas casas do morro, que mais parecem umas cabeças de porco.

Tudo de ruim acontece daquele lado. Até quando a polícia ou a milícia vem pegar

alguém é do lado de lá. Tanto que nem gosto de ir pra aquele lado.”

O terceiro ponto remete ao distanciamento e aos processos de diferenciação social,

que produz o sentimento de medo, impossibilitando a construção de ações coletivas.  Esse

processo afeta de forma significativa as interações dos moradores possuidores de melhores

condições financeiras, os diferenciando daqueles que são denominados como os mais pobres.

No Conjunto Santa Maria isso ocorre com a divisão territorial dos que moram na parte de

cima e dos que moram na parte de baixo, ao mesmo tempo em que os moradores da parte de

cima afirmam que o conjunto não é um lugar perigoso de se morar, discriminam os moradores

da parte de baixo, dizendo que “o perigo está no lado de baixo”, do mesmo conjunto como se

fossem locais diferentes. Por conta da complexidade de suas diferenciações internas, podemos

afirmar que o conjunto, possui territórios com múltiplas características internas, fazendo com

que as identidades dos moradores sejam construídas a partir da localidade de suas casas. As

fronteiras entre um lado e outro, forjadas em estratégias de negação do estigma territorial para

si mesmo, sustentadas na imputação ao outro, constituem obstáculos simbólicos a promoção

de  um  senso  de  pertencimento,  uma  identidade  social,  enquanto  morador  do  conjunto

habitacional ou por compartilharem experiências de privação urbana.

É comum os moradores serem questionados se “as casinhas é um lugar perigoso”,

isso ocorre por conta do medo que gira em torno das comunidades / favelas, que para o senso

comum e para o Estado são “fábrica de marginais” como já foi declaro pelo ex-governador do

Estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, desconsiderando que a maioria dos moradores dessas

áreas  estigmatizadas  são  trabalhadores  de  baixa  renda,  que  possivelmente  não  possuem

nenhuma ligação com o crime.

“INBA – O senhor já sofreu alguma discriminação ou preconceito por morar aqui?

Luiz – Muitas vezes, eu trabalhava em uma firma como pintor, e éramos sempre

chamados para reformar casas e condomínios de luxo, lá na Barra da Tijuca. Teve
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uma vez que fui trabalhar na casa de uma madame, e ela sempre me tratava mal e

ficava me testando na tentativa de provar se eu era ou não ladrão. Teve um dia que

ela saiu e deixou um cordão de ouro na pia do banheiro, como não sou ladrão o

cordão ficou lá do mesmo jeito que ela deixou e continuei fazendo meu trabalho, no

final do dia quando ela já estava em casa e eu indo embora, ela começa a gritar

desesperadamente dizendo que o cordão dela havia sumido de dentro do quarto.

Então eu perguntei se ela estava insinuando que eu havia roubado. Na mesma hora

ela respondeu 'Não sei,  me diz o senhor como que o cordão sumiu?',  fiquei tão

revoltado que  fiz  questão  de  levá-la  até  o  banheiro  e  mostrar  aonde ela  havia

deixado, e ela ficou toda sem graça pedindo desculpa. Essa não foi a primeira vez

que isso aconteceu, sei que esse povo rico acha que só pelo fato de sermos pretos,

pobres e moradores de comunidade que somos ladrão.” (Luiz, entrevista concedida

30/05/2017)

Os  moradores  de  comunidades  vivenciam  situações  como  essa  todos  os  dias,

precisando provar que não são criminosas, para serem tratadas com dignidades, as crianças

são ensinadas desde cedo como se portar em uma loja para que o segurança não interprete

qualquer movimento como uma atitude suspeita. Misse (2003) classifica esse processo como

sujeição  criminal  dos  mais  pobres,  que  é  caracterizado  a  partir  de  tipos  sociais,  como

estereótipos  e  generalizações  superficiais.  Quando se  trata  de  locais  estigmatizados  como

perigosos e violentos, esse processo tem como principal consequência a sujeição generalizada,

onde ninguém pode ser inocente até que o outro (agente da sujeição) tenha plena certeza

disso.  Ou  seja,  os  indivíduos  que  moram  em  lugares  desprivilegiados  sempre  estarão

submetidos,  ao  processo  de  criminalização  e  estigmatização,  pois  de  acordo  com  o

pensamento socialmente construído esses sujeitos já possuem uma predisposição para cometer

delitos, e por conta disso precisam a todo o momento provar sua honestidade, para serem

dignos  de  respeito.  Isso  gera  consequências  profundas  como  a  manutenção  das  posições

sociais, cujo efeito produz a imobilidade das classes desprivilegiadas no contexto das lutas

por  posições  no  espaço social,  fazendo  com que os  indivíduos  assumam uma identidade

deteriorada e ajustem suas perspectivas de melhora de vida às condições objetivamente dadas.
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Considerações Finais.

A partir do estudo realizado foi possível compreender melhor como a Estigmatização

Territorial e a Demissão do Estado, sob a influência das politicas neoliberais, aprofundam a

desigualdade social. Também foi constatado que a sociedade e o Estado são essenciais para a

legitimação de tais politicas e na consolidação do neoliberalismo, pois quando se colocam

omissos e não se sentem responsáveis em elaborar politicas que possam acabar com a miséria

que os mais pobres se encontram, acabam favorecendo a parcela mais abastada da sociedade.

Com isso a demissão do Estado acaba se tornando responsável pelo aprofundamento

das  condições  precárias  vivenciadas  pela  classe  trabalhadora,  já  que  a  maior  parte  do

proletariado  reside  em  bairros  muito  pobres  com  pouca  infraestrutura  tendo  que  lidar

diariamente com o abandono e a falta de garantia plena da cidadania, onde o Estado de direito

e as politicas públicas são negados e vistos pelos governantes como meros favores. Por essa

razão que o sistema capitalista necessita da atuação do Estado para criar os estigmas que

causam a exclusão social  dos mais pobres e aqueles trabalhadores (negros,  na sua grande

maioria)  que se encontram na base da pirâmide social  são os que sofrem de forma mais

profunda,  pois além de acumular  o  estigma de serem pobres,  ainda tem que lidar  com o

racismo estrutural que os colocam ainda mais às margens da sociedade.

Ao  longo  do  trabalho  foi  possível  perceber  que  no Brasil,  mesmo  com  o

reconhecimento da democracia formal, as relações que são estabelecidas entre o governo e a

classe mais pobre tem sido marcadas pelo autoritarismo e pelo poder arbitrário. Esse sistema

autoritário está presente tanto nos aparelhos repressivos do Estado que são encarregados pelo

controle da violência e do crime, como também, em políticas legais e ilegais legitimadas com

o apoio de diferentes grupos sociais que, restringem e impõem limites à participação política

de grande parte da população pobre.

Os estigmas produzidos na sociedade são categoricamente formas de violência, pois

contribuem com a degradação e desvalorização do indivíduo tanto no âmbito material quanto

no  subjetivo.  Pois,  o  fato  de  ser  pobre  em uma sociedade  rica  faz  com que  exista  uma

delimitação territorial da moradia dos mais pobres e dos mais ricos, determinando um espaço
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físico e simbólico, em que o primeiro convive com todos os tipos de abandono por parte do

Estado e a negação dos direitos básicos de cidadania, e o segundo goza de todos os direitos

sociais e cidadania. Devido a essa diferenciação social, as favelas / comunidades são vistas

como locais perigosos que devem ser evitados e que necessitam de leis diferenciadas para que

assim possa se manter a ordem social. Por conta disso há uma visão que naturaliza a relação

entre  a  pobreza  e  a  criminalidade,  propagando  a  ideia  de  que  somente  nos  setores  mais

pauperizados que ocorre o desvio para o crime.

Utilizando do Estigma territorial, o Estado adota métodos que punam de forma eficaz

e rigorosa todos aqueles que apresentem algum desvio de conduta, com isso ele tira de si a

responsabilidade em procurar mecanismos que previnam as causas que levam à criminalidade.

No lugar do Estado de Direito é instaurado o Estado de Exceção que criminaliza e exclui os

pobres,  contribuindo para  que  ocorra  a  retirada  de  direitos  sociais  e  consequentemente  a

redução dos gastos com politicas públicas, como programas sociais, assim possibilitando ao

aumento de investimento no sistema penal e na segurança pública.  Sendo assim o Estado

diminui sua capacidade de garantir os direitos sociais, ou seja, deixando de lado sua dimensão

social,  enquanto se intensifica como um Estado repressor. A esses que não conseguem ter

acesso às politicas sociais e que tem suas condições de vida cada vez mais degradadas pela

negação plena de cidadania e infraestrutura habitacional é que está direcionada a ação penal

do Estado, principalmente através de suas políticas criminais. Ou seja, as consequências das

políticas econômicas neoliberais (mesmo coexistindo com governos neodesenvolvimentistas)

implementadas nas últimas décadas, contribuíram ainda mais para que se formasse um Estado

cada vez mais policial e menos social.

Vimos que a  formação das favelas e  da Zona Oeste da Cidade se deu a partir  da

migração dos pobres para os morros que ficavam localizados no entorno do centro e para o

interior da cidade do Rio de Janeiro, que foi motivado por uma politica que tinha a intenção

de realizar uma “limpeza social”, mascarada de modernização realizada no Centro da Cidade,

pelo então Prefeito Pereira Passo, para que ficasse mais “apresentável”. Com isso, percebe-se

que as hipóteses propostas por esse trabalho foram comprovadas, pois a Demissão do Estado

combinada com a Estigmatização Territorial,  criminaliza os negros e pobres moradores de

favela, sendo negado pelo Estado uma perspectiva de futuro para além da miséria em que se
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encontram no presente,  condições  dignas  de cidadania e  negação ao acesso à  cidade.  Os

colocando em posições subalternas através da violência direta ou indireta, reafirmando quais

os limites territoriais e as posições sociais destinadas a eles.

Através das entrevistas realizadas com os moradores e do trabalho de campo feito no

Conjunto  Habitacional  Santa  Maria,  foi  possível  constatar  empiricamente  como  que  a

marginalização é a consequência do que Wacquant (2001) denomina como violência que vem

de cima, pois ela é a responsável pela criação de periferias e do isolamento dos mais pobres

dos centros comerciais,  das instâncias de poder  e da estrutura física adequada,  o que são

características das grandes cidades, onde a segregação territorial é mantida pela especulação

imobiliária, impossibilitando assim, a aproximação da classe trabalhadora dos seus locais de

trabalho. O que resta a esses trabalhadores são lugares de moradia decadentes que sofrem com

a ausência de estruturas básicas e recursos públicos. Essa ausência como foi visto, acarreta a

estigmatização territorial e social,  imposta aos pobres, que é fruto da desigualdade que se

consolida  no  sistema  capitalista.  Ela  é  o  princípio  do  preconceito,  discriminação  e

desumanização  dos  indivíduos  que  não  possuem  as  mesmas  condições  materiais  e

oportunidades de vida digna para exercer plenamente a cidadania.

Além disso, foi possível perceber a existência de uma segregação territorial vinda de

fora, por parte de indivíduos que moram em outros locais do sub-bairro Tinguí. E entre os

próprios  moradores  do Conjunto,  que  se dá a  partir  da localização de  suas  casas,  com a

diferenciação  daqueles  que  moram na  parte  superior  com aqueles  que  residem  na  parte

inferior. Pois segundo os próprios entrevistados a parte inferior possui características sociais e

estruturais similares à favela, devido ao fato de as casas e ruas possuírem condições precárias

de conservação em comparação com a parte de cima, o que torna o local contraditório já que

se trata do mesmo conjunto habitacional, mostrando que mesmo que todos que lá residem

sofram com a segregação territorial,  a violência dos grupos paramilitares, os estigmas e o

abandono do Estado, ainda sim, existe um local que é desprezado pelos próprios moradores.

Essa segregação que existe dentro do Conjunto Habitacional Santa Maria, mesmo sendo a

“periferia” de um bairro periférico, é a reprodução de uma ideologia que é propagada pela

classe dominante.  Realizando uma separação social  e territorial  dos indivíduos,  que nesse

caso ocorre entre os indivíduos de mesma classe social, ou seja, a linha invisível existente no
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meio urbano que separa os locais destinados à moradia dos mais ricos e os locais destinados à

moradia dos mais pobres, é similar a linha existente dentro do conjunto.

Diante a tudo isso já exposto, percebemos que para o sistema capitalista a pobreza e

miséria  vivenciada  pela  classe  trabalhadora  são  necessárias,  o  que  é  considerado  pela

burguesia como sendo um “mal necessário” para que haja o desenvolvimento da sociedade.

Ou seja, a pobreza, miséria, desigualdades sociais, desemprego, restrições dos direitos sociais

fazem parte do desenvolvimento da sociedade capitalista, assim favorecendo a manutenção da

propriedade privada e da acumulação capitalista. Fazendo com que no interior da sociedade

sejam naturalizadas as mazelas, o que contribui para que os sujeitos que vivem nessa condição

de miséria acreditem que para eles não há alternativa e nem uma perspectiva de melhora.

Com  isso  podemos  afirmar  que  os  maiores  beneficiados  pelo  sistema  capitalista

sempre serão a classe dominante, que é rica e branca, possuidores de todos os direitos sociais,

até mesmo quando cometem algum crime. Enquanto que a outra parcela da sociedade tem

seus direitos sociais negados pelo Estado e precisam se defender com as armas que tem da

pobreza, se mantendo em subempregos, sem possibilidade de melhoras ou debandando para o

mundo do crime, com o objetivo de ser proteger da “violência” econômica. Para estes, que

contrariam a ordem social só por serem pobres, as leis são mais rigorosas atuando com o

único objetivo de puni-los e segregá-los. Ou seja, o Estado deveria garantir os direitos básicos

através de políticas públicas, que é a mão esquerda do Estado, a todos os indivíduos sem

distinção, porém esses direitos são restritos a uma parcela da sociedade, que no lugar recebe o

abandono social e a repressão legal. O sistema não está interessado em garantir direitos iguais

para todos, e é assim que a mão esquerda dá lugar para a atuação da mão direita do Estado

(Bourdieu, 1997).

Este  trabalho  de  conclusão  de  curso  deixou  espaço  para  que  sejam aprofundadas,

posteriormente, questões que, por motivo de tempo e espaço, não puderam ser estudadas aqui.

Como um aprofundamento no domínio territorial  de grupos paramilitares e na história do

bairro de Campo Grande, nas ocupações de terras e conjuntos / prédios habitacionais que são

bem  comuns  na  região.  Pois,  por  mais  que  essas  questões  tenham  aparecido  durante  a
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pesquisa, ainda sim, não foi possível aprofundar mais. Isso enriqueceria as descobertas deste

estudo e, certamente, será trabalhada em pesquisas posteriores.
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