
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS - CES 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - ESS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PPGSSDR 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

 

FERNANDA MARIA MACHADO BORGES  

 

 

 

 

VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E AS LUTAS COLETIVAS NAS FAVELAS 

DO RIO DE JANEIRO – O CASO DO CONJUNTO DE FAVELAS DA MARÉ  

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Eblin Joseph Farage 

 

 

 

 

 

Niterói 

Julho / 2018 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 
CENTRO DE ESTUDOS SOCIAIS APLICADOS - CES 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL - ESS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PPGSSDR 
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

FERNANDA MARIA MACHADO BORGES  

 

VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E LUTAS COLETIVAS NAS FAVELAS DO 

RIO DE JANEIRO – O CASO DO CONJUNTO DE FAVELAS DA MARÉ  

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
PPGSSDR da Escola de Serviço Social da 
UFF, como requisito para a qualificação da 
dissertação a ser apresentada para a obtenção 
do grau de Mestre em Serviço Social.  

 

 

____________________________________________ 
Profª. Draª. Eblin Joseph Farage (UFF) - Orientadora 

____________________________________________ 

Profª. Draª.  Francine Helfreich Coutinho dos Santos (UFF) 

____________________________________________ 

Profº. Dr.Bruno José da Cruz Oliveira (UNIRIO) 

 

 

 

 

Niterói 

Julho / 2018 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha catalográfica automática - SDC/BCG     

 

B732v Borges, Fernanda Maria Machado  

  VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS E AS LUTAS COLETIVAS NAS 

FAVELAS DO RIO DE JANEIRO ? O CASO DO CONJUNTO DE 
FAVELAS DA MARÉ  / Fernanda Maria Machado  Borges ; Eblin Joseph 
Farage, orientador. Niterói, 2018.   269 f. : il. 

  Dissertação (mestrado)-Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

DOI: http://dx.doi.org/10.22409/PPGSSDR.2018.m.09172065680 

  1. Direitos Humanos. 2. Favela. 3. Segurança Pública. 4. Produção 
intelectual. I. Título II. Joseph Farage,Eblin, orientador. III. Universidade 
Federal Fluminense. Escola de Serviço Social. 

                                      CDD - 

Bibliotecária responsável: Angela Albuquerque de Insfrán - CRB7/2318 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

À todas (os) trabalhadoras (es) e moradoras (es) das favelas e 

espaços populares da cidade do Rio de Janeiro, em especial, 

as (os) da Maré lugar cheio de vida, histórias, e lutas com as 

quais sigo aprendendo. 

À Mari, que segue iluminando e fortalecendo nossa jornada 

que nos faz crer e lutar por uma sociedade melhor. 

Aos Divinos, Amarildos, Jonathas, Marias Eduardas, Marcos 

Vinicius, Fernandas e tantas (os) que tiveram a juventude 

interrompida pelas mãos sangrentas desse Estado. 

 

À tia Cília, meu amor maior. Minha maior saudade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Cada um que passa em nossa vida passa sozinho, 
pois cada pessoa é única, e nenhuma substitui 

outra. Cada um que passa em nossa vida passa 
sozinho, mas não vai só, nem nos deixa sós. Leva 

um pouco de nós mesmos, deixa um pouco de si 
mesmo. Há os que levam muito; mas não há os 
que não levam nada. Há os que deixam muito; 
mas não há os que não deixam nada. Esta é a 

maior responsabilidade de nossa vida e a prova 
evidente que nada é ao acaso.  

(Saint-Exupéry, Antoine de. O Pequeno Príncipe). 

 

Dizem que os avós são “pais duas vezes”. Logo, agradeço aos meus avós por 

sempre me incentivar, participarem da minha educação, me conduzindo a vida com 

muita dedicação, amor e responsabilidades. Meus amores, que nunca mediram 

esforços para cuidar de mim e estarem ao meu lado. Ao vovô (Em memória). 

Quero agradecer a Tia Ju, por você acreditar em mim, estar do meu lado 

sendo uma irmã mais velha ao mesmo tempo uma mãezona, me dando broncas, me 

alertando e acima de tudo me dando força para continuar.  

À minha dindinha querida (em memória) dedico toda minha trajetória 

acadêmica a ela, meu amor maior!  

Agradeço a minha mãe Eliana, pessoa corajosa e perseverante. 

Características que penso que herdei de você. Alguém que me deu todas as 

condições de cursar a faculdade. Te amo demais, mãezinha, obrigada por tudo que 

pôde fazer! Ao meu irmão André, por ser essa pessoa divertida, generosa e meu 

grande amigo de todas as horas.  

À Lara, meu anjinho, minha pequena (cada dia maior) que me fez ver a vida 

de outra maneira, me devolvendo a alegria e a vontade de viver!  

À toda minha família, aos Tios e tias, primos e primas!  

Nessa minha trajetória de vida, pude contar com apoio de amigos, dos quais 

posso destacar com orgulho e admiração alguns. 

Independente da distância, do contato, da vivência, e eu agradeço seu apoio, 

obrigada Rê, por ser essa amiga insubstituível que és.  



 

À Tati, pessoinha que me acompanhou desde o primeiro período da 

graduação, a que tive o privilegio de construir uma amizade sólida e verdadeira, 

obrigada por ter estado ao meu lado sempre, literalmente! (Risos e lágrimas ao 

lembrar, de vários episódios).  

À Gabriela Santos, minha gabiroba, como você é especial para mim e como 

você tem o dom de me fazer mais feliz! 

À Thais, minha amiga-mana-madrinha que aos poucos conquistou minha 

confiança, meu carinho e admiração. Uma pessoa incrível, que me acolheu em 

vários momentos (inexplicáveis e incontáveis situações) e que também me 

incentivou continuar nessa caminhada. Você apareceu na minha vida para somar e 

dividir... quantas reflexões, quanto aprendizado adquirimos juntas! Você, sem dúvida 

foi essencial para o resultado desse trabalho e de minha trajetória de vida desde que 

vim para o Rio.  

À Carol, minha companheira de luta, de vida, minha irmã de alma. Como 

agradecer tudo que tens significado pra mim? Acredito que apenas nós e Deus 

sabemos o que vivemos uma do lado da outra nesses últimos tempos, essa 

trajetória nos fortaleceu e uniu ainda mais. Acabou amiga, mais um ciclo que vamos 

juntas! Te amo! 

À Julia, pessoa que me recebeu de braços abertos não só na sua casa com 

sua família, mas em sua vida. Alguém que me conquista cada dia mais, e eu nem 

tenho como agradecer todo apoio que tenho recebido de ti! Pessoa abençoada e 

iluminada por Deus. Obrigada por tudo Ju! 

À Paulinha, que tanto me fortaleceu nesses últimos tempos. Não tenho 

palavras para expressar minha gratidão e tudo que tem se tornado em minha vida. 

Contigo tenho aprendido o verdadeiro significado da empatia, pois és fonte de força 

e inspiração. Amo muito você! 

À Marcinha, minha gratidão pela paciência e carinho de sempre. Você, sem 

dúvidas, se traduz em alento e doçura. Pelas horas na madrugada dedicadas, pelas 

orações e por sua simplicidade e humildade que me ensinam ser uma pessoa 

melhor.  

À Dianne e sua família linda, por me acolherem, por me transmitir tanto 

carinho e cuidado durante os últimos tempos... Acredito que ganhei mais que 



 

amigos, vocês são anjos que estiveram comigo no momento certo e que eu irei 

trazer comigo a vida toda. Minha gratidão eterna Di. Vocês foram uma das maiores 

expressões do amor de Deus em minha vida. 

À Karina, companheira de apartamento, de profissão e espero que para vida... 

gratidão por me ensinar muito sobre a confiança, a lealdade e a paciência.  Pelas 

inúmeras vezes que pude compartilhar momentos duros e difíceis, mas muitos 

outros felizes com você. 

Ao Thiago, pessoa que em tão pouco tempo se tornou um amigo, 

companheiro que tem feito meus dias mais alegres e coloridos. Gratidão, por tudo e 

pelo que tens sido... Que o nosso carnaval continue! 

Às amigas do mestrado: Paulinha Abençoada, Samarinha, Luana, Iza, Lívia, 

Carla, Franklin, Talíria... Vocês foram imprescindíveis nesse processo! Como eu 

aprendo com vocês! Gratidão pelo afeto e apoio mútuo sempre. Da UFF pra vida! 

A Redes de Desenvolvimento da Maré, especial aos diretores Eliana Silva, Dª 

Helena e Alberto. E também, aos integrantes do Eixo de Segurança Pública e 

Acesso a Justiça, por me possibilitarem uma experiência enriquecedora e única na 

neste espaço: Lidiane, Patrícia, Marilson, Shyrlei, Thais, Joelma, Levi, e Irone. 

À Rede de Apoio de mulheres maravilhosas, guerreiras que tanto me 

apoiaram num dos momentos mais difíceis da minha vida, vocês me mostraram que 

“juntas caminhamos melhor”: Nathália, Ellen, Camila Barros, Thais Gomes,  Taiane, 

Jéssica Assis, e outras já citadas... 

Ao Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Favelas e Espaços Populares 

(NEPEF), por me propiciar conhecimentos únicos e imprescindíveis para minha 

formação. 

À essa banca pelas contribuições e carinho, aprendo muito com vocês e 

tenho muito orgulho de tê-los como parte de minha formação: Fran e Bruno. 

Não poderia deixar de agradecer e referenciar minha (des) orientadora 

(risos!), uma profissional, uma mulher forte e guerreira, com quem ao longo dessa 

trajetória pude aprender muito e compartilhar momentos ímpares da trajetória 

acadêmica e de vida. Gratidão pela paciência, e por ser essa fonte de inspiração!  



 

A Comissão de Direitos Humanos do CRESS-RJ, espaço de muito 

aprendizado e construção coletiva junto as (os) companheiras (os) mais que 

especiais, Ionara, Silvia, João, Juliana, Fernanda Kilduff, Adriana, Jefferson Lee, 

Silvia Galache, Beth. Em especial, Fábio Simas, grande amigo o qual tem 

contribuído para o resultado de aprendizados ímpares acerca da defesa dos Direitos 

Humanos e da profissão, desde a graduação. Meu muito obrigado, por tanta 

gentiliza e profissionalismo. 

Aos mestres e doutores (as) os quais tive a honra de conhecer e dar um 

significado a profissão por mim escolhida, dentre eles destaco, Prof. Kátia Lima, 

Prof. Haroldo de Abreu, Prof. Luiz Marcos, Prof. Ana Paula Mauriel, Prof. Tatiana 

Dhamer, Andrea Vale, Miriam Reis. etc. 



 

RESUMO 

 

BORGES, Fernanda Mª. Violações de direitos humanos e lutas coletivas nas favelas 

do rio de janeiro – o caso do conjunto de favelas da Maré. Dissertação de Mestrado 

– Programa de Pós Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional – 

Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, 2018. 

  

A presente pesquisa de mestrado abordou as constantes violações de Direitos 

Humanos nas Favelas do RJ. Demonstrando como existe uma política gerida pelo 

Estado, que tem no uso da força policial e/ou militar, a única resposta às expressões 

da questão social expressas nas favelas cariocas. Além da ação do estado, via 

política de Segurança Pública, tratou da perspectiva de Direitos Humanos, e buscou 

demonstrar, através da experiência de uma ONG local, o trabalho de organização e 

resistência que os moradores desenvolvem no complexo de favelas da Maré no RJ. 

Relatando a experiência da REDES de Desenvolvimento da Maré, através do 

trabalho desenvolvido no eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça no Projeto 

Maré de Direitos. Nesse percurso identificou-se os impactos da violência e da ação 

do Estado na vida dos/as moradores/as, que nos atendimentos sociojurídicos da 

Redes de Desenvolvimento da Maré, relatam que o direito básico de ir e vir são 

constantemente cerceados, além de casos de tortura, invasões de domicilio, roubos, 

dentre outros. 

 

Palavras-Chave: Direitos Humanos - Violência Estatal – Favela da Maré 

 

 

ABSTRACT 

 

This master's research focused on the constant violations of Human Rights in the 

Favelas of Rio de Janeiro. Demonstrating how there is a state-managed policy, 

which has in the use of police and / or military force, the only answer to the 

expressions of the social question expressed in the favelas of Rio. In addition to state 

action, through Public Security policy, he dealt with the perspective of Human Rights, 

and sought to demonstrate, through the experience of a local NGO, the work of 

organization and resistance that the residents develop in the favela complex of Maré 

in RJ. Reporting the experience of the NETWORKS of Development of the Maré, 

through the work developed in the axis of Public Security and Access to Justice in 

the Maré de Direitos Project. In this course, we identified the impacts of violence and 

state action on the lives of the residents, who, in the socio-legal services of the Tidal 

Development Networks, report that the basic right to come and go is constantly 

curtailed, in addition to cases of torture, invasions of domicile, robberies, among 

others. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa consiste na Dissertação de Mestrado no âmbito do programa 

de Pós Graduação em Serviço Social e Desenvolvimento Regional da Universidade 

Federal Fluminense (UFF). Seu objeto de estudo busca analisar as constantes 

violações de Direitos Humanos em favelas do Rio de Janeiro, com enfoque nas 

violações perpetradas pelo aparato penal coercitivo do Estado no conjunto de 

favelas da Maré. 

Este trabalho é fruto de uma opção profissional e de vida, onde o contato não 

só com a Universidade, mas também com outras instituições/espaços como: a 

Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP-RJ), a 

REDES de Desenvolvimento da Maré, o Conselho Regional de Serviço Social 7ª 

Região, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST-RJ), dentre outros, me 

proporcionaram um modo de pensar e uma visão de mundo histórica, crítica e 

dialética. 

Em 2012, escolhi a temática de Direitos Humanos e o Sistema Penal como 

objeto de pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado em 2014. 

Essa escolha partiu da minha experiência como estagiária de Serviço Social, 

primeiramente na Coordenação de Serviço Social da Secretaria de Administração 

Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP-RJ). E posteriormente, como estagiária do 

Instituto Penal Oscar Stevenson, local onde pude conhecer de perto o cotidiano da 

cadeia feminina. Ambas as experiências, me proporcionaram a aproximação com as 

unidades prisionais do RJ, locais, os quais identificava-se as piores violações de 

Direitos Humanos. E, também com a documentação referente tanto aos direitos de 

presas (os) e seus familiares, além da documentação referente ao processo de 

trabalho do Serviço Social nesse espaço sócio ocupacional. 

Concomitante, atuava como pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

sobre Favelas e Espaços Populares (NEPFE) da Universidade Federal Fluminense 

(UFF). O meu envolvimento com o Núcleo provocou o desejo maior de entender 

como as violações de Direitos Humanos ocorrem nos distintos espaços da cidade. 

Foi nesse momento, em que estabeleci meu primeiro contato com a Maré, a partir da 
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Pesquisa “Condições de vida das Mulheres da Maré” (2013).  

Ao final de 2014, a pesquisa e a extensão dentro do NEPFE se engajaram na 

luta coletiva junto ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST-RJ). Assim na 

primeira ocupação do movimento, realizada no município de São Gonçalo, 

estávamos presentes, militando e fazendo extensão e pesquisa junto à 

Universidade. Essa interface entre a pesquisa e extensão junto às lutas coletivas no 

espaço urbano, favelas e espaços populares, foi sem dúvidas um divisor de águas 

no que tange ao processo de formação acadêmico profissional. 

Não obstante, essa pesquisa de mestrado procura abordar as constantes 

violações de Direitos Humanos nas Favelas da cidade do Rio de Janeiro, com foco 

nas ações policiais e seus impactos na vida dos/as moradores/as. Dentre as favelas 

com maior incidência de confrontos armados, está o conjunto de favelas da Maré. 

Dessa forma, a pesquisa de campo foi realizada na Maré, onde moradores 

que buscavam os atendimentos sociojurídicos da ONG Redes de Desenvolvimento 

da Maré (Redes da Maré) relatavam inúmeras violações de direitos pelo aparato 

coercitivo do Estado. Dentre eles, o direito de ir e vir, casos de tortura, invasões de 

domicilio, roubos, dentre outros. 

Nesse período pude trabalhar com a mobilização no território, em especial, 

com as crianças, alunos da Redes da Maré, através das atividades dinâmicas de 

grupo sobre o tema da violência na Maré, violência de Estado e Direitos Humanos. 

Essa experiência explicita a necessidade de organização coletiva e da criação de 

espaços que possibilitam a defesa e promoção dos direitos humanos da população 

moradora de favelas e espaços populares.  

Cabe destacar, que o desempenho da função de Conselheira no Conselho 

Estadual de Direitos Humanos do Rio de Janeiro (CEDDH), representante do 

Conselho Regional de Serviço Social (CRESS-RJ), tem possibilitado entender como 

funciona os espaços “institucionalizados” de lutas, denúncias, mas essencialmente, 

de disputas no campo dos Direitos Humanos. Campo esse, cada vez mais atacado 

pelo recrudescimento das forças conservadoras na nossa sociedade. 

 Dando ênfase às questões territoriais, de gênero, raça/etnia, criança e 

adolescente em situações de violação, e por esta razão outro espaço que tenho 

ocupado também como Conselheira no Conselho Gestor do Programa de Proteção 
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a Criança e Adolescente Ameaçado de Morte (PPCAAM). Neste local tenho a 

possibilidade de conhecer e analisar os casos de crianças e adolescentes 

ameaçados de morte, cujas principais demandas têm apontado para violações de 

direitos fundamentais gravíssimas por parte de Grupos Civis Armados (GCAs) em 

áreas de facções rivais, também, por parte dos agentes do Estado, pelas milícias 

e/ou ainda ameaçados por suas famílias. 

Dentre os objetivos propostos pelo Projeto de Mestrado, estavam a 

compreensão de como ocorrem as violações de direitos humanos, quais os canais 

de atendimento, quais as reparações possíveis e quais os espaços possíveis de 

organização coletiva. Assim, através do acesso às informações obtidas pelos meios 

de divulgação oficiais como, o Instituto de Segurança Pública (ISP), o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, ou então à jornais da mídia hegemônica, e à outros 

canais de comunicação contra hegemônicos, como os próprios dados fornecidos 

pela Redes de Desenvolvimento a Maré, através do Boletim de Segurança Pública e 

Acesso à Justiça, o Jornal “Maré de Notícias”, foi possível identificar e embasar 

teoricamente os objetivos propostos.  

Ao identificar as formas de organização e lutas coletivas nas favelas do Rio 

de Janeiro, observou-se, que atualmente a Maré é um exemplo para outras favelas 

da cidade, no que tange a organização popular.  Evidenciando, que isso ocorre em 

função do trabalho de algumas instituições locais como a ONG Redes da Maré, a 

ONG Luta pela paz, e outras que vão assumir o compromisso junto aos moradores 

de incidir politicamente naquele espaço.  

Ao decorrer, percebe-se que o reflexo dessas ações refere-se ao diálogo e 

participação conjunta de algumas representatividades nos espaços de disputas e 

lutas. Por exemplo, a participação de sujeitos coletivos em audiências públicas com 

o Ministério Público. Destacamos o coletivo Papo Reto, o Ocupa Alemão, a Rede de 

Familiares vítimas da violência do Estado, as Mães de Manguinhos e Acari, o Fórum 

Grita Baixada, dentre outros que têm atuado efetivamente, na construção de 

encontros, passeatas, etc. Além desses parceiros, destaca-se o papel da Defensoria 

Pública do Rio de Janeiro, que tem promovido ações que demonstram não apenas 

um esforço, mas buscar garantir direitos, tal como previstos na lei, tornando-se um 

mecanismo importante de acesso à população para essa realização. 

Uma das hipóteses iniciais era que, em geral, o debate de Direitos Humanos 
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na favela por parte dos profissionais atuantes com as violações de direitos partisse 

de uma mesma perspectiva de análise, ou conceituação. No entanto, a pesquisa 

vem mostrar e confirmar outra hipótese, a da dificuldade e das divergências que 

giram em torno do tema. Ou seja, acreditava-se que os profissionais que lidam com 

a promoção de Direitos Humanos partiam de uma mesma conceituação, e que isso 

estaria muito nítido entre eles. Mas o que ficou constatado é que embora a maioria 

dos profissionais entrevistados parte do entendimento que direitos humanos são 

“direitos fundamentais”, não há um consenso entre eles, evidenciando assim formas 

muito peculiares de atuação. Com relação a concepção de Direitos Humanos 

compreendida pelos moradores, inicialmente supomos que os debates girariam em 

torno do senso comum – a reprodução do discurso midiático hegemônico. No 

entanto, a pesquisa mostrou outra concepção, a de negação total dos Direitos 

Humanos, como se direitos humanos nunca fossem possíveis  naquela realidade. 

Desse modo, demonstra a necessidade, de aprofundar e amplificar as 

análises, trazendo não só para o meio acadêmico, mas tentando dialogar com os 

profissionais e usuários que estão cotidianamente lidando com as constantes 

violações de Direitos Humanos.  

Outra hipótese era a noção de direito à Segurança Pública, de que esse 

direito, fosse percebido quase sempre como a ampliação, a qualificação, e o 

desempenho das ações coercitivas do Estado. Isso se confirma, quando raramente 

se discute o fim da militarização, ou mesmo, se trata as questões sobre a 

descriminalização das drogas, grande mote para o engendramento dessa política de 

Estado cada vez mais repressiva, arbitrária e violenta.  

Nesse ímpeto o Capítulo 1 pretende explicar como a teoria do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado do Capitalismo, encampada inicialmente 

por Trotsky (1977), estuda a lógica de exploração de um país pelo outro, fazendo 

com que o Imperialismo seja possível através da superexploração de povos, das 

disputas territoriais e das Guerras provocadas ao longo da história. Assim como 

outros autores irão explicitar, Lenin (2008), Lowy (1995), Nocack (1988), as 

desigualdades inerentes a essa lógica que se efetivam independentes do avanço 

tecnológico-científico ou não, e Fernandes (1968) contribui trazendo essa análise 

para pensar o Estado brasileiro. 

 Busca compreender o Estado e sua atuação sobre a realidade urbana, como 



 

14 

 

principal dirigente do processo desigual e combinado do capitalismo, partindo da 

concepção ampliada de Estado, classista - burguês e violador de direitos da classe 

trabalhadora, em essência. Para essa análise recorre-se à revisão bibliográfica de 

autores clássicos e contemporâneos que fornecem subsídios a essa 

problematização, tais como: Karl Marx, Friedrich Engels, Henri Lefebvre, Gramsci, 

David Harvey, dentre outros.  

A luta da classe trabalhadora e suas frações por direitos fundamentais 

imprescindíveis aos seres humanos, esses, carecem, cada vez mais, de novas 

necessidades. Assim, ainda no primeiro capítulo, procuramos demonstrar a 

historicidade dos Direitos Humanos, bem como suas distintas concepções, 

consequentemente, divergências em torno do assunto.  Opta-se por definir como 

perspectiva de análise, dentro dos limites da pesquisa e sem a pretensão de esgotar 

a temática, a concepção de Direitos Humanos norteada pela teoria social crítica. 

Correlacionando os Direitos Humanos em todas as esferas da vida social, dentre 

elas, a vida na cidade e à Segurança Pública. 

Como citado na segunda hipótese, muitas vezes, o debate sobre os Direitos 

Humanos não contempla a Segurança Pública como um direito. Porém, a esfera da 

Segurança Pública esta amparada em artigos da própria Declaração Universal de 

Direitos Humanos de 1948, ainda que ela seja contraditória ao não contemplar as 

realidades e disparidades distintas na sociedade em que vivemos. 

Em primeira instância, a garantia dos meios essenciais de vida, nessa 

sociedade, custa caro, e sabemos o valor do acesso a esses direitos. Embora o 

artigo 3º expresse: “Todo o homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal” (Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948) e os artigos 22 e 25 

da Declaração Universal de Direitos Humanos ressaltem a importância de: 

Artigo 22: Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à 
segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação 
internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, 
dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade 
e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. 

Artigo 25: I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos. (Declaração Universal de Direitos 
Humanos de 1948). 
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Se apenas esses três artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos 

fossem exequíveis, talvez não tivéssemos instituições policiais altamente 

militarizadas e truculentas como as quais temos experimentado ao longo dos anos. 

A formação social brasileira cujas particularidades se pautam no longo 

período escravista, no patrimonialismo, na cultura coronelista de troca de favores, ao 

qual a institucionalidade capitalista não se consolida a partir de uma ruptura e sim de 

uma “revolução pelo alto” (FERNANDES, 1968), os direitos essenciais, incluindo a 

Segurança Pública vão ser sempre artifícios ressignificados pelo Estado e pelas 

Elites, a fim de manter a “paz e a soberania nacional” – isto é, o apassivamento da 

classe trabalhadora,1 e os acordos de Governos ao longo com a cúpula da 

burguesia. (FERNANDES, 1968; IASI, 2013). 

Historicamente, o Estado brasileiro manteve as táticas de repressão e 

menosprezo às favelas, oferecendo serviços públicos precários, como saúde, 

educação, lazer e infraestrutura. Quando se trata do direito à Segurança Pública, ele 

nunca foi reconhecido, e quando mencionado, acaba referindo-se apenas a 

ampliação do policiamento, maior truculência, mais armamentos, o que reverbera na 

relação conflituosa entre os aparelhos repressivos do Estado e moradores. Dessa 

forma, veremos no Capítulo 2 que o desenvolvimento urbano desigual e combinado, 

onde o Estado tem um papel decisivo, coaduna com as constantes violações de 

direitos.  

O segundo capítulo, se organiza de modo que possamos compreender a 

dinâmica do desenvolvimento Urbano face à reestruturação estratégica do capital no 

Brasil, a partir dos anos 1990 no Brasil.2 Resgatando o processo desigual de 

industrialização e urbanização na Cidade do Rio de Janeiro, tornando-se uma cidade 

extremamente segregada. E, como o direito humano à cidade, a vida na cidade, 
                                                      
1 Ressaltando que esse apassivamento não significa a ausência de luta, ao contrário, como veremos 
o período “democrático” foi fruto de muitas lutas e conquistas da classe trabalhadora, mas ao mesmo 
tempo a burguesia brasileira a partir do Estado vem impondo o que Fernandes apud Iasi (2014) 
democracia de cooptação, ou seja, “adesão das camadas proletárias e das massas urbanas rurais à 
ordem burguesa, ainda que oferecendo pouco em termos de direitos e acesso a bens e serviços”. 
(IASI, 2014, p. 51). 

2 Como veremos a grande crise do capital iniciada a partir dos anos 1970, nos países centrais, 
evidenciada no Brasil, a partir da década de 1990, impondo novas medidas ao país, que seguindo as 
medidas neoliberais, introduzidas pelos Organismos Internacionais, vão tentar “remediar” os efeitos 
dessa crise. Não obstante, a década de 1990 inaugura no Brasil um “novo” modelo de “gestão da 
pobreza” como Wacquant (2008) explicita, a manutenção do Estado Penal em detrimento do social, 
personaliza o tratamento dado aos pobres nas cidades. 
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entre outros, são historicamente negados pelo Estado às frações da classe 

trabalhadora expulsas das áreas nobres.  Em contraponto, os direitos vão se 

tornando frutos de processos reivindicatórios por essas fações, agora moradoras 

das favelas e áreas populares, da organização coletiva, das lutas travadas ao longo 

da história das favelas do Rio de Janeiro.  

As lutas e conquistas, no entanto, que continuam sendo alçadas, se chocam 

com o avanço do aparato repressivo do Estado, que sempre buscou a criminalização 

da pobreza a partir da militarização da “questão social” nas áreas mais pobres, de 

forma incisiva a partir da década de 1990. Atendendo os novos interesses do 

capitalismo, em que o momento de crise encontra na reconfiguração urbana do 

espaço, meios altamente lucrativos, recorre às práticas violentas e ainda mais 

grotescas de contenção da classe trabalhadora. Pois, como sinaliza Harvey (2008, 

p. 73) “os direitos de propriedade privada e a taxa de lucro se sobrepõem a todas as 

outras noções de direito”. 

Para tanto, a lógica utilizada pelo Estado no neoliberalismo, reforça e legitima 

ainda mais a violência e as práticas violadoras de direitos humanos, nas áreas de 

favelas e populares da cidade. Como veremos no capítulo 3, os impactos da 

violência e da truculência com que os aparatos coercitivos do Estado enfrentam as 

expressões da “questão social” nesses territórios são devastadores e cada vez mais 

constantes.  

Escolhemos a Maré como espaço para realização dessa pesquisa, escolha 

motivada pela aproximação com o território durante o Projeto de Pesquisa e 

Extensão no NEPFE, onde também  foi possível a inserção no Eixo de Segurança 

Pública e Acesso à Justiça da Organização Não Governamental (ONG) Redes de 

Desenvolvimento da Maré – Redes da Maré. 

O objetivo do terceiro capítulo é mostrar em síntese como nasce a Maré e 

como sua história é marcada pela resistência3 dos moradores. Também, recorrendo 

aos dados coletados pela própria Redes da Maré e outros meios de informação 

confiáveis, além das entrevistas realizadas com moradores e trabalhadores da Maré, 

evidenciando os impactos da violência na Maré, com ênfase para as violações de 

                                                      
3 Entende-se a resistência nesse contexto, não apenas o fato de estar na defensiva aos ataques e 
constantes violações de direitos ao longo da história, mas ao fato de que para garantir uma existência 
e o rol de direitos prescritos constitucionalmente, se faz necessária a criação de estratégias 
cotidianas e de lutas coletivas ao decorrer. 
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direitos humanos cometidas pelas instituições policiais – braço armado do Estado.  

Arriscamos mostrar ainda, como as organizações/entidades podem se tornar 

grandes incentivadoras de lutas coletivas em favelas, a exemplo da ONG “Redes de 

Desenvolvimento da Maré”. Nesse ímpeto, torna-se crucial situar a experiência no 

Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça junto a atuação do Serviço Social nos 

atendimentos sociojurídicos da Instituição, a partir de pequenas pistas sobre a 

perspectiva do Serviço Social no cenário de luta e violações de direitos humanos.  
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CAPÍTULO I – DESENVOLVIMENTO DESIGUAL E COMBINADO DO 

CAPITALISMO E A LUTA POR DIREITOS NA SOCIEDADE MODERNA 

 

O escravo romano era preso por grilhões; o 
trabalhador assalariado está preso ao seu proprietário 

por fios invisíveis. A ilusão de sua independência se 
mantém pela mudança contínua dos seus patrões e 

com a ficção jurídica do contrato.  
(MARX, 1996, p. 206) 

 

 

Para situar o tema deste trabalho no processo de reprodução das relações 

sociais, é importante iniciar destacando as particularidades do modo de produção 

capitalista e como elas engendram no processo de produção e reprodução da vida 

social, tendo como ente condutor o Estado. 

É preciso tomar como base da análise, as interações entre os processos 

econômicos, sociais e políticos. Pois, tais interações estão intrinsecamente 

relacionadas à possibilidade da reprodução social como consequência necessária 

ao processo de desenvolvimento do modo de produção vigente e dos sujeitos 

sociais. (Marx, 2009). 

Para tanto, o objetivo deste capítulo consiste em uma aproximação de como 

esse modo de produção não somente de mercadorias, mas de visões de mundo e 

produção da vida social e material, sobrevive a base do direito primordial à 

propriedade privada, consolidando-se desigualmente em todo o planeta de forma 

proposital. 

Para tanto, é inerente o modo violento com que o capitalismo se expande em 

alguns países e lugares, e em outros a relação de subalternidade e 

“subdesenvolvimento”. Ao mesmo tempo, é incessante a luta entre as classes 

sociais e a busca por direitos fundamentais e essenciais aos sujeitos. 
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1. O Desenvolvimento Desigual e Combinado do capitalismo 

 

De acordo com Marx (2004) as relações sociais as quais os sujeitos 

produzem, modificam-se com a transformação das forças produtivas e do 

desenvolvimento dos meios de produção. A produção capitalista é essencialmente 

uma relação social, que envolve além da produção de mercadorias, a produção das 

relações sociais em todas as suas dimensões, tendo na produção, uma mercadoria 

especial, capaz de produzir mais valor que ela mesma custa que é a Força de 

Trabalho. A obtenção de mais valor, denominada também “mais valia”, ocorre 

exclusivamente através da apropriação do trabalho não pago, isto é, “valorização do 

valor avançado através da absorção do trabalho vivo, domínio do trabalho passado 

sobre o trabalho presente, das “coisas” sobre o homem”. (MARX, 2004, p. 17). 

Historicamente, o processo de acumulação capitalista expressa uma forma 

especifica dos homens se produzirem, reproduzirem e relacionarem – por isso se 

traduz numa relação social de produção e reprodução da vida. Ao produzir suas 

condições materiais de produção, os sujeitos produzem e reproduzem ideologias, 

pensamentos, culturas, instituições, eivada de contradições, que ao mesmo tempo 

que atuam na manutenção da exploração de uma classe sobre a outra, e obscurece 

as contradições da luta de classes, também se caracterizam como espaço de 

possibilidade de construção de novas perspectivas de sociabilidade. 

O capitalismo é gestado ainda no antigo modo de produção feudal, entre o fim 

do século XV e meados do século XVI, desenvolvendo-se primeiramente na Europa, 

com o crescimento do comércio em volta dos burgos, e através das trocas mercantis 

e a partir da revolução industrial, no século XIX, se expandido para várias outras 

partes do mundo, aos poucos abrange todos os continentes. Dias (1999, p. 39) 

afirma que o capitalismo seria inviável “se respeitasse e deixasse de pé os 

fundamentos da sociedade feudal”.  Logo, foi necessário criar não apenas os meios 

materiais de produção, mas essencialmente “as suas premissas ideológico-politicas”. 

(DIAS, 1999, p. 39). 
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Como afirmou Marx (1985, p. 14), “a essência do sistema capitalista está, 

pois, na separação radical entre o produtor e os meios de produção”, ela acentua os 

antagonismos de classes progressivamente, pois tal separação torna-se a base da 

sua existência e prevalência.  

Ainda de acordo com o autor, a separação radical entre aquele que produz e 

aquele que detém os meios de produção, não existiu sem violência.  Para 

consolidação desse modo de produção foi necessário que grande parte dos meios 

de produção já tivesse sido extorquida dos antigos produtores, esses empregavam 

para realizar seu próprio trabalho. Estando os meios de produção nas mãos dos 

produtores comerciantes era possível que os mesmos começassem a empregar 

para especular sobre o trabalho dos outros. (MARX, 1885). 

A respeito desse contexto, Marx (1985) ressalta: 

 

O movimento histórico que separa o trabalho de suas condições exteriores 
indispensáveis, eis a causa acumulação chamada “primitiva”, porque ele 
pertence à idade pré-histórica do mundo burguês. (MARX, 1985, p. 15). 

 

 

Pode-se assim afirmar que a ordem econômica capitalista tem seu germe 

ainda no contexto da ordem feudal, isto é, “a dissolução de uma produziu os 

elementos constitutivos da outra”. (Marx, 1985, p. 15). 

No modo de produção burguês, o homem deixa de se relacionar com a 

comunidade, com a natureza, e com o trabalho como uma práxis, ou seja, como 

uma atividade a qual o sujeito tem o controle do início, meio e fim, visando sempre 

sua finalidade ciente de que está se trata de uma ação transformadora, criadora. A 

riqueza também deixa de ser apenas coisa realizada em coisas, em produtos 

materiais, com os quais o ser humano se defronta como sujeito, ela passa possuir 

um valor abstrato o qual somente o trabalho humano é capaz de gerar mais e mais 

valor. (MARX, 2011). 

A época Moderna4 é então marcada por profundas mudanças na estrutura 

socioeconômica, política e cultural. Com a expansão do trabalho manufatureiro, as 

                                                      
4 Período histórico específico do ocidente, que vai do século XV ao século XVIII, marcado pelas 
Revoluções liberais burguesas, substituição do modo de produção feudal pelo modo de produção 
capitalista.  
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práticas de trocas e o surgimento de um mercado internacional, aos poucos vão 

diminuindo as antigas formas de trabalho tomadas pela violência estatal que cresce.  

Como por exemplo, a forma artesanal, a qual o trabalhador é o dono dos seus meios 

de produção desde as matérias primas, as ferramentas e o produto final. Diante do 

exposto, e consequentemente diante das modificações impostas ao antigo modo de 

produção, se tem na divisão social do trabalho, uma nova forma de relação social 

imposta.  

Na “A Ideologia Alemã”, Marx e Engels (2009) ao discorrer sobre “o papel da 

violência (conquista) na história” afirmavam que, a conquista das civilizações não se 

fez até aquele momento sem a violência, a guerra, a pilhagem, a rapinagem 

sangrenta etc. para os autores esse uso da violência para conquistar povos, é “a 

força que move a história” (MARX e ENGELS, 2009, p.103).5 

A divisão social do trabalho ocorre de maneira compulsória - agressiva, ela 

passa determinar as novas formas de trabalho, a partir de novas técnicas e também 

impõe uma nova forma de viver e se reproduzir, materialmente e espiritualmente.  

As Revoluções burguesas, industrial6 e Francesa,7 significaram 

definitivamente o rompimento com a antiga ordem no que tange ao ordenamento 

político e econômico, embora no início a servidão ainda fosse um traço marcante. 

No entanto, destacaram-se com seus avanços tecnológicos, o desenvolvimento das 

forças produtivas, a criação e a implantação de máquinas, a construção de fábricas 

cada vez mais “avançadas” mecanizadas e a “liberdade” dos trabalhadores, que 

passaram a ser “livres” para vender sua força de trabalho.   

Porém, a introdução das máquinas, que diminui o trabalho manual e/ou 

artesanal exercido apenas pelo homem, ampliam a produção em grande escala, faz 

                                                      
5 Nesta passagem Marx e Engels (2009) explicam a partir do exemplo da conquista do Império 
Romano do Oriente em que o Estado separa o império romano escravista, e outros exemplos que 
denotam a prevalência da violência na derrubada de uma velha civilização para germe de uma nova. 
6 Iniciada no Século XVIII na Iglaterra, impôs um novo modo de produção com a introdução das 
maquinas possibilitando além da expansão de mercadorias, um novo modo de vida social. 
 
7 A Revolução Francesa  foi um momento de extrema agitação política e social na França, o qual 
resultou num impacto duradouro e definitivo não só  na história do país, mas amplamente e 
universalmente. Sob a premissa de Liberdade, Igualdade e Fraternidade para todos, os 
revolucionários franceses, em sua maioria, burgueses, obtiveram o apoio das massas populares, 
contudo, ao derrubar o antigo regime absolutista, impuseram um novo modo de viver e um novo 
modo de produzir. A premissa caiu por terra, garantindo apenas a liberdade de mercado e igualdade 
no plano formal, mesmo assim, tais conquistas se deram através de muitas lutas e embates pela 
classe trabalhadora. (SCHMIDT, 2005). 
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com que rapidamente toda Europa e posteriormente todo continente viva uma 

grande situação de pauperismo, pela alteração gradativa do modo de produção. Em 

essência, se trata da “livre exploração do homem pelo homem”. (MARX, 1985, p. 

16), uma vez que os possuidores dos meios de produção (a classe burguesa) 

expropriam a força de trabalho do proletariado e toda riqueza que é socialmente 

produzida pela mesma. O que vai diferir o modo de produção capitalista dos antigos 

modos de produção é a sua base, que consiste na exploração do trabalho e no 

processo de produção de mercadorias, que é controlado apenas pelos donos dos 

meios de produção.  

O sistema de produção capitalista ganha relevância, a partir do momento que 

a força de trabalho se converte também em uma mercadoria. Abre-se então a 

possibilidade de mercantilizar o conjunto das relações sociais, ou seja, a “compra e 

venda” não restringe apenas a objetos e coisas, tudo passa ser vendido e comprado, 

desde artefatos materiais às necessidades e cuidados humanos, essenciais à vida.  

Marx (1996, p.165) afirma que “a riqueza das sociedades em que domina o 

modo de produção capitalista aparece como uma “imensa coleção de mercadorias”, 

e a mercadoria individual como sua forma elementar”. Destarte, define-se a 

mercadoria, primordialmente, como “[...] um objeto exterior, uma coisa que, pelas 

suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie” (Idem, 

1996, p. 165) sejam elas imediatas, como um meio de subsistência (objeto de 

consumo) sejam elas como um meio de produção. Havendo, portanto necessidades 

reais (fome) e imagináveis (fantasia).8 

Para satisfazer as necessidades humanas, os objetos devem ter uma 

utilidade, essa utilidade para Marx (1996) é o que transforma-os objetos em um 

valor-de-uso. O valor-de-uso refere-se aquilo que o ser humano necessita, pode ser 

desde um objeto de uso pessoal, ou um instrumento que facilite o trabalho 

doméstico, ou até mesmo algo necessário à vida, sua finalidade é satisfazer 

qualquer que seja a necessidade. Segundo Marx (1996, p.166) “os valores de uso 

constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta”. 

No entanto, para entender a sociedade capitalista, se faz necessário ressaltar a 

                                                      
8 Na mesma obra citada, Marx utiliza os exemplos do estômago e da fantasia, ressaltando que não 
importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, seja imediatamente, como meio de 
subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se indiretamente, como meio de produção. 
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finalidade do valor-de-troca ao qual é aderido ao valor de uso. 

O valor de troca por sua vez, significa a possibilidade de agregar outro valor 

naquilo que possui um valor-de-uso, possiblidade de trocar diante do equivalente 

geral – o dinheiro.9 A partir dessa condição de existência do capitalismo, se tem o 

sistema de produção, distribuição e circulação de mercadorias, sendo a mercadoria 

tudo aquilo que condensa valor de uso e valor de troca. (IDEM, 1996). 

Segundo Marx (1996) o capitalista precisa que sua mercadoria possua dois 

componentes fundamentais: a produção de valor de usoe o valor de troca, isto é, 

algo que seja útil para comercialização; depois a mercadoria produzida deve conter 

valor que seja mais caro que a soma de todos valores contidos tanto nas 

mercadorias as quais foram utilizadas para produzi-la, tanto nos meios de produção 

e a força de trabalho investidos.  

Ora, mas então a mercadoria é apenas uma unidade que condensa valor-de-

uso e valor-de-troca? Aparentemente sim, porém, Marx na sua obra “O Capital” 

escrito na metade do século XIX, nos mostra que a mercadoria precisa ser 

entendida para além da relação (valor-de-uso/valor-de-troca), esta seria apenas uma 

primeira dimensão da mercadoria. 

A segunda dimensão aponta para o duplo caráter da mercadoria, nela estão 

inseridos o trabalho concreto e o trabalho abstrato. O trabalho concreto é todo 

trabalho de qualquer espécie que produz um efeito útil, já o trabalho abstrato é a 

substância última do trabalho, é a medida em tempo socialmente necessário do 

trabalho humano e que produz valor. (MARX, 1996). Desta forma, o produto do 

trabalho humano não é de imediato uma mercadoria, ele se torna uma mercadoria, 

sendo a mercadoria uma unidade do modo de produção capitalista que expressa 

uma relação social. 

A terceira dimensão definida por Marx (1996) são as determinações da 

formação de valor, que apresenta os produtos do trabalho humano, cristalizados – a 

forma valor é uma relação social que não revela as propriedades do trabalho 

concreto, ela encobre as relações de produção a qual exige do trabalhador 

                                                      
9 “[...] o gênero específico de mercadoria, com cuja forma natural a forma equivalente se funde 
socialmente, torna-se mercadoria dinheiro ou funciona como dinheiro. Torna-se sua função 
especificamente social e, portanto, seu monopólio social, desempenhar o papel de equivalente 
geral dentro do mundo das mercadorias” (MARX, 1996, P.196, grifo nosso). 
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dispêndio de energia e força. Nela esta somente à primeira vista, a quantidade de 

trabalho humano abstrato socialmente necessário medido em tempo, e que será na 

sua relação de troca mediado por um equivalente geral (o dinheiro). 

Nas palavras de Marx (1996, p. 42) o dono do meio de produção, “quer 

produzir não só um valor de uso, mas uma mercadoria, não só valor de uso, mas 

valor e não só valor, mas também mais-valia”. Logo, a mais-valia pode ser definida 

como todo excedente do valor do produto fabricado sobre o valor daquilo que foi 

utilizado, como, das matérias-primas, dos meios de produção e da força de trabalho. 

Assim, pode-se afirmar com base no autor (1996) que essência do capital, nada 

mais é que a produção de valor excedente, ou seja, a apropriação do trabalho que 

no decurso de sua jornada tem a maior parte não paga.  

O processo de produção de mercadorias é também o processo de produção e 

reprodução de relações sociais, relações essas que estão “encobertas”, 

“escondidas” nas relações fabris, na circulação e na distribuição de produtos. Estão 

ocultas neste processo, a relação de exploração e a expropriação do trabalho 

excedente de uma classe sobre a outra.  

O sistema capitalista se baseia fundamentalmente, na posse privada dos 

meios de produção e da riqueza socialmente produzida pela classe despossuída dos 

meios de produção. O acúmulo e a concentração de riquezas somente são 

alcançados pela extração da mais valia, com isso é possível com que o proprietário 

adquira mais meios de produção e mais lucros. 

Na sociabilidade burguesa, o homem depende da troca de sua força de 

trabalho para garantir sua existência. Não por vontade própria, mas como única 

condição a lhe garantir os seus meios básicos de existência. Todavia, se cria a 

ilusão de que o trabalhador não é o sujeito de seu trabalho, e de sua própria história. 

A mercadoria, ao contrário, é reverenciada pela lógica do consumo e é vista como 

algo superior ao ser humano, como se ela não fosse resultado da práxis e da ação 

teleológica humana.10 Consiste segundo Marx (2011) que: 

                                                      
10 Ação teleológica é a ação que somente o ser humano é capaz de exercer, é o ato de subjetivar, 
planejar, pensar algo previamente antes de concretizar suas ações. Como bem exemplificou Marx, 
uma aranha realiza suas atividades da mesma forma que as atividades de um tecelão, assim como a 
abelha na construção de suas belas colmeias. Porém o que distingue, as atividades da aranha e da 
abelha de um ser humano que trabalha e cria suas atividades, é sua capacidade de construir primeiro 
em sua mente, aquilo que ele constrói na realidade. Somente o ser humano é capaz de projetar, 
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No conceito do capital está posto as condições objetivas do trabalho – e 
estas são produto do mesmo – assumem uma personalidade diante do 
trabalho ou, o que significa a mesma coisa, que elas são postas como 
propriedade de uma personalidade estranha ao trabalhador. (MARX, 2011, 
p. 422). 
 
 

Essa inversão, a qual o trabalhador não se reconhece como produtor e nem o 

produto do seu trabalho como obra-prima da sua força de trabalho, é o caráter 

enigmático da mercadoria, em que a relação social entre os sujeitos assume uma 

relação fantasmagórica entre coisas. (MARX, 1996). 

Ademais para que essa nova racionalidade se expandisse precisou constituir-

se como “o horizonte ideológico” (DIAS,1999), criam-se não somente os meios de 

produção materiais, cria ao mesmo tempo os meios de produção e reprodução da 

vida, utilizando mecanismos objetivos e subjetivos, sociais, políticos e ideológicos. A 

proposta de romper com a antiga ordem, cujo lema burguês era “Liberdade, 

Igualdade e Fraternidade”, em essência, não se concretizou.  

O direito à liberdade concretizou-se apenas para aqueles que detinham 

domínio econômico. A igualdade restringiu-se no campo jurídico-formal, como é 

ainda hoje na atualidade. E a fraternidade manteve-se fadada ao individualismo, à 

competição e à livre concorrência. 

Desde então, 

 
[...] as classes subalternas foram e vem sendo expropriadas na sua própria 
condição de existência enquanto classe, objetiva e subjetivamente. Foram e 
estão sendo, permanentemente transformadas em sujeitos abstratos de 
uma cidadania/institucionalidade que as negam (DIAS, 1999, p. 40). 
 

Conquanto, para que o capitalismo se constituísse tal como ele se apresenta 

ele passa por fases. Fases essas fundamentais para seu desenvolvimento e para 

atingir cada vez mais seu fundamento: a obtenção de lucros. Ocorre que essas 

fases, advém de uma visão etapista e funcionalista, acreditando que para certa 

região, país, ou continente, possa chegar ao desenvolvimento pleno do capitalismo é 

necessário que se vivencie todas as etapas do desenvolvimento. Isto é, incremento 

das tecnologias, força de trabalho especializada, aprimoramento das forças 

produtivas etc. Entretanto, essa visão não corrobora com a tese do desenvolvimento 
                                                                                                                                                                      
idealizar algo antes de realizar, diferente dos animais por mais espetaculares que eles sejam. (MARX, 
1985). 
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desigual e combinado, uma vez que as desigualdades inerentes ao desenvolvimento 

capitalista fazem com que em cada país, região ou continente, vivenciam realidades 

distintas, cujas particularidades de cada um podem ou não extrapolar os limites 

desse desenvolvimento capitalista “ideal”. 

Como veremos a frente, o desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo será fundamental para compreensão dos territórios distintos e desiguais 

das cidades capitalistas. Dessa forma, Harvey (2005) em sua obra “A Produção 

Capitalista do Espaço” ressalta a importância de uma análise crítica partindo do viés 

materialista histórico dialético, principalmente, através da leitura das obras de 

marxistas para compreender a dinâmica e as modificações do espaço urbano no 

decorrer do desenvolvimento capitalista. 

Para Harvey (2005), os estudos sobre a urbanização, tendem a cindir a 

dimensão da vida social da dinâmica do espaço urbano. Entretanto, são os estudos 

sobre a dimensão socioeconômica e política que dão corpo e comprovam que o 

desenvolvimento das cidades e do espaço urbano acompanham as fases do 

desenvolvimento capitalista. 

Até meados do século XVIII o capitalismo era caracterizado pela livre 

concorrência, nesse período, chamado capitalista concorrencial havia a prevalência 

da exportação de mercadorias. Embora a livre concorrência seja um fundamento 

importante do modo de produção burguês, ao fim do século XIX, e, a partir do século 

XX, a característica principal são os monopólios,11 cuja finalidade se torna a 

exportação de capital, iniciando assim uma verdadeira guerra pela conquista de 

territórios e partilha do mundo.12 (LÊNIN, 2008). 

À medida que a indústria vai se desenvolvendo e se incrementando acelera-

se o “processo de concentração da produção em empresas cada vez maiores” 

(LÊNIN, 2008, p. 17). Então os monopólios aparecem como consequência da 

                                                      
11 Monopólio segundo Lenin (2008) é o produto da centralização e concentração da produção no 
estágio mais elevado de seu desenvolvimento, a partir da junção de bancos e indústrias, bem como a 
formação de cartéis, trustes etc. Lenin identifica ainda os processos de união entre os monopólios 
como: a privação de matérias-primas, privação de mão-de-obra (através de acordos com os 
sindicatos); privação dos meios de transporte; encerramento de mercados; acordos de exclusividade 
de mercado com os compradores; baixa de preços (para eliminar com a concorrência independente); 
privação de créditos e boicote. 
 
12 De acordo com Lenin (2008) as guerras imperialistas são imprescindíveis para garantir a 
propriedade privada. 
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transição do capitalismo concorrencial para sua fase mais avançada. De acordo com 

Lenin (2008), é inevitável que não haja o desenvolvimento desigual sob o avanço 

capitalista. Nele, é possível que as forças produtivas cheguem ao auge, tornando a 

produção de mercadorias e o desenvolvimento da troca, cada vez mais potentes. 

Logo, empresas e indústrias de diversos ramos e de diferentes países podem, ou 

não, avançar na escala do desenvolvimento global. Isso, porque no interior de cada 

continente e de cada país o capitalismo se manifesta de uma maneira peculiar. 

Lênin (2008) ressalta que, 

 

A livre concorrência é a característica fundamental do capitalismo e da 
produção mercantil em geral; o monopólio é precisamente o contrário da 
livre concorrência, mas esta começou a transformar-se diante dos nossos 
olhos em monopólio, criando a grande produção, eliminando a pequena, 
substituindo a grande produção por outra ainda maior, e concentrando a 
produção e o capital a tal ponto que do seu seio surgiu e surge o monopólio: 
os cartéis, os sindicatos, os trusts e, fundindo-se com eles, o capital de uma 
escassa dezena de bancos que manipulam bilhões. (LÊNIN, 2008, p. 87). 
 
 

Contudo, não se elimina a livre concorrência que por sua vez gera os 

monopólios, ela existe juntamente com os mesmos, e dela estão imbricadas 

contradições e conflitos de interesses. A fase monopolista ou imperialista como vai 

denominar Lênin (2008) advém da fusão entre capital industrial e bancário 

originando uma nova especificidade do capital - o capital financeiro.13 Isto é, a 

concentração da produção e a amplificação industrial converte a competição em 

monopólios, originando um processo de socialização da produção (invenções 

tecnológicas e cientificas, aperfeiçoamento de técnicas e força de trabalho 

especializada), sendo que essa socialização não é um fundamento da apropriação 

privada, dessa maneira a concorrência e os choques entre as empresas não deixam 

de existir. (IBIDEM). 

Nessa fase, em que reinam os grandes monopólios entra em cena o papel 

dos bancos, onde em momentos de exaltação do mercado há maior procura que 

oferta, e os investimentos tendem a crescer em todos os setores. O grande limite é a 

                                                      
13  Ressaltamos que Marx não chega aos estudos sobre o capital financeiro, que é um tipo de capital 
próprio do século XIX. O autor aponta pistas de que o capital caminharia para financeirização, porém, 
como à sua época essa não era ainda uma realidade, o autor dedicou a estudar em sua obra “O 
Capital”, especificamente nos livros I e III sobre o capital industrial, o capital bancário, capital 
comercial e capital agrário. (GRANEMANN, 2016). 
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capacidade dos capitalistas terem capital suficiente para manter os investimentos, e 

é então que os bancos atuam - como intermediários. 

Adiante, Lênin (2008) além de conceituar o imperialismo verifica a estreita 

relação entre os aspectos sociais e econômicos inerentes aos momentos de apogeu 

da concentração de capital e a intensificação da exploração. Para o autor a 

passagem do século XIX para o século XX, foi determinante para a transformação 

do velho capitalismo em novo, ao qual se realiza a dominação do próprio capital 

financeiro.14 

Segundo Lênin (2008, p. 26): 

 

O capitalismo, na sua fase imperialista, conduz a socialização integral da 
produção nos seus mais variados aspectos; arrasta, por assim dizer, os 
capitalistas, contra sua vontade e sem que disso tenham consciência, para 
um novo regime social, de transição entre a absoluta liberdade de 
concorrência e a socialização completa. (LÊNIN, 2008, p. 26) 

 

Para Lênin (2008) o capitalismo monopolista acirra ainda mais as 

contradições, fragmentando a classe trabalhadora, atravessando os diversos setores 

do capital. 

As grandes empresas de países centrais, ao investir cada vez mais capital 

nas empresas subsidiárias (dos países de capitalismo tardio) dominam a economia, 

garantindo a extração dos recursos humanos e naturais dos países dominados. Este 

processo resulta no que Lenin (2008) vai chamar da fase superior do capitalismo ou 

no grande imperialismo. 

O imperialismo vai se estabelecer nos países dominados, a formação do 

capital financeiro, a partir de alguns eixos como: a divisão internacional do trabalho; 

mão de obra abundante e barata; matérias primas baratas (investimentos em 

minérios, ferrovias, fazendas, companhias de exportação); manutenção do mercado 

                                                      
14 Capital financeiro para Hilferdingapud Lenin (2008, p. 47) é o capital que fica a disposição dos 
bancos e que os industriais utilizam. A parte maior de capital industrial não pertence aos industriais, 
eles o utilizam por intermédio de um banco, que para os industriais seriam os donos desse capital. 
Todavia, o banco é obrigado a fixar uma parte maior desse capital na indústria, e então devido a esta 
logica converte-se em proporções cada vez maiores em capitalista industrial. O capital bancário que 
foi introduzido na indústria, sob a forma dinheiro, que ao entrar nesse processo, se transforma em 
capital industrial, é denominado capital financeiro. Porém, conforme Lenin (2008, p. 47) essa 
explicação não é completa, pois não explicita o aspecto mais importante, que é “o aumento da 
concentração da produção e do capital em grau tão elevado, que conduz, e tem conduzido, ao 
monopólio”. 
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consumidor, criação de multinacionais e transnacionais. (Ibidem, 2008). 

Sendo assim, percebe-se que o desenvolvimento do capitalismo 

impulsionando a produção capitalista de mercadorias vai se expandindo tanto no 

campo nacional quanto internacional tornando inevitável “o desenvolvimento 

desigual, por saltos, das diferentes empresas e ramos da indústria e dos diferentes 

países”. (LÊNIN, 2008, p. 61). 

Advém que o processo de expansão do capital não pode ocorrer sem 

interrupções, Marx (1996) já apontava que os distúrbios no modo de produção 

operante são inevitáveis e imprescindíveis. As crises do capitalismo como veremos 

adiante no trabalho, ocorre com mais frequência no momento em que as forças 

produtivas chegam ao auge, especificamente na sua fase madura. 

O avanço dessa sociabilidade ocorre em toda esfera global pressupondo o 

desenvolvimento das forças produtivas, em esferas distintas e de maneira peculiar 

em cada região, país e contexto. Algumas regiões se desenvolvem rapidamente e 

segundo a leitura de Trotsky apud Löwy (1995) conseguem dar saltos na etapa do 

desenvolvimento, já outras regiões, além de não conseguirem avançar, vão se 

desenvolvendo combinando aspectos arcaicos e modernos. Os últimos são 

chamados países subdesenvolvidos e/ou periféricos, sendo considerados países de 

capitalismo dependente ou tardio. 

Diante da análise exposta, destaca-se então a tese sobre o desenvolvimento 

desigual e combinado do capitalismo – teoria que busca “dar conta da lógica das 

contradições econômicas e sociais dos países do capitalismo periférico ou 

dominados pelo imperialismo”. (LÖWY, 1995, p. 73). 

A dinâmica do imperialismo e sua perpetuação desigual e alastrada em todo o 

planeta intensificam as lutas sociais, todavia conexa às relações intrínsecas ao 

capitalismo, tanto que ele se torna a própria base da vida social de maneira a 

reproduzir intensificadamente as disparidades socioeconômicas, políticas e culturais. 

É importante salientar a contribuição de Trotsky (1977), que ao analisar a 

situação da Rússia identifica seu processo histórico entendendo que a formação 

social, política, econômica e geográfica de cada país no modo de produção 

capitalista é regida por duas leis complementares. Sendo elas, a lei geral que é 

pautada na desigualdade, e a lei do desenvolvimento combinado, que seria a 
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combinação de fases distintas que casam elementos arcaicos e modernos num 

mesmo processo. Em suas palavras: 

 
As leis da História nada têm em comum com os sistemas pedantescos. A 
desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do processo histórico, 
evidencia-se com maior vigor e complexidade nos destinos dos países 
atrasados. Sob o chicote das necessidades externas, a vida retardatária vê-
se na contingência de avançar aos saltos. Desta lei universal da 
desigualdade dos ritmos decorre outra lei que, por falta de denominação 
apropriada, chamaremos de lei do desenvolvimento combinado, que 
significa aproximação das diversas etapas, combinação das fases 
diferenciadas, amálgama das formas arcaicas com as mais modernas. 
(TROTSKY, 1977 p, 25). 

 

Outra contribuição fundamental para entender a lei do desenvolvimento 

desigual e combinado foi complementada por Novack (1988), que em conformidade 

com Trotsky, afirmou ainda, que essa lei embora seja comum a sociedade moderna, 

ela baseia-se “em acontecimentos comuns a todos os processos de crescimento, 

tanto na natureza como na sociedade”. (NOVACK, 1988, p. 15). A própria formação 

do Mercado Mundial, antes mesmo do Imperialismo já apresentava traços do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado. A colonização da América, da África e Ásia 

foi reflexo desse processo.  

A teoria do desenvolvimento desigual e combinado busca romper com o 

evolucionismo que o euro-centrismo impôs, com a ideia do progresso. Ou seja, de 

que todos os países e continentes pudessem auferir o progresso da mesma maneira 

que os países já avançados, e consequentemente atingir o pleno desenvolvimento. 

É inerente ao modo de produção capitalista que os países se desenvolvam de 

formas diferentes, alguns conseguem dar saltos na escala do desenvolvimento, 

outros além de não conseguir, na divisão internacional do trabalho são ainda mais 

“subalternizados”. 

Provém assim, a explicação para os países denominados “avançados” e/ou 

de primeiro mundo e para os países “periféricos”, “atrasados” e/ou de “terceiro 

mundo”. Alguns autores como, Pena (1957) e Vitale (1966) apud Lowy (1995) vão 

discorrer sobre a prevalência de elementos escravistas ou semi-feudais no 

capitalismo, e suas insistências sobre os processos decisórios do capitalismo.  

E é a partir da combinação entre as formas supostamente superadas e as 

formas modernas que mantém-se de pé a essência da sociedade burguesa, a 
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expropriação da mais - valia e a superexploração do trabalho humano. Esse 

desenvolvimento desigual e combinado ocorre também em regiões dentro de um 

mesmo país, de um mesmo estado. Com base em Novack (1988) compreende-se 

que essa lei, 

 

[...] permite-se observar como surge a nova qualidade. Se a sociedade não 
se desenvolvesse num caminho diferencial, ou seja, através do surgimento 
de diferenças, às vezes tão agudas que se tornam contraditórias, não 
haveria possibilidade de combinação e integração de fenômenos 
contraditórios. Contudo, a primeira fase do processo evolutivo- 
desigualdade – é o pré-requisito indispensável para segunda fase: a 
combinação de características que pertencem a diferentes etapas da vida 
social nas distintas formações sociais, desviando-se dos padrões deduzidos 
abstratamente ou tipos “normais”. (NOVACK, 1988, p. 45, grifo nosso). 

 

Para Novack (1988) as diferenças transformadas em contradições 

possibilitam a permanência e ressignificação de elementos obsoletos, tornando-os 

parte do mesmo processo que atualiza/moderniza-se tecnologicamente, 

cientificamente, dentre outros. 

Na América Latina, por exemplo, as particularidades do seu desenvolvimento 

combinam formas nacionais e estrangeiras na fase de capitalismo monopolista e 

padrões de dominação distintos, que se complementam, são entrelaçados e 

interdependentes. 

Da mesma forma que Lenin (2008), Trotsky (1977), Lowy (1995) e Nocack 

(1988), abordaram as conexões das determinações locais e particulares com o 

desenvolvimento capitalista desigual e combinado, Fernandes (1968) ressalta essa 

conexão como mediação do Estado brasileiro sob a forma de capitalismo 

dependente.  

Fernandes (1974) afirma que as sociedades humanas estão sempre em 

constante transformação. Ainda que algumas apareçam como “atrasadas” e/ou 

“estagnadas”, só podem sobreviver “absorvendo pressões do ambiente físico ou de 

sua composição interna, as quais redundam e requerem adaptações sócio 

dinâmicas que significam sempre, alguma mudança incessante” (FERNANDES, 

1974, p. 23). Isto é, para entender como o capitalismo se desenvolve em uma 

sociedade e como ele se mantém, é preciso uma análise de estrutura e de 

conjuntura, requer considerar os aspectos estruturais desse processo e como se 
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manifestam em dado momento da história da luta de classe, a partir da articulação 

entre os aspectos econômicos, políticos, ideológicos e sociais. 

Nesse sentido, é importante destacar que o capitalismo dependente, típico 

dos países latino-americanos, conforme Fernandes (1981) surge da junção de 

mecanismos internos e externos “interligados e interdependentes”, que contam com 

dois elementos fundamentais: 1) o poder e controle econômico externo, e, 2) 

debilidade das revoluções burguesas nos países dependentes. 

Na América Latina e em especial no Brasil não houve Revoluções burguesas 

no seu sentido clássico, isto é, não se rompe com as formas de sociabilidade pré-

existentes, dessa forma garante-se o poder e o domínio econômico dos países 

imperialistas. A dominação externa mesmo incentivando a modernização impede a 

revolução nacional e uma autonomia real. Esta é a principal característica do 

Capitalismo Dependente, o subdesenvolvimento inerente ao desenvolvimento 

capitalista, reproduz a forma de expropriação e exploração compartilhada do 

excedente econômico. 

O capitalismo dependente e o imperialismo são duas faces do projeto burguês 

de sociabilidade. Esta relação é intrínseca ao desenvolvimento capitalista numa 

esfera global, onde a cultura e a economia se relacionam a todo o momento e cujo 

objetivo é resguardar a acumulação e a concentração de riquezas, à custa da 

exploração da força de trabalho. A produção em função de lucros se torna o 

princípio organizador da vida econômica da sociedade capitalista dependente, 

reforçando sua mentalidade especulativa predatória e selvagem. Logo, tal processo, 

como diz Fernandes (1981, p. 54) “não é mera ‘condição’ ou ‘acidente’”, mas 

constitui-se em um traço constitutivo do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

Assim, o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo ao mesmo 

tempo em que agrega o avanço e a modernização engendrada pela expansão 

capitalista em suas diferentes fases (desde as pré-capitalistas), de maneira 

enfatizada na sua fase monopolista industrial, agrega também elementos sociais 

ultrapassados e conservadores no processo de desenvolvimento das relações 

capitalistas de produção. 

É importante compreendermos que o desenvolvimento desigual é um eixo 

constitutivo do capitalismo. Onde todo processo de aquisição de riquezas e 
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detenção de poder, ocorre a partir da expropriação violenta do trabalho assalariado.   

Destarte, ao analisar o Estado e sua atuação sobre a realidade urbana, como 

promotor desse processo desigual e combinado, é crucial para compreender as 

inúmeras violações de direitos na cidade, em especial, a partir da conformação de 

seus distintos territórios. 

 

1.2. Estado, Luta de Classes e os Direitos na Sociedade Moderna 

 

Para alcançar o objetivo deste trabalho, que busca analisar as constantes 

violações de direitos (civis, políticos, sociais e humanos) decorrentes da violência 

institucional nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, recorre-se à compreensão do 

Estado. Levando em consideração a sua amplitude e complexidade nas relações 

sociais entre as classes antagônicas, bem como sua relação na produção e 

reprodução do espaço urbano. 

Para isso, é imprescindível discorrer sobre o Estado e sua criação buscando a 

interlocução direta junto aos direitos. Compreendendo que, o modo de produção 

capitalista ao extinguir a antiga ordem, o absolutismo feudal (na assim chamada 

acumulação primitiva nos séculos XVII e XVIII) primeiro nos países centrais, 

precisou não só da criação de um novo modelo de Estado, mas também da 

formulação concomitante dos direitos naturais e inalienáveis do homem, 

assegurando assim a vida, a liberdade e a propriedade privada. (MARX, 2009). 

Esse rompimento que teve como ideário liberal “Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade”, em essência, nunca se concretizou. A única liberdade possível à 

maior parte da população é a liberdade de vender sua força de trabalho, a igualdade 

restringe-se no campo jurídico-formal, e a fraternidade manteve-se fadada ao 

individualismo, à competição e à livre concorrência.  Ressalta-se que a burguesia à 

época era a classe revolucionária mesmo propondo esse ideário, ela se torna a 

classe conservadora e reacionária, distanciando e negando as promessas de 

liberdade aos trabalhadores. 

Desde então, a classe trabalhadora vem sendo explorada e expropriada na 

sua condição de existência concreta – material e subjetivamente. Transformada em 

coadjuvante de uma cidadania burguesa, que nega seu protagonismo nas lutas e 
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conquistas de direitos. 

Pois é nas lutas sociais e políticas que se tem a possibilidade de romper com 

as péssimas condições de trabalho e de vida em que milhares de trabalhadores se 

encontravam, aos quais morriam de tanto trabalhar, inclusive mulheres e crianças, 

famílias inteiras passando frio e fome no chão das fábricas, desde o início das 

Revoluções Industriais. 

Com isso a luta de classes nessa racionalidade, se torna a expressão da 

insatisfação da classe trabalhadora diante das formas violentas de exploração, e 

também a expressão das estratégias da classe dominante para manter viva toda a 

exploração e a expropriação de uma classe sobre a outra. 

Como sinalizou Hobsbaw (1999), a transição da economia antiga para 

moderna, pautada, sobretudo no acúmulo de riquezas, circulação e venda de 

mercadorias, desencadeou uma série de descontentamentos e um quadro de 

miséria incomparável. Tornaram-se recorrentes os “levantes espontâneos dos 

trabalhadores das indústrias das populações pobres das cidades, produzindo as 

revoluções de 1848 no continente e os amplos movimentos cartistas15 na Grã 

Bretanha”. (HOBSBAW, 1999, p. 64).16 

Contudo, tal descontentamento não estava relacionado somente com os 

trabalhadores pobres, a “pequena burguesia”, os pequenos comerciantes e outros 

setores da economia também foram “vítimas da revolução industrial e de suas 

ramificações”. (HOBSBAW, 1999, p. 65).  

 

A exploração da mão-de-obra, que mantinha sua renda em nível de 
subsistência, possibilitando aos ricos acumularem os lucros que 
financiavam a industrialização (e seus próprios e amplos confortos), criava 
um conflito com o proletariado. (HOBSBAW, 1999, p. 65, grifo nosso). 
 

 

Diante desse quadro, a consolidação do modelo de Estado liberal a partir do 

século XVIII, se torna o produto do antagonismo entre as classes sociais. Porém, se 

                                                      
15 O movimento cartista foi um dos primeiros a reivindicar a participação política do operariado e 
defender a criação de leis em prol da classe operária. Nascidos na Inglaterra, entre as décadas de 30 
e 40 do século XIX, os cartistas exigiam a redução das jornadas e a melhoria das condições de 
trabalho.  

 
16 Para o autor o quadro de miséria instalado na Europa juntamente com a nova economia, foram os 
“ingredientes da revolução social”. Para maior aprofundamento ver: HOBSBAW. Eric. J. A era das 
revoluções: Europa, 1789-1849 (2007). 
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a classe que domina economicamente é a mesma que domina socialmente, 

politicamente e culturalmente, como afirmaram Marx e Engels (2009), o Estado não 

poderia deixar de ser, nada mais nada menos, que um Estado parcial, burguês. Ou 

seja, um Estado classista, onde o projeto de sociedade burguesa nunca deixou de 

ser o seu norteador. 

O Estado liberal vai na contramão do domínio dos reis dos antigos regimes 

absolutistas e das monarquias. Aparentemente, um avanço a criação de um Estado 

com deveres, mas com limites às suas funções e ao seu poder. Isto é, um Estado 

que deva manter a ordem, contudo sem intervir arbitrariamente nas ações dos 

indivíduos. Em essência, o Estado a fim de beneficiar o mercado deve interferir o 

menos possível na vida dos cidadãos – desde que esses não ousem interferir na 

esfera de ação do mercado e do próprio Estado burguês. (BOBBIO, 1995). 

Embora, não desprezemos a participação dos Clássicos da Ciência Política 

para compreensão do que seria hoje o Estado e para sua concretização, partimos da 

análise de um Estado forjado para manter a própria existência da sociedade 

capitalista. Sendo assim, partimos de compreensões que buscam a essência dessa 

instituição, como as elaborações, principalmente, de Marx, Engels e Gramsci.  

Segundo Marx (2007, p.45)  

 

[...] as relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser 
explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito 
humano; essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições 
materiais de existência (MARX, 2007, p.45). 

 

Para Marx (2007), a economia é uma esfera da vida social que sobrepõe às 

outras esferas, no capitalismo a produção de valor é o prelúdio da vida social. É na 

base econômica em que se situam as relações sociais de existência onde todos os 

seres humanos encontram as condições materiais de vida, como comer, beber, 

vestir e morar.  

Porém, somente o trabalho pode garantir que os sujeitos tenham condições 

para manter essas relações sociais de existência. E nessa civilidade as relações 

sociais de produção são marcadas pelo grau do desenvolvimento das forças 

produtivas e pela divisão social do trabalho. Relação esta, desigual, injusta, imposta 

e violenta, que não existe sem conflitos e lutas entre as classes sociais. 
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Para garantir a hegemonia da sociedade capitalista, simultaneamente a 

estrutura econômica se ergue uma superestrutura “jurídica, política e consciência 

social” (MARX, 2007).  Essa superestrutura ganha existência, cria formas e 

mecanismos para lidar de maneiras distintas no trato das expressões da “questão 

social”, esta se caracteriza pela correlação de forças entre burguesia e proletariado, 

ao mesmo tempo, a luta da classe trabalhadora (a classe dominada) por melhores 

condições de trabalho e de vida. (IAMAMOTO e CARVALHO, 2009).  

Como ressaltam Iamamoto e Carvalho (2009) a “questão social” surge no fim 

do séc. XVIII no contexto das Revoluções Industriais, primeiramente, Inglaterra e 

França, posteriormente se expande na Europa e nos outros continentes. Com a 

constituição do modo de produção capitalista e a substituição do homem pelas 

máquinas em grande escala, muitos trabalhadores passam viver em situação de 

extremo pauperismo. Com isso, se tem uma forte resistência da classe trabalhadora 

sendo essa explorada pela classe que detém a propriedade privada dos meios de 

produção (burguesia). A qual se enriquece através da expropriação do trabalho 

socialmente realizado pela classe detentora da força de trabalho (classe operária 

e/ou trabalhadora). Assim, pode-se afirmar a gênese da “questão social” está no 

caráter coletivo da produção e em contrapartida a apropriação privada dessa 

produção, podendo ser segundo os autores, definida como, o conjunto das 

desigualdades fruto da relação conflituosa e injusta entre capital versus trabalho, e 

ao mesmo tempo é a luta e a resistência. 

Na superestrutura como afirmou Marx (2007) está o Estado – instituição 

política e as instituições jurídicas e ideológicas. A partir do conjunto de leis que se 

estabelecem o Estado passa a regular e legalizar as relações sociais de existência e 

de produção. Historicamente, o Estado irá “tratar” a “questão social” seja através de 

consensos (políticas públicas, programas e projetos), seja pela repressão utilizando 

seu aparato coercitivo militar.  

Não significa que haja a ausência de consenso na repressão e que no 

consenso não contenha elementos coercitivos. Todas as formas de combate às 

manifestações e conflitos entre as classes antagônicas combinam o tempo todo 

coerção e consenso. É por isso que, na superestrutura também se localiza a 
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consciência social, a qual Marx e Engels (2007) conceituam como ideologia,17 

manifestando através das instituições criadas como a escola, as religiões, a mídia, 

as organizações sociais, entre outras, que tem o papel de difundir a lógica burguesa, 

o jeito de ser e de viver burguês. Certamente, elas cumprem um papel decisivo, ao 

naturalizar as expressões da “questão social” - contradições inerentes ao capitalismo 

contribuindo para conformação da classe trabalhadora.  

Veremos que a relação dialética é intrínseca entre estrutura e superestrutura 

social, onde papel das instâncias de consciência social sempre foi decisivo ao longo 

da história. Como expressou Marx e Engels (2009), a elaboração das ideias, do 

pensar, das representações, daquilo que o autor chama de “intercâmbio espiritual”, 

consequentemente a produção das formas de consciência social está 

essencialmente relacionada à práxis. Ou seja, refere-se à atividade material dos 

sujeitos, a qual a partir dela confabula o real e o irreal, a essência e a aparência. 

Nas palavras do autor “a produção das ideias, das representações, da consciência 

está em princípio diretamente entrelaçada com a atividade material e o intercâmbio 

material dos homens, linguagem da vida real” (MARX, 2009, p. 31). 

O papel dos meios de comunicação atualmente, junto o avanço da onda 

conservadora, reacionária demonstra a atualidade do pensamento marxista no 

concernem às representações do pensamento dominante, a produção e o comércio 

intelectual oriundos da moral burguesa, bem como a criação de leis e decretos que 

passam a fundamentar medidas retrógadas. Como o desmantelamento de direitos, o 

fundamentalismo religioso, políticos identitários e outras formas que vem produzindo 

visões distorcidas e alienantes da história.   

 Como afirmam Marx e Engels (2009, p. 45) “não é a consciência dos homens 

que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser que determina sua consciência”.  

Nessa perspectiva compreende que o Estado, não é como Hegel evidenciava, um 

ente que cria a sociedade civil, ao invés disso é a sociedade civil no seu conceito 

mais amplo, como lugar de disputas e lutas entre as classes sociais, que cria o 

Estado. Significa, que desde o momento em que a vida humana se insere nos 

                                                      
17 Segundo Marx e Engels (2009, p.87) “a ideologia se reduz ou a uma concepção distorcida dessa 
história ou a uma abstração total dela. A ideologia, ela mesma, é apenas um dos lados dessa 
história”. A ideologia é fundamental para garantir as relações sociais de produção de uma classe 
sobre a outra, pois, são as ideias que operam a partir de uma consciência imediata que aliena as 
contradições e a “objetividade em uma subjetividade que oferece um caminho para adequação da 
expressão ideal à realidade” (IASI, 2013, p. 43).  
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mecanismos de produção e reprodução da força de trabalho, logo da vida social, 

concomitantemente essa relação passa a ser regulada pela esfera Estatal. Esta 

fundada, criada e elegida pelos próprios sujeitos. A Sociedade civil, funda o Estado e 

lhe transfere o domínio, ele passa deter o poder soberano, o que se refere ao 

governo sobre os homens, e a partir das suas técnicas políticas e jurídicas (coerção 

e consenso) vai buscar o enquadramento, disciplinamento e “docilização” dos 

cidadãos trabalhadores. (MARX e ENGELS, 2007). 

Sendo o Estado o produto da sociedade civil, esta conquanto se refira à 

sociedade burguesa lugar onde se dinamizam as esferas de produção e reprodução 

da vida. Marx e Engels (2007) ratificam:  

 

[...] o Estado se tornou uma existência particular ao lado e fora da 
sociedade civil; mas esse Estado não é nada mais do que a forma de 
organização que os burgueses se dão necessariamente, tanto no exterior 
como no interior, para a garantia recíproca de sua propriedade e de seus 
interesses. (MARX e ENGELS, 2007, p. 75). 

 

A expressão sociedade civil surge no século XVIII, conceitualmente refere-se 

ao “intercambio material dos indivíduos numa determinada etapa do 

desenvolvimento das forças produtivas”. (MARX e ENGELS, 2007, p. 110). A 

terminologia vem classificar a organização social que se desenvolve continuamente 

a partir da produção, do intercâmbio e simultaneamente a base do Estado e das 

outras composições da superestrutura. 

Assim Estado expressa as decisões e conflitos da sociedade civil que por sua 

vez o produz, não obstante de maneira alienada, mistificada. Ou seja, há uma 

pseudo universalidade na representatividade do Estado, uma vez que o mesmo só 

pode defender prioritariamente uma só classe, o que não elimina as contradições 

postas pela pressão dos trabalhadores organizados. 

Corroborando Marx (2007, p. 18) explicita que, 

 

A estrutura social e o Estado nascem continuamente do processo vital de 
indivíduos determinados; mas desses indivíduos não tais com o aparecem 
nas representações que fazem de si mesmos ou nas representações que os 
outros fazem deles, mas na sua existência real, isto é, tais como trabalham 
e produzem materialmente; portanto, do modo com o atuam em bases, 
condições e limites materiais determinados e independentes de sua 
vontade. (MARX, 2007, p.18). 
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O Estado assim foi uma necessidade da sociedade dividida em classes à 

medida que a divisão social do trabalho se torna uma condição para troca entre os 

sujeitos.  Sua gênese está na condição de que, numa sociedade onde o conflito 

entre as classes sociais são inconciliáveis, ela não poderia existir senão declarada a 

luta incessante das classes entre si, ou sob um “domínio terceiro”, aparentemente 

situado acima das classes em luta, e que pudesse suprimir “os conflitos abertos 

destas e só permitisse a luta de classes no campo econômico, numa forma dita 

legal” (ENGELS, 2010, p, 212). 

Segundo Marx e Engels (2007, p. 14) em cada momento da história o Estado 

assume formatos diferenciados de acordo com suas necessidades. Engels (2010) 

ratifica a noção da força que é o Estado, oriundo da sociedade civil, porém, acima 

dela e cada vez numa aparência distanciada. Para o autor o Estado se caracteriza 

primeiramente, “pelo agrupamento dos súditos de acordo com uma divisão territorial” 

(ENGELS, 2010, p. 241) comum a todos Estados, mas não natural. Outro traço 

característico seria a exigência de uma instituição, de uma força pública - chamada 

exército. Ou seja, “a necessidade dessa força pública especial derivada divisão da 

sociedade em classes, que impossibilita qualquer organização armada espontânea 

da população” (ENGELS, 2010, p. 214). 

Para tanto, o exército permanente e todo aparato policial são os essenciais 

para manutenção do poder do Estado e da propriedade privada, tornando-se 

necessário invalidar qualquer tentativa de tomada poder pela classe trabalhadora, 

bem como, tudo que ameaça a existência e as bases que regem essa sociabilidade. 

É imperativo afirmar que em alguns momentos da história, o Estado assume 

versões diferentes, ao qual em nome da “soberania”, da “ordem social e jurídica” 

adota medidas que lhe convém, principalmente a partir de seus Sistemas Políticos e 

de Justiça. 

Como corrobora Engels (2010), o Estado moderno representativo é o 

dispositivo que serve ao capital a garantia de exploração e expropriação do trabalho 

assalariado. No entanto, há momentos em que “as lutas de classes se equilibram de 

tal modo que o poder do Estado, como mediador aparente, adquire certa 

independência momentânea face das classes” (ENGELS, 2010, p. 216). 
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Continua Engels (2010) dizendo que na maior parte dos Estados históricos, 

os direitos “concedidos” aos cidadãos são regulados de acordo com suas posses, 

evidenciando que o Estado é também um ente forjado pela própria sociedade para 

proteção dos possuidores e contra os despossuídos. 

Dessa forma, o Estado moderno por mais democrático que seja não elimina o 

caráter totalitário e arbitrário, a partir de determinados parâmetros (dentro do 

Sistema de Justiça e através das medidas políticas) ele pode estabelecer-se em 

determinados momentos da história e contextos como: totalitário, ditador, 

democrático ou não. O que vai definir o papel do Estado em cada contexto, 

certamente, é a correlação de forças na luta de classe. 

 Ocorre que em distintos contextos sócio históricos, assentadas as bases 

ideológicas, essa força coercitiva criada para salvaguardar o Estado, muito com o 

aval da Sociedade Civil, atua no gerenciamento de medidas arbitrárias, ditatoriais, 

violentas etc. Tais medidas, vão instaurar ainda que “temporariamente” Regimes 

totalitários como, por exemplo, o nazismo e o fascismo,18 e ditatoriais como os da 

América Latina, etc. 

Como será abordada ao decorrer deste trabalho, a atuação das forças 

coercitivas do Estado no Brasil vem apontando altos índices de letalidade, 

resultando no verdadeiro genocídio da juventude negra, pobre e moradora de 

favelas e dos espaços mais periféricos.19 Seguindo as normas do Sistema de Justiça 

Criminal20 brasileiro – amparado pela legislação ditada no Código de Processo 

Penal, homicídios cometidos por agentes policiais são absolvidos, ainda que em 

flagrantes, desde que haja confronto entre as partes.  

Compreendendo que conforme o artigo III da Declaração Universal dos 

                                                      
18 Ao próximo tópico abordaremos um pouco mais sobre os referidos assuntos. 
 
19 Lembrando que a formação social brasileira corrobora para a manutenção de um Estado 
autocrático e conservador, uma vez que o desenvolvimento do capitalismo ocorre pelas vias 
antidemocráticas e não revolucionárias (FERNANDES,1968). Como veremos ao longo do trabalho. 
 
20 Segundo Baratta (2003) no prefácio do Livro “Difíceis Ganhos Fáceis: Drogas e Juventude Pobre 
no Rio de Janeiro”, de Vera Malagutti Batista, o Sistema de Justiça Criminal na sociedade capitalista 
tem o objetivo central de disciplinar os despossuídos, obriga-los a aceitar “a “moral do trabalho” que 
lhes é imposta pela posição subalterna na divisão de trabalho e na distribuição da riqueza 
socialmente produzida” (BARATTA, 2013, p. 15). É nesse sentido que observamos como o Sistema 
de Justiça se volta com um olhar diferenciado para as frações da classe trabalhadora, e quando 
trazemos o recorte de raça/etnia e geográfico há um trato especifico com relação as demandas e 
violações impressas no dia a dia dessa população. 
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direitos humanos: “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

pessoal”. O direito à vida e a integridade pessoal (Arts. 4º e 5º da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e art. 5º da Constituição Federal de 1988), direito 

elementar, pressupomos, ainda que diante de uma norma jurídica, tais medidas 

fomentam o atual Estado que atua ainda que num Regime Democrático de direito,21 

arbitrariamente com brutal violência e repressão.  

A emergência do aparato penal do Estado foi e continua sendo elementar 

para sociedade capitalista, sobretudo em países, como o Brasil, cujo modelo de 

cidadania e democracia se realiza tardiamente (se é que podemos dizer que, de 

fato, se vivencia um modelo de Estado democrático de direitos), resguardando os 

resquícios de uma cultura colonialista, escravista e patrimonial. 

A partir de uma leitura de Gramsci (1980) entende-se que o Estado se amplia 

à medida que ressignifica as lutas e as resistências entre as classes essenciais na 

sociedade civil. Assim, a sociedade pode ser entendida como o lugar onde reinam 

as contradições, pois, fazem parte dela projetos políticos de sociedade distintos, os 

quais receberão atenção do Estado maior ou menor conforme sua capacidade 

política de organização e manifestação. 

Dessa maneira, o direito, o Estado e a propriedade, conforme Marx e Engels 

(2007) relacionam-se continuamente, pois é a partir da propriedade privada, que o 

Estado adquire função central para os interesses da burguesia.   E sendo assim, o 

direito refere-se inicialmente ao direito de posse, uma abstração dissociada das 

bases reais,22 logo o direito é reduzido ao aparato jurídico formal que garante a 

propriedade privada, mas também a outras conquistas por parte da classe 

trabalhadora que ao longo passa a reivindicar e lutar por necessidades materiais de 

existência. 

Entretanto, embora a lógica dos direitos fundamentais nasça fadada a tal 

                                                      
21 Vale elucidar Bobbio (1995, p. 18) quando ele se refere à doutrina liberal de Estado, ao qual o 
Estado de direito refere-se não só a “subordinação dos poderes públicos de qualquer grau às leis do 
país, limite que é puramente formal, mas também subordinação das leis ao limite material do 
reconhecimento de alguns direitos fundamentais considerados constitucionalmente, e, portanto, em 
linha de princípio “invioláveis” [...]”. 
 
22 Significa que o processo ideológico em que se postulam as normas e os direitos consiste numa 
abstração do real ainda que fruto das necessidades materiais, essa abstração trata de cindir o direito 
ideal das suas bases. Na abordagem de Marx e Engels (2009, p. 112) “Daí a ilusão de que a lei se 
assentaria na vontade e, mais ainda, na vontade dissociada da sua base real, na vontade livre. Do 
mesmo modo o direito é por sua vez, reduzido à lei”.   
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lógica, cumprindo a função de preservar a essência do modo de produção capitalista 

que é senão o acúmulo de riquezas, a partir da posse privada dos meios de 

produção e dos frutos do trabalho alheio, não se pode negar as conquistas 

adquiridas paulatinamente por meio das lutas sociais e entraves enfrentados pela 

classe trabalhadora.  

De acordo com Gramsci (1980) a classe dirigente para se manter no poder 

vale-se do consenso e da coerção, a sua hegemonia é garantida pela direção que é 

consentida entre os grupos aliados da sociedade civil, e a coerção se realiza através 

do aparato repressivo do Estado sobre as frações que não se adequam ao consenso 

nem ativa nem passivamente.  

Nesse sentido, o consenso possibilita à classe detentora dos meios de 

produção ser dirigente, e o uso ilimitado da força faz dela a classe dominante. Dessa 

forma a hegemonia seria a direção e a dominação de classe, ou seja, é preciso 

dirigir os grupos aliados e coagir os grupos opostos.  

O Estado a partir dessa ótica se caracteriza como a interação ente sociedade 

política (Estado) e sociedade civil, sendo sua hegemonia transvestida de coerção, 

isto é, a “célula” da política que salvaguarda a existência de “governantes e 

governados, de dirigentes e dirigidos”. (GRAMSCI, 1980, p.18). 

Em essência, o Estado maior como disse Gramsci (1980) se mantém como 

núcleo dirigente e com todo seu aparato militar atua sob as massas buscando 

garantir a sua passividade. O apassivamento das massas é alcançado a partir do 

aparato legal e burocrático do Estado, que acabam legitimando as reivindicações 

trazidas pela massa de trabalhadores, ainda que resistentes a essas e 

transformando-as muitas vezes em “troca de favores” e/ou meros benefícios 

pulverizados. 

Do ponto de vista marxista a análise de Estado Gramsciana permite uma 

aproximação mais detalhada sobre os processos políticos em curso no que tange a 

militarização da vida da população pobre no Brasil, especificamente, no Rio de 

Janeiro. 

Gramsci (1980) em sua obra vai analisar não só a interação entre sociedade 

civil e Estado, mas as interações dos sujeitos, como eles transformam a sociedade e 

transformam a si próprios. Gramsci (1980) vai mostrar em seus estudos sobre as 
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instâncias: jurídica, política e cultural, presentes na superestrutura e sua relação 

dialética com estrutura econômica, que essa interação é o que garante a hegemonia 

burguesa.  

Essa análise é fundamental inclusive para pensar o momento de hegemonia 

neoliberal, como veremos o neoliberalismo não é só mais uma forma de 

sobrevivência a uma das crises estruturais do capitalismo, mas também uma 

estratégia para além, a de garantir e de difundir sua ideologia. Não se trata de 

subjetivismos, mas de um processo objetivo que induz e é induzido pelas esferas 

política, jurídica e cultural e que sim produzem subjetividades. Lembrando que para 

o autor a subjetividade será sempre um ato histórico, forjada pela interação entre 

estrutura e superestrutura. 

A exemplo dessa interação, destaca-se o papel do Estado na condução das 

políticas macroeconômicas e sociais no Brasil pós 1990, ao qual torna-se necessário 

convencer a população que os investimentos em políticas públicas deverão ser 

racionados, e em contrapartida, é preciso convencer que ainda assim é possível 

“subir na vida” através da meritocracia. Como essas e outras premissas vão sendo 

propagadas e introjetadas na vida das pessoas, parte de uma totalidade dialética, 

que provoca não só o apassivamento das frações da classe trabalhadora e o seu 

consentimento para o projeto em curso, mas também da produção de 

subjetividades, a alienação, o adoecimento mental, o medo, e uma série de fatores 

oriundos das esferas material e imaterial da vida.23 

O Estado nesse sentido não pode ser compreendido deslocado de uma 

totalidade, bem como desconsiderar o papel das instituições que estão a ele ligadas 

como, por exemplo, o Sistema Penal e de Justiça.24  

Destarte, é impossível pensar o Estado que não no centro das relações em 

que se pautam os direitos humanos (civis, políticos, sociais, culturais), tal qual a 

violência, legítima e ilegítima, por ele praticada sobre as classes subalternas diante 

das lutas e manifestações da “questão social”, a partir de suas instituições maiores 

                                                      
23 Para aprofundar ver: SEMIONATO, Ivete. Marxismo Gramsciano e Serviço Social: Interlocuções 
mais que necessárias. EM PAUTA, Rio de Janeiro, v.9; n. 27, 2011. 
 
24 Esse assunto será aprofundado no decorrer do trabalho. 
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como as polícias, o judiciário, legislativo e executivo.25 

 

 

1.2.1.  Breves considerações sobre os Direitos Humanos ao longo da 

história. 

 

A história dos direitos é a história da luta de classes, conforme a burguesia 

luta para legitimar o seu poder e instaurar uma sociabilidade perpétua, a classe 

trabalhadora vai lutando por condições salubres de trabalho e de vida. 

As primeiras noções de direitos humanos são oriundas dos pensamentos 

filosóficos iluministas, esboçados nas sociedades antigas pautadas, sobretudo no 

escravismo, no trabalho forçado e nos castigos corporais como, na Grécia e na 

Roma. Já na Idade Média, a concepção de direitos da natureza se adequa às 

concepções cristãs, ou seja, o direito é o direito emanado por um ente divino, 

sobrenatural. Nessa forma se sociedade os servos também não possuíam direitos, 

mas seu trabalho estava intimamente ligado à gleba (terra), todo fruto do trabalho 

era para consumo próprio, não se produzia excedentes. (TRINDADE, 2012). 

Para tanto, a ideia de que “todos são iguais perante a lei” é uma concepção 

moderna necessária para derrubar as entraves impostas pelo absolutismo e pelos 

vestígios feudais, “à livre acumulação de capital e a livre circulação de mercadorias”. 

(TRINDADE, 2012, p. 16). 

Para Bobbio (2004) a história da declaração dos direitos humanos se da em 

três fases. A primeira aparece, a partir dos séculos XVII e XVIII, nos marcos da nova 

sociedade capitalista. Remonta a ideia “da sociedade universal de homens 

racionais” (BOBBIO, 2004, p.28). Essa concepção é embasada pelo jusnaturalismo, 

                                                      
25 A atualidade política não só no Brasil, mas em todo o mundo está cada vez mais subserviente aos 
mandos do capital, incidindo diretamente nas decisões políticas dos Governos de Estados cujos 
interesses econômicos se tornam cada vez mais tênues. O Estado que tem função primordial no 
processo de reprodução capitalista, ainda que seus Governantes detenham alguma autonomia, na 
contemporaneidade se tornam cada vez mais capachos dos grandes grupos econômicos. Dessa 
forma, mais uma vez retomando o pensamento marxista e gramsciano as questões políticas tratadas 
com relevância vão ser sempre questões interessadas ao capital. Quando os assuntos políticos de 
interesse da maioria da população, que dizem respeito aos seus direitos e suas condições de 
trabalho e vida, esses vão na contramão dos interesses dos grandes grupos econômicos,  e seus 
interesses  vão contar com aval do Estado na contenção violenta, muito por meio do seu aparato 
Penal e de seus Sistemas Criminal e de Justiça, até mesmo na sabotagem política, cooptação das 
lutas sociais, etc. a partir do consenso. 
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o maior pensador dessa teoria, fora John Locke.26 Para Locke apud Bobbio (2004, p. 

28) “o verdadeiro estado do homem não é o estado civil, mas o natural, ou seja, o 

estado de natureza onde os homens são livres e iguais”.   

Embora o pensamento sobre o suposto estado de natureza tenha caído por 

terra, vale observar o artigo I da Declaração Universal de Direitos Humanos que diz: 

“Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de 

razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade” (Declaração Universal de Direitos Humanos, 2000, art. 1º). É notória a 

ligação da afirmativa àquilo que Locke, entre outros pensadores chamavam de 

estado de natureza e/ou jusnaturalismo:27 “que todos os seres humanos são livres e 

iguais por natureza”. Na segunda fase definida por Bobbio (2004) se trata da 

passagem do direito subjetivado, passagem para concretização. O Estado passa 

reconhecer os direitos do homem cidadão, não do homem universal. “Nessa 

passagem, a afirmação dos direitos do homem ganha concreticidade, mas perde em 

universalidade” (BOBBIO, 2004, p. 29). 

Já a terceira fase estudada por Bobbio (2004) é marcada pela Declaração 

Universal de Direitos do Homem de 1948, adotada e proclamada pela Resolução 

217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unida, reconhece a dignidade inerente 

a todos os seres humanos, seus direitos inalienáveis sem nenhuma distinção, 

“fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo” (UNESCO,1998). Porém, 

destaca-se que antes da Declaração de 1948, a passagem do direito natural 

idealizado pelos textos filosóficos para existência social e política ocorre sob uma 

série de processos revolucionários comandados pela burguesia. (TRINDADE, 2012). 

Os quais tiveram destaque: o Bill of Rights da Revolução Inglesa de 1688, as 

                                                      
26 John Locke (1632-1740) foi um filósofo inglês e idealista do liberalismo, acreditava que “o homem 
em estado natural é governado pelas leis da natureza onde todos são iguais e nenhum indivíduo deve 
prejudicar o outro. Em seu estado natural o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, 
desde que seja produzida pelo seu trabalho. Tem ainda o direito de usar a força para defender os 
seus direitos, mas não para ferir os direitos dos outros indivíduos. Esse estado natural pode levar os 
homens à guerra de todos contra todos e é para evitar essa guerra que surge o estado político que 
vai criar regras comuns para a convivência pacífica”. Disponível em:  
http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=79. Acesso: 10/03/2014, 18:15h. 
 
27 Jusnaturalismo é uma corrente a qual “defende que o direito é independente da vontade humana, 
ele existe antes mesmo do homem e acima das leis do homem, para os jusnaturalistas o direito é 
algo natural e tem como pressupostos os valores do ser humano, e busca sempre um ideal de 
justiça”. Disponível em: < http://caderno-de-direito.blogspot.com.br/2010/07/jusnaturalismo-e-
juspositivismo.html>  acesso: 10/03/2014, 17:47h. 
 

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=79
http://caderno-de-direito.blogspot.com.br/2010/07/jusnaturalismo-e-juspositivismo.html
http://caderno-de-direito.blogspot.com.br/2010/07/jusnaturalismo-e-juspositivismo.html
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Declarações de Direitos da Revolução Americana, considerada Declaração da 

Independência (1776), e a declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

declarada pela “revolucionária” burguesia francesa em 1789.  

Assim, a Revolução Francesa de 1789 foi realizada em nome dos ideais 

iluministas, inaugurando um Estado defensor dos Direitos do Homem e do Cidadão. 

A corrente iluminista era o ideário revolucionário ao qual, burgueses, pequenos 

comerciantes, artesãos e camponeses se uniram para dar fim ao absolutismo feudal. 

Afinal, o povo trabalhador acreditava que a nova sociedade poderia garantir a 

liberdade e a igualdade que nas sociedades antigas não tiveram. 

Durante a Revolução Francesa se elabora a Primeira Declaração de Direitos 

Humanos, o caráter humano expresso nessa elaboração era extremamente restrito e 

intencional. Na declaração ressaltava a importância da criação e presença Estado 

moderno, a propriedade depois de expropriada violentamente dos povos antigos, 

inclusive bens da Igreja e do alto clero, passa ser um direito sagrado e inviolável, 

como mostram os artigos: 

Artigo 12º: A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma 
força pública. Esta força é, pois, instituída para fruição por todos, e não para 
utilidade particular daqueles a quem é confiada. (Decl. Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão de 1879). 
Artigo 17º: Como a propriedade é um direito inviolável e sagrado, ninguém 
dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade pública legalmente 
comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização. (Decl. 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1879). 

 

Além dos direitos civis supracitados previa a cobrança de tributos, os direitos 

políticos de livre manifestação e a clara menção de que a liberdade deve respeitar 

os limites impostos pela lei. A Declaração de 1789, não remonta as desigualdades 

sociais, nem de gênero/raça/etnia, por exemplo, ao se referir ao direito do homem 

denota-se ao gênero masculino, que por sua vez eram homens brancos com 

condições financeiras. 

Porém, como vimos antes, a nova sociedade não garantiu a igualdade e a 

liberdade tão sonhadas pelos trabalhadores à época. Com base em Marshall (1967) 

que fornece elementos sobre a cidadania na Inglaterra, primeiramente, foram 

conquistados os direitos civis e políticos, entre o fim do século XVII até o século XIX, 

ainda assim com restrições. E os direitos sociais apenas no século XX. 

Os direitos civis se definem como os direitos fundamentais à vida, à liberdade, 
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o direito à propriedade e a igualdade perante a lei. Referem-se à “liberdade 

individual” - o “direito à propriedade privada”, e à esfera econômica.  

Nas palavras de Marshall (1967, p. 63),  

 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade individual 
– liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último 
difere dos outros porque é o direito de defender e afirmar todos os direitos 
em termos de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento 
processual. (MARSHALL, 1967, p. 63). 

 

O que a burguesia não contava é que as injustiças da nova sociedade, a 

violência a que foi posta de pé a antiga ordem, e a violência em que o povo 

despossuído de suas terras, de suas casas naquele momento passava a viver 

fizesse desabrochar a consciência de classe dos trabalhadores assalariados. Essa 

consciência foi projetada a partir do momento em que os trabalhadores assalariados 

tiveram a dimensão de que os direitos fundamentais (civis e políticos) não existiam 

para maioria da população. 

 

A história dos direitos civis em seu período de formação é caracterizada 
pela adição gradativa de novos direitos a um status já existente e que 
pertencia a todos os membros adultos da comunidade – ou talvez se 
devesse dizer a todos os homens, pois o status das mulheres ou, pelo 
menos, das mulheres casadas era, em certos aspectos importantes, 
peculiar. Esse caráter democrático ou universal do status se originou 
naturalmente do fato de que era essencialmente o status de liberdade e, na 
Inglaterra do século XVII, todos os homens eram livres. (MARSHALL, 1967, 
p.65). 
 

 

Como foi expresso na passagem abordada, o autor acredita que a liberdade 

àquela época já era um direito extensivo a todos os homens, ou seja, ao menos, 

formalmente, a “servidão” já teria sido eliminada. Nesse momento, a transição do 

trabalho servil para o trabalho livre representou “um marco fundamental no 

desenvolvimento tanto da sociedade econômica quanto política”. (MARSHALL, 

1967, p. 65).28 

                                                      
28 Lembrando que as mulheres não eram contempladas com esse direito, pois foram (ainda são) 
durante longo tempo alvo de forte opressão pelos homens e pela sociedade, que não considerava a 
mulher como um ser humano, portadora dos mesmos direitos dos homens. Aquelas que fugissem às 
regras impostas pela sociedade patriarcal burguesa, eram “excomungadas” pelos diversos setores da 
sociedade emergente, especialmente, pela Igreja Católica. Nem sempre foi assim, nas sociedades 
comunais primitivas a mulher tinha o status superior, pois elas eram valorizadas simplesmente pelo 
fato de que somente elas podem dar à luz e gerar outro ser, algo inusitado àquela época. Sendo a 
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Para Marshall (1967) o direito civil básico e essencial a todos seria o direito ao 

trabalho em suas palavras “de seguir a ocupação de seu gosto no lugar de escolha”. 

(MARSHALL, 1967 p. 67). No entanto, verifica-se que a escolha por uma profissão e 

o “lugar” de ocupação, não dependiam e nem depende, simplesmente da vontade 

própria dos sujeitos, mas sim de condições reais e objetivas que levam a 

determinadas “escolhas”, muitas vezes, alheias a essas vontades. 

Já os direitos políticos referem-se à participação política do povo, “votar e ser 

votado”, organização de partidos e sindicatos, tal como as mobilizações. Nas 

palavras de Marshall (1967, p.65) caracteriza como: 

 

[...] o direito de participar no exercício do poder político, como um membro 
de um organismo investido na autoridade política ou como eleitor dos 
membros de tal organismo.  (MARSHALL, 1967, p. 65). 
 
 

O autor considera que os direitos políticos já existiam para os setores mais 

favorecidos da sociedade, entretanto, eles passam a ser compartilhados com “novos 

setores da população”. (MARSHALL, 1967, p. 69). O direito ao voto, a exemplo, era 

apoiado no direito ao usufruto da terra, sendo que, os usufrutos não eram 

comumente concedidos, e muito menos para todos. Mesmo aqueles que tinham 

condições de adquirir as terras encontravam dificuldade, pois, naquele momento as 

propriedades imóveis representavam para as famílias o fundamento social e 

econômico de suas vidas.29 

Até meados do século XIX as lutas eram por direitos civis e no máximo 

direitos políticos, nesse contexto em quase toda Europa Ocidental o capitalismo já 

havia se instaurado. 

O século XX é marcado por uma série de mudanças sociais no ocidente, o 

modo de produção capitalista assume sua forma colonialista e imperialista em 

praticamente todo o planeta. Concomitantemente, nesse contexto, explodem 

grandes manifestações sociais, como: a Revolução do Haiti (1791) colônia da 

                                                                                                                                                                      
divisão natural do trabalho os homens eram responsáveis pela caça, pesca e as mulheres 
responsáveis por cuidar da casa e da criação dos filhos. As mulheres, inclusive desenvolveram a 
agricultura, elas eram responsáveis pelo plantio. Por outro lado, os homens desenvolveram os meios 
de produção, as ferramentas e tudo que possibilitava e facilitava o trabalho no âmbito público. 
(ENGELS, 2010).  
 
29Op. Cit. 
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França à época, dois anos após a Revolução Francesa funda a primeira República 

Negra da Era moderna, resistindo o tráfico negreiro e a escravidão impostos pelo 

Imperialismo; a Revolução Camponesa no México (1910) culminando na 

Constituição de 1917; a Revolução Russa (1917) que sob o lema “pão, paz e terra” 

alcança a redistribuição de terras, a derrubada da monarquia, a nacionalização dos 

bancos, o controle das fábricas para as mãos dos trabalhadores, dentre outros 

direitos adquiridos a partir das lutas históricas.  

As mobilizações populares que culminaram em grandes momentos da história 

trazem um rol de conquistas sociais, jamais faladas antes, incorporando direitos 

sociais que viriam se tornar os grandes “violões” aos governos imperialistas.  

Até então, os direitos sociais tinham uma função social bem definida, a de 

conter as frações da classe operária que de maneira alguma haviam alcançados os 

direitos civis e políticos (principalmente ao trabalho), ou seja, eram destinados à 

população “marginal”. Como alegou Marshall (1967, p. 73) “tratava-se de medidas 

protetivas coercitivas que afrontavam o direito civil de efetuar um contrato de 

trabalho livre". 

Para o autor (1967, p.65) que os direitos sociais têm como fundamento “a 

garantia da participação dos cidadãos na riqueza coletiva” (MARSHAL, 1967, p.65) 

(ou deveriam garantir). Ressalta-se que condiz a, 

 

[...] tudo que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e 
segurança ao direito de participar, por completo na herança social e levar a 
vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na 
sociedade (MARSHALL, 1967, p.65). 
 
 

O acesso limitado a tais direitos e sua emergência, não significou nem 

significa a viabilização de uma “ordem mais igualitária e justa”, muito pelo contrário, 

“o código industrial se tornou um dos pilares do edifício dos direitos sociais”. 

(MARSHALL, 1967, p.73). Ou seja, o direito social está relacionado ao direito civil, 

uma vez que o sujeito não consegue estabelecer o contrato de trabalho e garantir 

por si próprio os mínimos sociais, ao Estado e/ou às instituições de caridade, caberá 

seu provimento.  
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É a partir da Revolução Camponesa30 no México em 1910, que se falará pela 

primeira vez na história, no direito à terra a partir da reforma agrária, ao ensino 

gratuito e laico, ao direito ao trabalho como universal, e na função social da 

propriedade, todos esses preceitos foram expressos na Constituição Mexicana de 

1917. Ainda que não tivessem sido concretizados em essência, foram inspirações 

para as futuras convenções de direitos universais. A Revolução Russa (1917), 

também se torna um contraponto aos Direitos Humanos já proclamados na 

Revolução Francesa.  

A Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado (1918) formulada 

pela “República dos Sovietes dos Deputados Operários, Soldados e Camponeses", 

objetiva “precipuamente a suprir toda exploração do homem pelo homem, de abolir 

completamente a divisão da sociedade de classes [...]” (Capitulo II, caput). 

Estabelecia também, o direito ao voto às mulheres, exigia leis aplicáveis, ou seja, 

que não permaneciam apenas no plano formal, apontando o caráter diluidor das 

desigualdades da Declaração dos Direitos do Homem de 1789. (TRINDADE, 2010). 

A Declaração Russa não nega a sociedade dividida em classes, nem se 

coloca “neutra”, como a suposta “neutralidade” do Estado estabelecida na 

Declaração Francesa de 1789, embasada pelos princípios liberais. Ela ao contrário, 

se coloca a favor das classes subalternas, tomando parte do povo trabalhador e 

explorado. Todavia, as propostas da Declaração do Povo Trabalhador e Explorado 

acaba sendo esquecida, com o passar do tempo e com os rumos que a história do 

povo russo tomou. 

Em 1919, na recém-proclamada República Alemã na cidade de Weimar, é 

realizada uma Assembleia Constituinte cuja finalidade era conciliar os conflitos entre 

as classes sociais antagônicas. Formula-se então a Constituição de Weimar, a que 

passa a incorporar direitos além dos civis e políticos, bem como, representava a 

conquista e o reconhecimento de: liberdade individual, igualdade de todos perante a 

lei, igualdade de direitos dos cônjuges, igualdade entre filhos legítimos e ilegítimos, 

direitos de reunião, de expressão e associação, separação Estado laico, liberdade 

religiosa, sufrágio universal masculino e feminino, dentre outros. Incorpora-se ainda, 

os direitos sociais dos trabalhadores como responsabilidade do Estado no amparo à 
                                                      
30 Também chamada de Revolução Mexicana, ficou reconhecida pela aderência dos camponeses, em 
sua maioria sem maiores instruções e por isso muito estigmatizada por ter sido uma Revolução 
protagonizada por rebeldes, violentos e ignorantes.  
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juventude, à maternidade e ao desenvolvimento social das famílias, às garantias aos 

funcionários públicos, e o ensino gratuito, a previdência social, a assistência à 

saúde, a assistência social e outros mais. 

Contudo a Constituição de Weimar se finda em 1933 quando Hitler31 ao 

assumir o poder na Alemanha suspende todos os direitos e garantias jurídicas. 

Logo, busca ponderar os conflitos sociais através de concessões aos trabalhadores 

que “acolhendo os direitos sociais em seu texto – tornou-a uma inspiração para as 

Constituições subsequentes de diversos países capitalistas, inclusive para 

Constituição brasileira de 1934” (TRINDADE, 2012, p. 19). 

A Segunda Guerra Mundial (1936-1945) foi a pior amostra das violações de 

direitos e como, contraditoriamente, o discurso sobre os mesmos foi utilizado para 

dizimar centenas de vidas.  

Segundo Trindade (2012) o nazismo32 rompe severamente com a trajetória 

aparentemente de ascensão e expansiva dos direitos humanos, de acordo com o 

autor,  

[...] ao repudiar, com práticas fundadas numa ideologia anti-humanista que 
alçara majoritária concordância social na Alemanha, a noção de que todos 
os membros da humanidade deveriam ser titulares de direitos, recusando 
reconhecer a própria condição de humanos a uma parcela imensa da 
humanidade – que, portanto, poderia ser escravizada, brutalizada ou 
descartada. Um anti-humanismo que colheu sucesso imenso – porque 
correspondia a preceitos velhos e a ódios arraigados, não só na Alemanha, 
mas em quase todo o Ocidente (TRINDADE, 2012, p.49) 
 

Acrescentamos, que em uma sociabilidade orientada pela violência, pelas 

formas desumanas da competição, do individualismo, compelidos à concentração 

exacerbada de riquezas e poder ela menor parcela da população, não há em 

hipótese alguma a possibilidade da defesa dos direitos humanos em essência. Pois 

                                                      
31 Adolf Hitler (1889-1945) foi um político alemão, líder do Partido Nacional Socialista dos 
Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Hitler adotava como ideologia do 
nazismo, o racismo, o totalitarismo, e autoritarismo, ou seja, os alemães pertenciam a uma raça 
superior, e os judeus eram considerados os principais inimigos. O totalitarismo se resumia em um 
povo (Volk), um império (Reich), e um líder (Führer). Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de 
judeus foram assassinados pelos alemães a mando Hitler nos campos de concentrações na Europa. 
(QUEVEDO e ORDEÑEZ, 2005, P.229). 
 
32 Os fundamentos do nazismo eram: nacionalismo extremado, totalitarismo, anticomunismo, 
antisemitismo e o princípio do espaço vital, ou seja, a conquista de territórios necessários ao 
desenvolvimento da Alemanha. Os Nazistas usavam métodos de extermínio em massa contra judeus, 
negros e comunistas. (QUEVEDO e ORDEÑEZ, 2005, P.229). 
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se trata do que Marx (1991) afirma, quanto aos direitos humanos são problemáticos 

“não por si próprios”, mas devido ao contexto em que nascem, ou seja, “enquanto 

postulados ideais abstratos e irrealizáveis, contraposto à realidade desconcertante 

da sociedade de indivíduos egoístas” (MARX, 1991, p.49). 

Em 26 de junho de 1945, no contexto do pós - Segunda Guerra Mundial,33 

diante dos atos criminosos de violência, tortura, atentados contra milhares de vidas, 

dentre outros, configura-se uma nova noção de Direitos Humanos, baseada 

certamente nas antigas premissas traçadas tanto na Declaração Francesa de 1789, 

quanto na Constituição mexicana de 1917, na Declaração Russa de 1918 e na 

Constituição de Weimar de 1919.  

Cada uma dessas declarações como foi citado acima, é fruto de um 

movimento histórico, social, econômico, político e cultural de dado contexto. Cada 

uma expressa suas particularidades e interesses de maneiras distintas. É relevante 

observar os artigos da Declaração Francesa de 1789,  

 

Artigo 4º: A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o 
próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser 
determinados pela lei. (Art. 4º. da Declaração Francesa de 1789). 
Artigo 5º: Todos os cidadãos têm o direito de concorrer, pessoalmente ou 
através de mandatários, para a sua formação. Ela deve ser a mesma para 
todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a 
seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e 
empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que 
não seja a das suas virtudes e dos seus talentos (Art. 6º. da Declaração 
Francesa de 1789). 

 

O direito à liberdade na Declaração Francesa é também o direito a 

competição, o direito de concorrer “igualmente” para alcançar aquilo que lhes são 
                                                      
33 Hobsbawm (1999, p. 44) afirma que a partir da Primeira Guerra Mundial inaugura-se um período de 
Guerra total. Logo, a Segunda Guerra Mundial, é considerada a continuação da primeira, ou seja, foi 
um conflito bélico que ocorreu entre 1939 a 1945 inicialmente na Europa, mas logo abrangeu a África 
e Ásia.  A Europa vivenciava governos totalitários, na Alemanha o nazismo era liderado por Hitler que 
pretendia expandir o território Alemão, desrespeitando o Tratado de Versalhes (acordo de paz 
assinado pelos países europeus, após o final da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), inclusive 
reconquistando territórios perdidos na Primeira Guerra. Na Itália estava crescendo o Partido Fascista, 
liderado por Benito Mussolini. A Guerra se baseou na disputa entre dois grupos os Aliados (França, 
Inglaterra URSS, EUA, entre outros.) E o grupo Eixo (Alemanha, Japão e Itália), que sentiam 
necessidade de (re) dividir e conquistar novos mercados e expandir territórios. A Guerra terminou 
tragicamente com centenas de mortos, o seu marco foi chamado de Holocausto, onde milhares de 
pessoas, “prisioneiros eslavos, ciganos, comunistas e judeus” foram exterminadas nos campos de 
concentração da Alemanha nazista. 
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desejáveis.  

Já a Declaração Russa de 1918 baseava-se na eliminação da propriedade 

privada, resulta de um processo político-ideológico em que a liberdade representa a 

livrar a humanidade do “jugo do capital financeiro e do imperialismo” (art. 1º cap.III), 

destacando ainda a importância de: 

 

Artigo 1º: [...] realizar a socialização do solo, fica extinta a propriedade 
privada da terra; todas as terras passam a ser patrimônio nacional e são 
confiadas aos trabalhadores sem nenhuma espécie de reembolso, na base 
de uma repartição igualitária em usufruto. (Art. 1º da Declaração dos 
Direitos do Povo e Trabalhador Explorado -1918). 

 

Diante do cenário devastador do pós Segunda Guerra Mundial e com base 

nas declarações expressas até aquele momento, foi criada a Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 1945, com objetivo de reparar os estragos deixados pela 

Guerra, é a instancia maior e principal responsável na promoção e proteção dos 

direitos humanos no âmbito internacional. A ONU foi o Organismo então responsável 

por elaborar a chamada Carta de São Francisco, e atualmente é composta por 192 

Estados que a partir de suas decisões e empenho, garante sua efetividade.  

A Carta de São Francisco torna-se um mecanismo de conciliação entre os 

países participantes da Guerra, e é através dela que se trava uma difícil negociação 

entre os países capitalistas e a União Soviética.  Resultando, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, eleita pela Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas (UNU). 

Conforme consta no artigo 1º da Carta das Nações unidas, tem o objetivo de: 

 

[...] manter a paz e a segurança internacionais e para esse fim: tomar 
medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e reprimir 
os atos de agressão, ou outra qualquer ruptura da paz e chegar, por meios 
pacíficos, e em conformidade com os princípios da justiça e do direito 
internacional, a um ajustamento ou solução das controvérsias ou situações 
internacionais que possam levar a uma perturbação da paz. (Art. 1º da 
Carta das Nações Unidas). 

 

Em essência, os direitos humanos aderem a uma concepção jurídico-

sociológica nesse contexto do pós Segunda Guerra Mundial, em 1948, quando se 

cria a Declaração Universal de Direitos Humanos.  Em 1993 o Programa de Ação 



 

54 

 

aprovado em Viena, expunha os direitos como resultados das gerações sucessivas, 

seguindo a mesma lógica defendida por Marshall, a primeira geração dos direitos 

civis, a segunda geração dos direitos políticos e a terceira geração os direitos 

sociais. Quando somente em meados do século apareceria a quarta geração, a dos 

Direitos Humanos. A despeito da teoria evolucionista das gerações afirma Trindade 

(2012): 

 

Aparentemente, ela “superava” a concepção liberal-oligárquica-oitocentista 
de cidadania, impermeável aos direitos sociais, e na qual a própria 
igualdade civil-jurídica convivia com a desigualdade política, está 
assegurada pelo voto censitário mediante uma combinação de requisitos de 
patrimônio, renda e escolaridade, para não falar na interdição à participação 
política das mulheres. (TRINDADE, 2012, p. 22). 
 

 

É importante sinalizar que a visão progressiva de direitos impede de se 

pensar a historicidade dos direitos, principalmente o que se refere aos direitos 

políticos e sociais. Há um grande problema, quando ela pode ofuscar ou eliminar os 

antagonismos da luta pelo direito. (IASI, 2012). O direito político, a exemplo, 

destacamos o caso das mulheres que vão usufruir do mesmo no século XX, quando 

ainda não exercia o direito de votar e de exercer certas carreiras.  

Há Interpretações distintas sobre os Direitos Humanos e que divergem entre 

si nas distintas áreas de atuação, filosóficas, jurídicas, sociais, etc. Para Bobbio 

(2004) direitos civis, políticos, sociais e econômicos são consecutivos e fazem parte 

dos Direitos Humanos, sendo a quarta dimensão considerada um ramo ou 

especialização de direitos, no campo dos Direitos Humanos. 

Para garantir a eficácia jurídica aos direitos declarados na Declaração de 

Direitos Humanos de 1948, foi necessário que se forjasse um pacto internacional, no 

entanto devido às divergências elencadas entre os Estados membros da ONU, se 

torna inviável. Sendo assim, foram reconhecidos dois Pactos em 1966: 1º o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e 2º o Pacto dos Direitos Sociais, 

Econômicos e Culturais. O primeiro pacto ressalta o compromisso dos Estados em 

garantir os direitos civis e políticos a toda população a partir da jurisdição os direitos 

relacionados, e o segundo, o bloco liderado pelos EUA, afirmam o compromisso de 

os Estados adotarem medidas que tendiam assegurar, com ressalvas, os direitos 
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sociais, econômicos e culturais.34 Entendendo que a garantia de alguns direitos 

sociais, econômicos e culturais, não significa de fato, a garantia dos direitos 

universais. 

Segundo Barroco (2008)35 é na década de 1960 que muitos movimentos 

sociais de luta e defesa dos direitos humanos se fortalecem e alcançam alguns 

direitos civis e políticos, os chamados “direitos das minorias”. Ou seja, mulheres, 

negros, homossexuais, movimentos estudantis, os quais lutavam por assuntos e 

direitos específicos, proporcionando visibilidade a diferentes aspectos da violência 

vivenciada por esses movimentos.  

O maio de 1968, como ficou conhecido o grande movimento social na França, 

despertou estudantes e trabalhadores do mundo todo, no questionamento à ordem 

capitalista, ao pacto fordista-keynesiano seu cunho social democrata europeu que 

apresentava seus primeiros sinais de esgotamento, o imperialismo americano, as 

denúncias de atrocidades da Guerra do Vietnã,36 o racismo nos EUA, as ditaduras 

na América Latina e as relações de opressão sexual. Foi um movimento que 

abordou inúmeros assuntos relativos aos direitos dentro da ordem, colocando em 

pauta, inclusive o socialismo real. 

Como sabemos após a Segunda Guerra Mundial enquanto a Europa vivia 

seus anos gloriosos, com as políticas do Estado de Bem-Estar Social a América 

Latina vivenciava experiências de Regimes Ditatoriais. Entre os anos 1960 e 1970, 

quando os “30 anos gloriosos” apresentam sinais de colapso nos países centrais, na 

América Latina golpes militares são deflagrados em vários países, como no Brasil 

(1964), Chile e Uruguai (1973) e na Argentina (1966 e 1976). Apoiados pelos EUA 

com objetivo de impedir que os governos nacionalistas do continente colocassem 

barreiras a expansão imperialista, e a fim de barrar qualquer aproximação dos 

                                                      
34Idem, 2012, p.21. 
 
35 Palestra: Conflitos Globais e violação dos Direitos Humanos: a ação do Serviço Social. Conferencia 
Mundial de Serviço Social da Fundação Nacional do Trabalho – Salvador/BA, 18/08/2088 disponível 
em: http://www.cfess.org.br/pdf/maria_lucia_barroco.pdf. 18/02/2014 às 15:23h. 

 

36 A Guerra do Vietnã (1958-1975) foi um dos maiores conflitos armados e violentos da história, no 
decorrer da segunda metade do século XX. Ocorre nos territórios do Vietnã, Camboja e Laos, 
deixando centenas de vítimas fatais, tendo como premissa político-ideológica a disputa pelo domínio 
territorial oficialmente travada entre o Vietnã do Norte (apoiado pela União Soviética, China e outros 
aliados comunistas) e o governo do Vietnã do Sul (apoiados pelos Estados Unidos, Coreia do 
Sul, Australia, Tailândia, e outras nações capitalistas anti-comunistas). (SCHMIDT, 2005). 

http://www.cfess.org.br/pdf/maria_lucia_barroco.pdf
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partidos de esquerda inspirados na União Soviética (URSS). Nesse momento, 

militares assumem o controle dos países, cada um com sua especificidade, 

aperfeiçoando as técnicas violentas de um Estado totalitário e arbitrário.  

Segundo Schmidt (2005) as ditaduras militares foram possíveis graças a elite 

de cada um dos países que compactuou com o militarismo, resguardando os 

interesses de grandes empresários e latifundiários unidos aos militares de extrema 

direita. Obstaculizando inúmeros direitos, já respaldados na Declaração Universal de 

1948, ataca a todos que ousar ir contra a ordem e a moral dos países. Partidos 

comunistas foram perseguidos e repreendidos, o fechamento de sindicatos, a 

censura da imprensa e à liberdade de expressão e manifestação, caracterizaram de 

modo geral os regimes ditatoriais na América Latina. 

No período ditatorial brasileiro a Segurança Nacional37 defendida através das 

Forças Armadas aperfeiçoou a polícia no sentido da militarização e do controle. Em 

21 anos de Regime, a polícia foi treinada para combater em primeira instância o 

inimigo externo – o comunismo, e posteriormente o inimigo interno – qualquer sujeito 

que ousar ir contra a Ordem. (FREIRE, 2009). 

 Foi neste período que a polícia passou a assumir o papel eminentemente 

militar, o objetivo não era defender e proteger a população, mas sim os interesses 

do Estado/empresarial.38 A Segurança Nacional baseada em táticas anti-guerrilhas e 

anti-protestos, foi utilizada para justificar e naturalizar inúmeras atrocidades durante 

as duas décadas. Ou seja, esse foi um período de extrema repressão e amputação 

dos direitos em geral, havendo muitos presos políticos, mortes, censura e 

desrespeito à vida em nome da ― ordem e da paz nacional.  

Somente a partir do questionamento às arbitrariedades dos períodos 

ditatoriais, do reconhecimento das lutas políticas pela liberdade, pela 

democratização é que há um reconhecimento maior dos direitos humanos. A partir 

dos anos 1980 vão se fortalecendo os movimentos sociais como inúmeras 

reivindicações e causas, o que refletiu na criação de diversos documentos 

                                                      
37  Conceito adotado durante a Ditadura civil-militar priorizando a defesa do Estado, da ordem política 
e social. (FREIRE, 2009). 
 
38 Devemos concordar que a “perspectiva de Segurança Nacional era fundada na lógica de 
supremacia inquestionável do interesse nacional, definido pela elite no poder, e pela justificativa do 
uso da força sem medidas em quaisquer condições necessárias à preservação da ordem” (FREIRE, 
2009, p.50). 
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internacionais que reafirmando que os direitos humanos são “universais, indivisíveis, 

interdependentes e inter-relacionados”, como citado em dos mais importantes 

eventos, o Programa de Ação de Viena em 1993.39 

De acordo com Barroco (2008, p. 05) ao passo que é realizada a Conferência 

Mundial dos Direitos Humanos em Viena (1993), a qual aparece em um “contexto 

muito diverso”, ainda que marcada por “avanços significativos em termos de sua 

representatividade, de suas recomendações pragmáticas e de suas formulações 

conceituais, entre outras” (BARROCO, 2008, p.05) evidencia a discrepância diante 

da realidade daquele momento. 

A universalização do discurso político dos Direitos Humanos se torna 

fundamental, em qualquer circunstância, para socialização do debate sobre os 

direitos, contudo, não se coaduna com o fenômeno em curso, sinaliza Barroco 

(2008) referindo-se à adesão dos Estados, em sua a maioria países latino 

americanos, aos preceitos neoliberais, já na década de 1990. 

Isto quer dizer que os direitos humanos vêm sendo alvo dos discursos 

políticos e midiáticos, tanto no âmbito internacional como nacional, sendo os direitos 

sociais o alvo de ações fragmentadas e focalizadas, tornando-os assim 

subalternizados e sem eficácia na implementação dos mesmos.  

Segundo Comparato (2010) os direitos humanos são identificados como 

valores fundamentais à convivência humana, sem os mesmos a sociedade (dividida 

em classes antagônicas) jamais sobreviveria. No entanto, há uma correlação de 

forças entre a consciência jurídica da coletividade e as normas editadas pelo Estado. 

É o Estado que vai conduzir a efetivação dos direitos editados no plano 

jurídico-formal, e como o Estado ao qual nos referimos é um Estado burguês, ainda 

que com muitas lutas da classe trabalhadora e suas frações, os direitos 

independentemente, da consciência coletiva instaurada no plano jurídico-formal, 

entram em constante contradição com as próprias regras que conduzem a 

sociabilidade guiada pelo mercado capitalista. 

Essa tensão dialética instiga refletir criticamente sobre a atuação do Estado 

                                                      
39 Podemos citar como exemplo a Declaração e o Programa de ação adotados na Conferência 
Mundial de Direitos Humanos de Viena (1993). Para saber mais ver: http://www.dhnet.org.br/direitos>. 
Acesso: 02/03/2017. 

 

http://www.dhnet.org.br/direitos
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no que diz respeito às violações de direitos, das mais cruéis e degradantes na 

atualidade. Uma vez que, os crimes voluntários cometidos pelo Estado ainda que 

cabíveis de processos judiciais sejam majoritariamente legitimados. 

Ao fim do século XX, a repressão e o uso desenfreado da força juntamente 

com as políticas pulverizadas de combate à pobreza, torna-se substancialmente a 

forma preferida de atuação do Estado. Nesse sentido o papel dos Organismos 

Internacionais sob a égide dos direitos humanos, tem sido a disseminação de um 

longo receituário aos Estados latino-americanos, e como será apontado, o 

investimento e o uso abusivo da força para com as populações pobres decorrentes 

das transformações impostas no espaço urbano, também fazem parte das 

recomendações. 

 

1.3. Reconhecimento das necessidades essenciais e a luta por direitos 

no Brasil: o debate contemporâneo  

 

 

Como afirma Marx apud Ruiz (2012, p. 84) “os seres humanos geram novos 

carecimentos e, portanto, novos direitos”, e respectivamente os direitos à 

propriedade privada e à obtenção desenfreada de lucros tem se sobreposto as 

demais noções de direitos.  

Embora seja na sociedade burguesa que os direitos ganham vida e 

existência, a partir de acontecimentos e lutas datados historicamente, dentro dos 

limites impostos pela sociedade dívida em classes, reconhecemos que nessa 

sociedade a classe trabalhadora não sobreviveria sem os mesmos. Ou seja, o 

capitalismo precisa do reconhecimento jurídico-formal dos direitos bem como a 

classe trabalhadora necessita lutar cada vez mais para tê-los minimamente 

respeitados. 

No que concerne à conquista dos direitos no Brasil, vivenciamos a construção 

de uma cidadania limitada e invertida, com parcos direitos oriundos das lutas 

trabalhistas, sindicais e de movimentos sociais que vão mudando seu perfil e 

dedicando cada vez mais às demandas específicas. 
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 Torna-se necessário o questionamento da cidadania possível a essa ordem 

social, que num mundo cada vez mais urbano e “desenvolvido”, há uma intensa 

segregação e desigualdade, onde em determinados territórios o acesso aos direitos 

ainda é tido como “inexistentes”, ou muito a quem do rol mínimo de direitos que 

pressupõe o conceito de cidadania. 

O conceito de cidadania é amplo, e muito contraditório, não vamos nos ater a 

esse debate, mas é importante reporta-lo a fim de entender como os direitos de 

forma geral se consolidam no Brasil, e de forma específica, como dificilmente os 

moradores de favelas e espaços populares vão ser tratados igualmente aos demais 

cidadãos urbanos. (KOWARICK, 2000). Este conceito surge no contexto da 

Revolução Francesa de 1879, com a criação do Estado - Nação.40 Ser cidadão 

significa o ser da cidade, aquele que frequenta a “polis”. Para Marshall (1967), o 

cidadão é aquele que usufrui dos direitos civis, políticos e sociais. 

Para o autor Murilo de Carvalho (2006) ressalta que os direitos surgem no 

Brasil em ordem inversa à ordem descrita por Marshall (1967), o qual denomina 

“cidadania invertida”. Ou seja, a classe trabalhadora, conquista primeiramente a 

existência dos direitos sociais ocorrendo em períodos de supressão dos direitos 

civis, posteriormente consagram-se os direitos políticos. E, por último, os direitos 

civis o embrião da sequência de Marshall – a que ainda continuam inacessíveis à 

maioria da população. 

Lembrando que as classes favorecidas exerciam os direitos civis e políticos, 

muito antes deles serem “consolidados” no plano jurídico formal a todos os 

cidadãos. De acordo com Fleury (1994) a cidadania invertida é aquela em que o 

indivíduo não se reconhece como cidadão ao entrar em contato com o Estado, tem 

como atributos jurídicos e institucionais a não formalização do direito ao benefício. O 

que implica na instabilidade das políticas assistenciais e da reprodução de um 

“modelo de voluntariado”, de organizações de caridade, ainda que sejam dentro de 

unidades estatais. 

O período ditatorial instalado a partir do Golpe civil-militar de 1964, no Brasil 

                                                      
40 O conceito de Estado-nação advém da noção iluminista de Estado-razão, condiz com a noção de 
um mesmo território, uma mesma cultura, a mesma língua e a mesma estrutura jurídica que impõe a 
soberania ao povo – o Estado a partir dessa perspectiva tende a ser conservador e totalitário. 
(SCHMIDT, 2005). 
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torna um catalisador no desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro. Esse 

momento é caracterizado pelas grandes obras, a instalação de novas indústrias, e a 

fusão do estado da Guanabara e do Rio de Janeiro, além das perseguições e 

violações cada vez mais acirradas, principalmente nas favelas. 

Todavia, significa um modelo de cidadania marcado pelas práticas 

coronelistas e paternalistas, próprias dos períodos em que se desenvolveram os 

direitos civis, políticos e sociais no Brasil. Os direitos sociais e políticos se 

desenvolvem nos períodos ditatoriais, que vão de 1937 a 1945 (ditadura Varguista) e 

de 1964 a 1985 (ditadura civil-militar). Momentos esses, em que não só os direitos 

políticos eram suprimidos, os direitos civis eram extremamente restritos, e 

prioritariamente, reservados à elite brasileira. 

Trabalhadores rurais e urbanos eram cada vez mais amputados de seus 

direitos, sofriam com os abusos de autoridade do equipamento do Estado, em que 

as práticas militares e o uso da violência eram muito comuns colocando em risco a 

vida de qualquer um que ousava ir contra o Estado. O Estado aprimorava seus 

métodos de segurança interna e o controle sobre as universidades, proibindo as 

atividades políticas dos estudantes, professores e funcionários.  Entretanto, é 

notável o descontentamento político da população com a repressão do Estado 

militarista, refletindo assim na luta pelos direitos políticos.  

Insta apontar que década de 1970 marca a luta por direitos humanos no país, 

ganhando força social e política no enfrentamento à ditadura civil-militar, em especial 

a partir das medidas abusivas e violadoras de direitos impostas pelo Ato Institucional 

n. 5.41  

Nessa década ocorreram as mais graves violações de direitos, e somente em 

1979, se cria a Lei 6.683 (Lei da Anistia)42 que permite a anistia aqueles que 

cometeram “crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram 

                                                      
41 O AI5 como ficou conhecido, vigorou de dezembro de 1968 a dezembro de1978, foi o principal 
instrumento das arbitrariedades da Ditadura civil-militar brasileira, pois legitimava a violência 
concedendo a autoridade excepcional ao Poder Executivo Nacional. Ou seja, o general-Presidente 
poderia sem consultar ninguém, perseguir, cassar mandatos, matar, prender, suspender garantias de 
outras instâncias, legislar decretos, decretar estado de sítio, enfim, dentre outras arbitrariedades que 
lhe eram concedidas através do AI5. (SCHMIDT, 2005).  
 
42 A lei tinha como objetivo possibilitar a reintegração dos exilados, cassados e presos políticos  à vida 
política e “tentar anular na raiz qualquer possibilidade de discussão acerca de punições a autoridades 
envolvidas em atos de terrorismo de Estado – tortura, assassinatos etc.” (FREIRE, 2012, p. 154). 
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seus direitos políticos suspensos” (Art. 1º, lei 6.683), com exceção daqueles “que 

foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e 

atentado pessoal” (Art. 1º § 2º). 

Dentre os atores importantes nesse processo de luta por direitos destacam-se 

os grupos da Igreja ligados à “teologia da libertação”43 que se constituíam em um 

forte mecanismo de denúncia contra as atrocidades cometidas pelo Regime 

Militarismo e contra impunidade. Conforme Coimbra (2001) atesta, essas entidades 

empenhavam-se na luta a favor dos direitos humanos, denunciavam torturas, 

prisões arbitrárias, assassinatos e desaparecimentos das centenas de presos 

políticos. Nesse momento também aparecem as Pastorais Operárias, que nos 

bairros de periferia realizam um trabalho de base operária nas fábricas, nas palavras 

da autora “uma tarefa extremamente difícil” (COIMBRA, 2001, p.08). 

O tema da violação de direitos “se torna um dos temas maior destaque e 

importante a ser tratado na agenda política na de transição democrática da América 

latina”44 (FREIRE, 2012, p. 153), embora cada país tenha vivido suas 

particularidades. 

Lembrando que a “questão social” nunca deixou de ser “caso de polícia” no 

Brasil, mesmo que em alguns períodos a atenção política dada as suas expressões 

fosse maior, a violência institucional dada pelo Estado como resposta a ela faz parte 

da história sociocultural, política e econômica do país. Sendo o Brasil um país 

fortemente marcado pelo escravismo, pela divisão desigual da terra e da riqueza 

socialmente produzida, tornando assim, um dos países mais desiguais do mundo. 

Além da desigualdade de classe, a desigualdade étnica-racial, marca toda uma 

população pobre e negra recriminada constantemente e impossibilitada do acesso 

                                                      
 
43A Teologia da Libertação é uma teologia muito perseguida e condenada pela classe dominante do 
mundo. Inclusive por membros conservadores da Igreja Católica. Os setores dominantes da 
economia e do mercado a condenam por afirmar que o pobre pode ser construtor de uma nova 
sociedade e também de outro tipo de Igreja. Antes de ser pobre, o sujeito é oprimido ao qual a Igreja 
deveria sempre estar relacionada ao seu processo de libertação. Não significa politizar a fé, mas 
praticar uma evangelização que inclui também o caráter político. Logo, quem toma partido pelo pobre-
oprimido sofre acusações e estigma por parte desses setores da sociedade. 
(http://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/. Acesso 
11/05/2014.) 
 
44 Vários países da América Latina até 1970 eram liderados por Regimes autoritários, como a 
Argentina por exemplo. 
 

http://leonardoboff.wordpress.com/2011/08/09/quarenta-anos-da-teologia-da-libertacao/
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aos seus direitos essenciais. 

Ao fim da década de 1970, devido a expansão urbana no país, vivenciavam-

se altos déficits de moradia nas cidades e grandes centros urbanos, com crescente 

taxa de desemprego, aumento da mortalidade infantil, falta dos bens básicos de 

atenção à população como, saneamento básico, saúde, salário digno, entre outros. 

Consequentemente, a “questão social" novamente exige maior atenção e respaldo 

político, já não deve ser tratada somente com repressão, é necessário buscar outras 

respostas. 

Assim, a abertura política foi fruto de intensa mobilização da sociedade, 

especialmente dos movimentos sociais e sindicais que exigiam principalmente os 

direitos civis, que referem-se “aos direitos fundamentais à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei” (CARVALHO, 2006, p. 09), e de fato até hoje 

nunca foram conquistados plenamente pela classe trabalhadora e suas parcelas.  

Em 1984, multidões foram às ruas do país exigir o direito político ao voto 

universal para presidente. A ditadura civil-militar entrava em colapso, contudo a 

democracia brasileira ainda se mostraria frágil por muito tempo. 

Somente ao final da década de 1980 a expansão dos direitos foi reconhecida 

no plano jurídico-formal, e então a perspectiva de cidadania ampliada, passa fazer 

parte da agenda política. (FREIRE, 2009).  

A democratização política no Brasil inaugurada pela Constituição de 1988 é 

fruto de pressões dos segmentos da sociedade que não suporta a relação que o 

Estado civil-militarista estabelece com a população. Apesar do Estado democrático 

não romper definitivamente com os mecanismos de controle e coibição daqueles 

que “fogem às regras”, permanecendo as práticas violentas das polícias, é 

incorporado um consenso mínimo. Ou seja, estimula-se, nesse contexto, pensar um 

modelo institucional onde a ordem pública fosse baseada na cidadania, acesso aos 

direitos e à justiça.  

A chamada “Constituição Cidadã”, a qual representa um avanço, nas palavras 

de Chauí apud Batista (2012, p.185) é, 

[...] fruto da atividade democrática social [que] realiza-se como um contra 
poder social, que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o 
poder dos governantes... com a criação de direitos reais, a ampliação de 
direitos existentes e a criação de novos direitos (CHAUÍ apud BATISTA, 
2012, p. 185). 
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Ou seja, por meio de normas constitucionais, devendo reconhecer as 

condições sociais e econômicas dos cidadãos, mesmo que no âmbito formal, passa-

se estabelecer a noção de igualdade de direitos a todo cidadãos brasileiros. 

Nesse sentido ao ver de Batista (2012), a Constituição de 1988 vai à 

contramão do projeto hegemônico da sociedade que até então dava norte aos 

direitos e ao percurso político dos governantes – os direitos sempre foram 

entendidos como meros favores à população concedidos pelo Estado e pelas 

classes dominantes. A história da ressignificação das lutas trabalhistas e dos direitos 

não é tão recente e nem somente própria do contexto neoliberal. 

Enquanto os direitos sociais, políticos e civis vão ser reconhecidos no Brasil 

apenas em 1988, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 já os 

norteava e era falada em todo o mundo. Porém, há um abismo muito grande entre a 

propagação dos direitos humanos no plano jurídico-formal e sua efetivação. 

Igualmente na Constituição de 1988, aprece a premissa dos direitos 

humanos, em seu artigo 1º o princípio da cidadania, a dignidade da pessoa humana 

e os valores sociais ligados ao trabalho. Como confirma Oliveira (2010): 

 

A Constituição de 1988 refletiu o processo de emergência da participação 
popular no cenário político, uma vez que, registrou vários avanços no que 
diz respeito aos direitos humanos. Nela, entre outros direitos, foram 
assegurados o direito de voto dos jovens de 16 anos e dos analfabetos, o 
direito a previdência social para os trabalhadores rurais, a universalidade do 
direito à saúde e à educação, bem como, a participação popular no controle 
social do Estado. (OLIVEIRA, 2010, p. 178). 
 
 

A Carta Constitucional, bem como os Tratados e Convenções Internacionais, 

prevê, ainda, os princípios que devem reger a política externa brasileira. Em seu 

artigo 4º, inciso II, fica estabelecido que o Brasil deva orientar-se em suas relações 

internacionais pela prevalência dos direitos humanos. Segundo o Anuário de Direitos 

Humanos: Brasil na ONU (2008/2009), o termo prevalência, fixo nesse artigo, veda 

ao Estado brasileiro submeter a promoção e a proteção dos direitos humanos a 

outros interesses e/ou metas, mesmo que legítimos, no plano internacional.  

Ou seja, é vedado todo tipo de impedimento em que os sujeitos sejam 

restritos de gozar seus direitos fundamentais, garantindo que todos os sujeitos sem 
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qualquer distinção devem exercer sua cidadania, isto é usufruir os direitos sociais, 

civis e políticos, sem nenhum prejuízo. Trata-se, assim, de um imperativo de ordem 

jurídico-formal além dos que haviam garantido a efetividade dos Direitos Civis, 

Políticos e Sociais, sob a direção e comando internacional e à atuação brasileira na 

Organização das Nações Unidas (ONU).45 

A Declaração Universal de Direitos Humanos, como foi exposta anteriormente 

um dos marcos históricos mais importantes da luta por direitos, determina em seu 

texto a promoção dos direitos fundamentais como à vida, a liberdade e a igualdade. 

Especificamente os seus artigos 1º, 2º e 3º preconizam que: 

 

Artigo I: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns 
aos outros com espírito de fraternidade.  
Artigo II: 1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição. 2 - Não será também feita nenhuma distinção fundada na 
condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que 
pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob 
tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 
soberania.  
Artigo III: Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança 
pessoal. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DH, 2009). 

 

Todavia, não é o que ocorre numa sociedade pautada nas desigualdades e 

na expropriação de uma classe pela outra, e em países como Brasil a magnitude do 

texto supracitado, fica apenas no plano jurídico formal para maioria desses sujeitos 

(que mal reconhecem que são sujeitos de direitos). 

O tema dos direitos humanos hoje ganha novas nuances, o seu atual debate 

pode, contraditoriamente, tanto defender direitos de povos e nações, quanto 

reproduzir e naturalizar opressões de diversas maneiras. Numa sociedade como a 

nossa, em que o mercado global dita as regras e onde tudo se torna uma 

necessidade de consumo, falar de Direitos Humanos, em essência, se torna um 

tanto desafiador e prescindível.  

Em 2013, dois fatos vieram à tona constatando a afirmação acima; primeiro, a 

indicação do deputado Pastor Marco Feliciano do Partido Social Cristão (PSC) para 

                                                      
45 Anuário “Direitos Humanos: o Brasil na ONU” (CONECTAS BRASIL, 2008/2009). 
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presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e, segundo, o fato das 

recentes revelações da Comissão Nacional da Verdade sobre a participação 

empresarial e dos grandes veículos de comunicação durante a repressão política 

que vigorou na ditadura civil-militar no país entre 1964 e 1985, conforme mostrou a 

matéria publicada no Jornal Brasil de Fato.46 

No mesmo jornal na seção de Direitos Humanos, das vinte matérias 

listadas apenas três não tinha uma chamada direta sobre os assuntos: 

violência, chacinas, genocídios, demolições, exército, mortes, remoções, 

polícia e racismo. Estas palavras foram sinalizadas nos títulos das matérias, e 

certamente, impactam decisivamente a vida de muitos sujeitos, são temas 

relacionados principalmente ao direito à vida e à cidade, ao espaço urbano, ir 

e vir, à segurança, dentre outros.  

Hoje, fala-se com maior frequência na negação dos direitos humanos 

que a sua promoção. Mesmo havendo uma política pública de Direitos 

Humanos no Brasil, os veículos de comunicação, bem como os 

acontecimentos diários os quais lidamos cotidianamente, parece nos lembrar 

mais de suas ausências que suas concreticitudes.  

Como está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), os 

Estados devem se comprometer a respeitar os direitos e as liberdades, 

principalmente a vida, estando sujeito a jurisdição, sem qualquer discriminação. 

Porém, direitos essenciais são constantemente violados, principalmente pelo 

aparato penal do Estado. 

A emergência de um discurso pró-Direitos Humanos no Brasil vem acoplada 

com os problemas da (in) segurança e da violência nos grandes centros urbanos 

como no Rio de Janeiro e São Paulo. Como explicita Coimbra (2000), o aumento da 

criminalidade a partir dos anos 1980 é associado às práticas “democráticas” e o 

término do Regime Militar, sendo assim a imprensa passa a dar uma ênfase à 

problemática da violência urbana, inclusive dedicando capas de revistas e grandes 

matérias jornalísticas ao tema em questão.47 

                                                      
46 COELHO, Mario. “Para a Anistia Internacional a Escolha de Feliciano é inaceitável”. Publicado 
26/03/2013. Disponível em: < https://www.brasildefato.com.br/node/12457/>. Acesso: 03/09/2017. 
47 Um exemplo do “espetáculo” causado pelo impacto da violência, reporta-se ao caso do sequestro 

https://www.brasildefato.com.br/node/12457/
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Essa violência que se torna cada vez mais urbana é uma violência em que o 

Estado pode infligir suas próprias regras, pois ele tem a legitimidade do uso da força, 

e se manifesta de diversas formas, abarcando os sujeitos inseridos no conjunto de 

relações sociais concretas e determinadas. 

A sensação de que vivemos num “estado de guerra” em que, principalmente, 

as classes mais abastadas utilizam-se para reproduzir a segregação, garantindo sua 

segurança privada nos condomínios fechados, cercados, vigiados em todos os 

níveis para precaver a violência, tem produzido estigmas com relação aqueles que 

não detém alto poder aquisitivo. Não obstante, gera-se uma sensação cada vez 

maior de medo das frações da classe trabalhadora, refletida nas ações policiais na 

perseguição aos moradores de favelas e espaços populares, em sua maioria são 

pobres e negros. 

Dessa forma, ressalta-se a relação tênue que se coloca no âmbito dos direitos 

humanos em que grupos distintos disputam o direito a ter direitos, limitando a classe 

que detém esse padrão alto aquisitivo.  O que podemos observar ainda, o 

distanciamento dos diversos documentos internacionais de defesa dos direitos 

humanos e a realidade concreta dos diferentes países, valendo-se do imperialismo 

oriundo do desenvolvimento desigual e combinado.  Todavia, se faz necessária a 

“criação de sistemas internacionais, nacionais e regionais para sua proteção” (RUIZ, 

2014, p. 74), reivindicados pelos defensores de direitos humanos do mundo todo e 

das diversas pressões populares e movimentos sociais.   

O marco histórico da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, 

predispôs a formalização dos diversos Direitos Humanos, que se realizam por 

intermédio da promulgação de Pactos, Convenções e Tratados.  O protagonismo 

brasileiro na interação internacional com os Direitos Humanos ocorre tardiamente, 

logo o assunto começa a ser abordado ao final do século XX, especificamente na 

luta contra o Regime civil-militar. 

                                                                                                                                                                      
do ônibus 174, no Rio de Janeiro em 2000, a sociedade parou para assistir o sequestro do ônibus 
pelo Jovem Sandro Barbosa (22). Aplaudindo a morte do sequestrador pela polícia, que morreu 
asfixiado no carro da polícia. Sandro também foi vítima da chacina da candelária ocorrida em 1993, 
onde oito jovens e crianças desabrigados que viviam na região da Candelária foram assassinados 
cruelmente pela polícia. Isto é, a mesma polícia que “protege” mata, e mata desumanamente, 
cruelmente, tirando de vista todos aqueles que representarem uma ameaça à Ordem. Este foi só 
mais um caso como veremos ao decorrer do capítulo, há vários momentos em que a tragédia da vida 
humana, especialmente das frações mais pobres da classe trabalhadora, se tornam verdadeiros 
espetáculos. 
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Já no século XXI, passa ser um tema bastante abordado na agenda dos 

movimentos sociais, organizações, dentre outros. Tendo como referência a 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro, a Eco-92 e/ou Rio-92, como ficou 

conhecida, na tentativa de convencer ao mundo das devastações e dos ataques a 

sua própria sobrevivência.48  

Posteriormente, o tema Direitos Humanos conta também com a existência de 

acordos com especificações e discussões que versam sobre o sentido dos direitos, 

ao qual se destacam na II Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena 

(1993), e onde o Brasil adere aos mecanismos convencionais e extraconvencionais 

de proteção dos direitos humanos previstos em âmbito internacional, elaborados 

com base nas resoluções e documentos da ONU. 

Outros aportes legais são as relatorias especiais, compostas por membros 

internacionais, para acompanhar a violação de direitos humanos nos diferentes 

campos de atuação e demonstrar relatórios periódicos aos diversos países. (RUIZ, 

2014). 

O Brasil, então passa a integrar a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos49 que é órgão principal e autônomo da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) se responsabiliza pela promoção e proteção dos direitos 

humanos no continente americano.  Através dessa Comissão podem ser aprovadas 

medidas, garantir a existência de tribunais internacionais em que os indivíduos e 

coletivos possam levar suas denúncias que não foram solucionadas no âmbito do 

Estado nacional. A Comissão Interamericana de Direitos atua através do Sistema de 

Petição Individual; monitorando a situação dos direitos humanos nos Estados 

                                                      
48 O evento ocorre durante o Governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992). De acordo com 
Trindade (2012, p. 26) “o capitalismo não tem mais a quem transferir as responsabilidades pelos 
danos que causa à natureza e ao clima do astro do qual os humanos ainda não encontraram 
alternativa para viver”. Devemos considerar que nesse momento, já havia o emprego das Forças 
Armadas como apoio às polícias na cidade do Rio de Janeiro, que conforme Barreira e Botelho 
(2013) em vez de reprimir os movimentos de base sindical e outros, tinha o objetivo de com o 
patrulhamento das ruas garantir a segurança e realização da Eco-92, um evento de grande porte e 
nível internacional. 

49 Composto por sete membros independentes que atuam de forma pessoal e tem sua sede em 
Washington, D.C., criada pela OEA em 1959 e, juntamente com a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos (Corte IDH), instalada em 1979, é uma instituição do Sistema Interamericano de proteção 
dos direitos humanos (SIDH). Para saber mais acesse: http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp. 
Acesso: 30/05/2017. 

http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp
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membros, e dando a atenção a linhas temáticas prioritárias.50 

Há muitas discordâncias sobre o conteúdo da Declaração de 1948, e evidente 

que existem diversas falhas, muitas vezes utilizadas como legitimadoras das 

crescentes violações de direitos humanos, principalmente a generalização no trato 

das pessoas, sem identificar as desigualdades e as profundas diferenças que as 

permeiam na realidade concreta, e se não fosse assim os próprios direitos civis, 

políticos e sociais contemplariam a todos e todas.  

 Nesse sentido a criação dos diversos tratados internacionais se torna 

fundamental para o respaldo dos direitos das frações da classe trabalhadora na sua 

heterogeneidade, e que ao longo não tem nem mesmo os seus direitos 

fundamentais garantidos.  Logo, não podemos desconsiderar o Documento e 

lembrar que todas suas adaptações são fruto de pressões sociais e políticas dessas 

frações. 

Ao legitimar a prevalência dos direitos humanos no âmbito de suas relações 

internacionais, o Brasil afirma seus limites com relação a sua soberania no que diz 

respeito a submissão às regras jurídicas internacionais. Conquanto, obrigatória a 

promoção e a defesa dos direitos humanos, dados da Anistia Internacional (2016) 

apontam que o Brasil está entre os países mais violentos do mundo, ao lado da 

Arábia Saudita, Angola, Estados Unidos, China e Rússia. É acusado por 

desobedecer às leis vigentes e do enfraquecimento de instituições criadas com o 

objetivo de proteger os direitos humanos, sendo condenado internacionalmente por 

inúmeras situações em que foram constatados casos de atentados contra vida, 

situações cruéis de tortura e tratamentos desumanos e degradantes. 

Segundo Ruiz (2014) pode-se citar os casos da chacina da candelária e do 

Carandiru, o caso Maria da Penha, o assassinato de Diniz Bento da Silva pela 

política militar do Paraná, em 1993, devido seu envolvimento com a luta pela terra, 

até mesmo os casos mais recentes como nos presídios de Vila Velha, onde foram 

                                                      
50 No que tange a Estrutura do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, ou sistema 
global de Direitos Humanos, entende-se a estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU), 
atualmente composta por 185 países, no que diz respeito a proteção dos direitos humanos, cujo 
órgão principal é a Comissão de Direitos Humanos (CDH), acompanhada de seus Comitês de 
Monitoramento, Agências Especializadas, como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
dentre outras. (BRASIL, 1998. Decreto nº 89/1998 – dispõe da solicitação de reconhecimento da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos). 
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relatados casos de torturas, ameaças e mortes. 

Além desses casos, em 11 de maio de 2017, o Estado brasileiro é condenado 

e julgado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos pelas chacinas de 

Nova Brasília, favela do Complexo do Alemão, situado no Rio de Janeiro. Os crimes 

ocorridos entre 1994 e 1995, em tramitação durante 15 anos finalmente exige uma 

resposta e a reabertura dos casos que durante operações policiais à época 

vitimaram fatalmente 26 pessoas, a maioria jovens negros.  

Conforme confirma a matéria da Agência Brasil (maio/2017),51 os crimes 

caracterizaram-se pela violência policial, envolvendo práticas de tortura e abusos 

sexuais, havendo ainda, a obstrução das investigações, prática recorrente ainda 

hoje dos agentes do Estado.  

 

No dia 18 de outubro de 1994, as polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro 
realizaram uma incursão na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, 
com auxílio de helicóptero, na qual 13 jovens, a maioria negros, foram 
executados. Na operação, de acordo com as denúncias formuladas, três 
mulheres, duas delas adolescentes, teriam sido torturadas e violentadas 
sexualmente. Em 14 de novembro de 1994, uma comissão especial de 
sindicância instaurada para fornecer dados adicionais ao inquérito policial 
apurou indícios de execuções sumárias dos jovens e recolheu provas da 
violência sexual e tortura das adolescentes. 
Na mesma comunidade, outra operação foi realizada no dia 8 de maio de 
1995, como resultado de uma suposta denúncia anônima, segundo 
informação do CEJIl e do ISER. Mais 13 jovens foram mortos na ação, que 
contou com auxílio de dois helicópteros. “Apesar de a polícia ter alegado a 
existência de intenso confronto, vizinhos testemunharam para a imprensa 
que os jovens saíram da casa em posição de rendição e foram alvejados 
pelo helicóptero com tiros nas cabeças e tórax”, diz comunicado divulgado à 
imprensa pelas duas organizações não governamentais (ONGs). 
Cerca de 120 policiais participaram das duas operações. As ONGs 
denunciam que não foram respeitados pelas autoridades os protocolos de 
devida diligência e que provas foram destruídas, sem que perícias 
importantes fossem efetuadas para identificar autores e a situação em que 
ocorreram as mortes. “Um exemplo é o fato de os corpos terem sido 
removidos do local e os exames de balística e residuográficos nos agentes 
policiais nunca terem sido colhidos”, acrescenta o relatório. (GANDRA, 
AGÊNCIA BRASIL, 2017). 

 

Os objetivos da pena ao Estado brasileiro, segundo Stronzenberg 

pesquisador entrevistado pela Agência Brasil (MAIO/2017) nessa mesma matéria, 

são de reparar as famílias das vítimas das chacinas, a responsabilização das 

                                                      
51 GANDRA, Alana. Brasil é condenado em Corte da OEA por Chacinas na Favela Nova Brasilia. 
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-05/estado-brasileiro-e-
condenado-na-corte-idh-por-chacinas-na-favela. Acesso: 22/02/2018. Acesso: 22/02/2018. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-05/estado-brasileiro-e-condenado-na-corte-idh-por-chacinas-na-favela
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-05/estado-brasileiro-e-condenado-na-corte-idh-por-chacinas-na-favela
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autoridades que deveriam há muito ter respondido pelas ações e por último, coibir 

ainda mais esses tipos de ações para que não se repitam.52 

Vinte e três anos de investigação, e o processo em curso apontam, 

aproximadamente, 121 promotores de justiça envolvidos, embora a ideia do 

julgamento pelas vias internacionais não seja a condenação individual e sim a 

responsabilização do Estado pelos crimes cometidos, a morosidade do processo 

quando se trata de uma violência contra as frações da classe trabalhadora, muitas 

vezes desestimula a luta dos familiares por reconhecimento e pela reparação 

integral, se é que são possíveis. 

A sentença estabelece que o Estado brasileiro deva publicar anualmente um 

relatório oficial com os dados referentes aos homicídios decorrentes de intervenção 

policial em todas as Unidades Federativas; além de estabelecer o prazo de um ano 

para fixar mecanismos normativos necessários para que, nos casos de mortes 

decorrentes da ação policial, o responsável pela investigação seja um órgão 

independente da força pública envolvida, uma autoridade judicial ou o Ministério 

Público (MP). 

Ora, mas se o Estado brasileiro conforme expresso na Constituição Federal 

de 1988 se compromete respeitar e contribuir para a promoção dos direitos 

humanos independente de raça/etnia, classe social, orientação sexual, religião etc. 

como pode ocorrer tantas violações de direitos humanos?  

Como expõe Marques (2012) para garantir a sobrevivência da ordem 

burguesa, a classe dominante precisa comprometer-se com a classe subalterna 

além do que pode efetivar, e isto é inerente à sua lógica.  Em suas palavras o autor 

destaca: 

 

A questão é que a correspondente positivação de direitos subjetivos vai, 
contrariamente às intenções dos que se veem obrigados a fazê-la, criando 
pontos de referência, de apoio, no caminho dos segmentos socialmente 
subalternizados. Os “fogos de artifício” iludem, mas também podem lançar 
luzes importantes sobre o caminho. (MARQUES, 2012, p. 202). 

 

                                                      
52 Segundo a definição da Comissão Nacional da Verdade (CNV): “Execuções sumárias praticadas 
por agentes estatais que compreendem o assassinato de três ou mais pessoas no mesmo local, aqui 
tratadas sempre como chacinas, ainda que sua designação histórica tenha, por vezes, sido 
cristalizada com a expressão massacre” (CNV, 2014, p. 480). 
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 A contradição entre o que se promete no plano político e jurídico formal e o 

que se materializa na vida dos sujeitos, permanece, mas não sem as lutas sociais. À 

medida que crescem as reivindicações e se agudizam as contradições mais 

barreiras à manutenção se impõe.  

E é nesse sentido que o emprego da força armada tem sido crucial no 

desmantelamento das lutas sociais e dos direitos na atualidade. Em todos os 

Estados nacionais vivenciam-se desde o final do século XX o aumento das violações 

de direitos, os conflitos internos e externos que em nome da soberania nacional e da 

“defesa” de seus direitos, tem dizimado famílias, povos e culturas diversas. 

Como temos observado, não há como discorrer sobre os direitos humanos e 

seu debate contemporâneo sem falar nas desigualdades econômicas, sociais, 

culturais, territoriais, de gênero, raça e etnia as quais são encaradas frequentemente 

com violência. Uma vez que essas desigualdades extrapolam todas as formas 

manifestação aparentes, reproduz objetiva e subjetivamente, processos violentos os 

quais relacionam com a forma que os discursos sobre direitos humanos vão 

assumindo no decorrer do século XXI. 

A violência é um traço fundamental do processo de institucionalização e 

refuncionalização do capitalismo contemporâneo. Necessita primordialmente criar 

novas necessidades, agregar novas funções ao mundo do trabalho, mesmo que 

essa violência muitas vezes apareça velada nas relações sociais. 

Em um país como Brasil, marcado pelas determinantes macrossociais cujo 

capitalismo se desenvolveu tardiamente, após longo período escravista,53 arraigado 

pela cultura coronelista e das trocas de favores onde as elites agrário-oligárquicas 

nunca abriram mão seus privilégios, o braço armado do Estado se constitui para 

impedir a luta entre as classes sociais. 

Ademais, a violência situa-se no pilar da construção da agenda dos direitos 

humanos num país extremamente desigual, como o Brasil. Lembrando que o Estado 

brasileiro ceifou cerca quatro centenas de vidas entre as décadas de 1960 e 1970 do 

século XX. Nos 21 anos de ditadura civil-militar, pessoas que lutavam por projetos 

societários distintos foram duramente perseguidas e punidas, muitas vezes com sua 

                                                      
53 Lembrando que o Brasil vivenciou 400 anos de escravidão cuja noção de direito (inclusive o de 
viver) dependia de condições impostas, como a cor da pele, o lugar onde nasceu, o status 
econômico, fatores que condicionaram o desenvolvimento tardio da cidadania no Brasil. 
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própria vida. (ALMEIDA, 2004).  

A lógica implementada durante a ditadura civil-militar que buscava extinguir o 

inimigo externo, baseado na figura do comunismo, e, posteriormente, ao inimigo 

interno, todo aquele sujeito percebido como contrário à ordem vigente prevalece em 

nome da “ordem e da paz nacional”. Dessa forma, o autoritarismo perpassa a 

construção democrática na sociedade brasileira, impedindo constantemente os 

avanços progressivos na construção da cidadania e negando o protagonismo 

popular. 

Vejamos que somente em 1995, se tem a  proibição da pena de morte pelo 

decreto legislativo n° 56, de 19/4/95, aprovando o protocolo adicional à Convenção 

Americana de Direitos Humanos sobre o assunto. O Governo então reconhece a 

morte de pessoas desaparecidas em razão de participação ou acusação de 

participação em atividades políticas no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de 

agosto de 1979, por meio da Lei 9.140, de 4/12/1995. Mais tarde, o período seria 

ampliado até 5/10/1988, para reconhecimento de desaparecidos (Lei 10.536, 

14/08/2002) 

Compreendendo que, o Estado burguês designa toda essa violência às 

frações da classe trabalhadora, a que não se enquadram às normas, baseando-se 

sempre pelos padrões de hierarquização da sociedade onde se inferioriza e 

reproduz as desigualdades a partir das relações de classe, raça, gênero, etnia, 

territorialização, cultura, etc. Interrompendo projetos de vida e o cotidiano das ações 

daqueles que são diretamente afetados com os impactos do ajuste estrutural 

proposto de modo ainda mais perverso a partir dos anos 1990.   

São trabalhadores formais e informais, mulheres, crianças e idosos, jovens, 

negros, adultos de ambos os sexos, pessoas portadoras de deficiência, grupos 

coletivos que buscam reconhecimento e respeito às diferenças, sujeitos 

pertencentes a um lugar na cidade e na sociedade que têm seus direitos violados 

cotidianamente.  

Dessa forma, sinaliza Marques (2012) ao executar ações como a prisão, a 

perseguição, atos ilegais, tortura, tolher movimentos e espaços de liberdade de 

trabalhadores, o Estado não está apenas “cometendo um deslize, mas corroborando 

com um modelo da ordem do capital; produzindo um efeito dissuasivo contra a 

http://www.dhnet.org.br/direitos/penamorte/index.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/principais_ins.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/principais_ins.html
http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/index.htm
http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/index.htm
http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/index.htm
http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/index.htm
http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/index.htm
http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/index.htm


 

73 

 

organização e a capacidade reivindicatória das maiorias” (MARQUES, 2012, p. 204). 

Lembrando que o decorrer do século XX, no quadro mundial evidenciam-se 

as mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos e das alterações provocadas na 

esfera produtiva o que traz grandes consequências para os padrões de consumo.54 

A partir da introdução de novos métodos (microeletrônica, informatização, 

robotização), com isso a maior flexibilização do processo de gestão do trabalho, as 

novas exigências colocadas aos trabalhadores, gerando assim o aumento da 

superpopulação relativa, novas tensões nas relações entre capital e trabalho. 

Aumentando o abismo entre as classes sociais, as mudanças que colocam a vida 

planetária em risco – como os problemas relacionados à biodiversidade e ao 

ecossistema, o aumento dos conflitos armados, característico desse momento o 

acirramento da competição global, a xenofobia, o racismo, as disputas territoriais e 

muitos outros problemas que envolvem a temática dos Direitos Humanos.  

É diante desse contexto, intitulado também de processo de ”globalização” ou 

“era informacional”, que as lutas em torno dos direitos humanos redesenham as 

suas formas de resistência e as respostas do Estado e da Sociedade Civil para com 

as demandas.   

Assiste-se, ao final dos anos 1980 e início dos anos 1990 os primeiros 

sintomas de estagnação e retrocesso com relação a garantia de direitos, havendo 

uma agitação da sociedade civil e o redirecionamento das ações do Estado no que 

diz respeitos as prerrogativas do grande capital, porém, numa era em que o 

neoliberalismo dita as regras. 

Como já destacado, as mudanças macrossocietárias em curso, devido 

flexibilização das relações de trabalho, a precarização e ao ataque as leis 

trabalhistas, retoma o discurso voltado às práticas neoconservadoras no trato da 

“questão social”.  Prescindindo de novos atores sociais para atuar nas novas 

expressões da “questão social” e na operacionalização das políticas sociais e 

garantia de direitos cada vez mais sucateados.  

                                                      

54 Damos um destaque especial aos rumos da indústria de Segurança, que a partir desse momento 
se torna altamente promissora, modernizando e atingindo altos lucros tanto na venda dos produtos, 
quanto na oferta de serviços privados terceirizados como, os serviços de vigia, escoltas, agentes de 
segurança, etc.  
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A reestruturação produtiva impõe mudanças radicais na relação entre Estado 

e Sociedade civil, afeta drasticamente a organização dos processos de trabalho, 

bem como, as formas de consumo, a gestão e a organização da força de trabalho, 

as condições em que estão inseridos e o próprio sentido do trabalho. Entendendo 

que a “questão social” na atualidade brasileira se reconfigura a partir das 

determinações da mundialização do capital – via orientações das grandes 

corporações internacionais. 

Assinala-se que o cenário internacional era favorável à internacionalização de 

mercados, à adoção de métodos cooperativos e institucionalizados em suas 

relações, ao passo que alarga o papel dos organismos multilaterais, como da ONU, 

e de outras instituições.  

Através dessas instâncias, os Estados associam-se aos esquemas de adoção 

de regimes jurídicos que por meio de normas as instituições são encarregadas da 

resolução de conflitos e da efetivação de políticas públicas próprias. Entretanto o 

processo de internacionalização da economia limita a capacidade de regulação por 

parte dos Estados nacionais, e assim as agências financeiras, como o Banco 

Mundial passam a desempenhar ações decisivas no que tange as medidas 

executadas nos países de terceiro mundo, medidas essas compensatórias e de 

alívio à pobreza.55 

Nesse intuito, há uma inclinação à refilantropização da “questão social”, o 

trato moral ligado as suas múltiplas expressões, o gerenciamento das políticas 

sociais passa ser realizado por Organizações Sociais, Instituições de caridade 

(benevolência), onde a delegação das responsabilidades do Estado é transferida 

para sociedade civil, gerando assim uma onda do voluntariado. (ANTUNES, 2010). 

A implementação das políticas sociais e a garantia dos direitos de forma geral 

passa a ser gerenciada, primordialmente, pelos Organismos privados da sociedade 

civil, que desde os anos 1990 recebem fortes incentivos dos Organismos 

Internacionais havendo, pois, um “boom” de ONG’s nos países de terceiro mundo. 

                                                      

55  Segundo Ugá (2004) a partir dos anos 1980, os países da América Latina passam adotar o 
receituário neoliberal, aprofundando os preceitos a partir de 1990. As medidas oriundas desses 
Organismos Internacionais, como Banco Mundial, através de pactos entre as Nações Unidas 
propõem estratégias de política macroeconômica para superar a crise e o pagamento da dívida 

externa.  
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(DAVIS, 2006); (ANTUNES, 2010). 

Ressalta-se que nos dois primeiros governos após a Constituição de 1988, 

formado pelo mandato de Fernando Collor de Mello (1990 a 1992) e prosseguido 

pelo seu vice, Itamar Franco (1993 a 1994), não há uma política específica voltada 

aos direitos humanos, mas há uma aproximação com os sistemas internacionais de 

proteção aos direitos humanos. 

Mas, como sinaliza Oliveira (2010) é,  

 

Exatamente nesse contexto de avanço neoliberal onde fenômenos 
históricos estruturais da nossa cultura política tais como o coronelismo, o 
clientelismo e o assistencialismo ganham novas formas, acompanhados 
pela intensificação da concentração de renda, poder e propriedade no país, 
observamos uma tendência de expansão formal dos Direitos Humanos. Ela 
se expressa durante os últimos 16 anos, período no qual foram aprovadas 
diversas leis que diziam respeito à garantia dos direitos humanos na 
sociedade brasileira, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (1991), 
a Lei Orgânica da Saúde (1990), Lei Orgânica da Assistência Social (1993), 
o Estatuto do Idoso (2003) e o Estatuto da Igualdade Racial (2004) Foram 
criados ainda o Plano Nacional de Direitos Humanos (1996), o Programa 
Saúde da Família (1996) e o Sistema Único de Assistência Social (2005). 
(OLIVEIRA, 2010, p. 180). 

 

As organizações da sociedade civil trouxeram para os debates em curso, e 

para os discursos midiáticos e ideológicos questões relacionadas aos Direitos 

Humanos no que diz respeito às políticas ambientais como o desenvolvimento 

sustentável, a erradicação da fome e da pobreza, bem como a defesa dos grupos 

étnicos-raciais e das minorias, questões sobre a segurança e cidadania, dentre 

outros, já abordados nos inúmeros documentos internacionais e Conferências.   

Segundo Oliveira (2010, p.178) “a defesa do protagonismo da sociedade civil 

na busca da implementação de ações de caráter filantrópico passaria a ser encarado 

como um exercício de cidadania”. Pois, o contexto inaugurado nas últimas décadas 

do século XX fortalece o movimento que descaracteriza a noção do direito universal, 

a racionalidade, negando a totalidade, as determinantes históricas e a possibilidade 

de emancipação no seu sentido ampliado com vistas a uma nova sociedade livre de 

exploração.  Contrariamente, acirram-se as desigualdades, os reacionismos, a 

cultura conservadora e o ataque violento aos direitos prescritos na Declaração 

Universal de Direitos Humanos.  
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 O papel da sociedade civil, ainda que, contraditório, cheio de embates, e 

disputas, se torna importante no sentido de regular a viabilização dos direitos 

humanos. Tendo em vista o papel fiscalizatório e participativo de muitas 

organizações/entidades que podem potencializar dados importantes sobre as 

violações de direitos, bem como fomentar a participação e a conscientização da 

população na luta por esses direitos. O papel dessas organizações/entidades, assim 

como dos movimentos sociais, deve ser considerado sempre no norte que a garantia 

de direitos e o controle das violações deva ser responsabilidade do Estado. 

Alguns marcos históricos incidem na relação com que os direitos humanos 

assumem no Brasil, destacam-se: A Convenção contra a Tortura, em 1991,  pelo 

Decreto n° 40, de 15/2/1991;  Criação do Conselho Nacional de Defesa dos Direitos 

da Criança e do Adolescente CONANDA, pela Lei Federal n° 8.242, que entra em 

atividade em 1993; Os dois pactos internacionais complementares à Declaração de 

Direitos do Homem de 1948 - o de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966 (ONU), finalmente ratificados pelo Brasil 

pelo decreto n° 592, de 6/7/1992; Tem-se em 1994 a Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento, celebrada no Cairo (Egito), confirma 

a Declaração de Viena (2ª Conferência de Viena, 1993) e consagra um plano de 

ação como “Agenda Social” da ONU, além da “Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher” adotada em Belém do Pará, 

Brasil, em 9 de junho de 1994, a ter vigência a partir de março de 1995. 56  

Lembrando as tragédias que fizeram história na sociedade brasileira, como o 

Massacre no Carandiru (SP/1992), onde a polícia militar executa 111 prisioneiros, 

deixando outros tantos feridos e a Chacina da Candelária, no Rio de Janeiro (1993), 

a qual 08 crianças são assassinadas enquanto dormiam nas proximidades da Igreja 

da Candelária. As investigações logo apontam indícios do envolvimento de policiais, 

mas somente três foram julgados e condenados anos depois. 

Certamente, vivenciaram-se muitos outros momentos que contribuíram tanto 

positivamente quanto negativas para a consolidação dos direitos humanos no Brasil 

enquanto tal, como as Conferências Nacionais de Direitos Humanos nos anos 

subsequentes (sendo a última, a XII Conferência, realizada em 2016). As 
                                                      
56 Linha do Tempo dos Direitos Humanos no Brasil: http://www.dhnet.org.br/tempo/tempo_br.htm . 
Acesso: 28/07/2017. 
 

http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/tortura/lex221.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/textos/civil.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/textos/desc.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/textos/desc.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/textos/conf.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/onu/textos/conf.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/index.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/legis.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/sip/oea/legis.html
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cavallaro/carandiru.html
http://www.dhnet.org.br/tempo/tempo_br.htm
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conferências são espaços de avaliação das políticas realizadas e meios de 

pressionar às autoridades públicas.  

Com o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) 1995-1999 (primeiro 

mandato) e 1998-2002 (segundo mandato), o Estado abraça de vez o ideário 

neoliberal, iniciado já no governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992), 

consolidando a premissa do mercado como norteador das relações sociais. O 

Estado teoricamente deixa de exercer as funções “empresariais”, cedendo a vez ao 

mercado, desresponsabilizando de áreas sociais, pactuando-se com a livre iniciativa 

privada, afinal o país deveria estar aberto ao capital estrangeiro, integrando-se ao 

sistema econômico mundial. 

A era FHC foi marcada pela privatização, ampliação das organizações não 

governamentais e desmonte dos direitos sociais, trabalhistas, relativos à saúde, à 

previdência, entre outros. O plano real57 executado em seu governo trouxe ainda 

mais desestabilização da economia, o aumento dos preços, a escassez de 

empregos, a ampliação da pobreza absoluta, os altos índices de violência, 

pauperização e exclusão dos segmentos da classe trabalhadora do mercado formal, 

aumentando consideravelmente o número de pessoas desempregadas e sua 

concentração nos centros urbanos sem nenhum tipo de proteção social. 

No primeiro governo de FHC se elabora o Programa Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH), por recomendação da Conferência Nacional de Viena de 1993, 

através de um processo participativo, onde ocorreram audiências, contando com a 

presença de governantes e representantes da sociedade civil, universidades etc. 

Tinha como objetivo definir os princípios fundamentais dos Direitos Humanos, posto 

que, nas palavras do Presidente não havia “como conciliar democracia com as 

sérias injustiças sociais, as formas variadas de exclusão e violações reiteradas aos 

direitos humanos que ocorrem em nosso país”. (CARDOSO, 1996, p. 05). 

Nesse momento, os Direitos Humanos assumem um papel de destaque, no 

âmbito nacional e internacional, surgindo uma gama de Instituições governamentais, 

não-governamentais e privadas de defesa de Direitos de Humanos. Com destaque 

                                                      
57 O Plano Real significava a atração de capitais externos, câmbio sobrevalorizado e altas taxas de 
juros. Contribuía para, posteriormente, atingir a meta de ajuste econômico imposta pelo FMI 
aumentando a dívida pública e desacelerando o crescimento.  
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para criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos em 1997.58  

Embora, o tema Direitos Humanos fosse centro dos debates de inúmeros 

encontros nacionais e internacionais, inclusive realçando os princípios da dignidade 

e universalidade, o discurso proferido pela mídia e pelo senso comum sempre 

reforçaram máximas como: “Direitos Humanos são direitos de bandidos”, “Direitos 

Humanos para humanos direitos”, expressões e discursos que desumanizam 

recorrentes ainda hoje.  

O período entre 1993 a 2002, como sinaliza Almeida (2004), o número de 

homicídios de jovens registrados no país cresce de maneira célere, somente nas 

capitais os homicídios de jovens aumentaram 76,1%, enquanto o número de 

homicídios da população total era 58,8%. 

A violência, sobretudo de jovens negros de idade entre 15 e 24 anos, nunca 

deixou de ser uma realidade no país, a taxa de homicídios entre os brancos era de 

39,3 em 1000.000, enquanto entre os jovens negros era 68, 4 em 100.000. 

(ALMEIDA, 2004). 

Em concordância com Almeida (2004): 

 
Essas relações são constituídas em uma cultura particular e conformam os 
processos de institucionalização da violência no Brasil. Desse ângulo, a 
violência pode ser considerada errática, posto que se instala na vida social, 
sendo dirigida a indivíduos que corporificam relações sociais determinadas, 
e não à corporeidade de seres abstratos. Embora o corpo seja o objeto mais 
imediato dessa violência, seus efeitos incidem sobre as consciências 
(Vásquez, 1977) e influenciam as estratégias de luta e resistências dos 
seguimentos sociais que constituem os seus alvos privilegiados – sujeitos 
de relações múltiplas que se entrecruzam na produção e reprodução da 
vida e, portanto, das suas desigualdades e contradições. (ALMEIDA, 2004, 
p.42). 

 

Como elemento propulsor da vida em sociedade, as necessidades sociais, 

espirituais ou materiais, somente são possíveis a partir das lutas sociais o que 

garante a essência da vida humana. Ou seja, são em cada período histórico as lutas 

por direitos correspondem a garantia de suas necessidades nas distintas dimensões 

(social, política, cultural, econômica etc.). 

                                                      
58 A Secretaria Nacional de Direitos Humanos foi criada em março de 1997, com intuito de coordenar 
a política de proteção e promoção dos Direitos Humanos no país. Correspondendo aos 
compromissos diante da comunidade Internacional e às demandas democráticas internas. (Instituto 
de Pesquisa e Relações Internacionais Fundação Alexandre de Gusmão – IPRI, 1998) 
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Assim o longo Século XXI, inaugura um plano de Direitos Humanos para o 

novo milênio com destaque para o fenômeno crescente da violência. Os objetivos do 

novo milênio (ODM) assinalados durante a Cúpula do Milênio em Nova York na ONU 

foram resultado das Conferências Mundiais sobre o desenvolvimento, tratando-se de 

um pacto com o objetivo de eliminar a pobreza extrema até 2015. 

O novo milênio impulsiona novas discussões sobre direitos humanos, que 

passam a ser compreendidos sobre a ótica da “insegurança”, pois afinal, com tantas 

desigualdades o “homem” pode ser acometido por vários perigos, como: a fome, a 

desnutrição, genocídio, privações decorrentes da degradação ambiental, desastres 

ambientais e climáticos, tragédias (como no caso do 11 de setembro de 2001), etc. 

Os Estados nacionais, então, devem garantir que seus cidadãos estejam “livres” 

desses problemas, assegurando a segurança alimentar, a segurança ambiental e 

climática, a segurança energética, além da segurança territorial, e a soberania 

nacional.  

Destarte, dentro dos objetivos do milênio estão: a luta pelo desenvolvimento 

de todos os povos do mundo; a luta contra pobreza, a ignorância e a doença; a luta 

contra violência, o terror e o crime e a luta contra degradação e destruição do 

planeta. Em essência, estabelecem metas para que os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento possam cumprir no sentido da concretização dos direitos 

econômicos, sociais e culturais. No entanto, não relevam as particularidades e as 

disparidades socioeconômicas entre os mesmos. 

Entre 1995 a 2004 os conflitos rurais e urbanos no Brasil são acentuados, 

havendo ataques aos movimentos sociais, especialmente, aqueles que lutam pela 

reforma agrária e pela desconcentração de propriedade, a ocorrência de prisões 

arbitrárias, despejos e até mesmo incidências de trabalho escravo envolvendo 

denúncias de autoridades reconhecidas e poderosas. (ALMEIDA, 2004). 

Nesse sentido, entendemos que a luta por direitos se trata de uma 

necessidade humana, em que os sujeitos reinventam as estratégias para que 

possam garantir principalmente direitos fundamentais como: o direito à vida, o direito 

à liberdade, à igualdade, direito de ir e vir, o direito de acessar equipamentos 

públicos como escola, unidades de saúde, dentre os mais variados direitos que são 

interrompidos pelas ações repressoras do Estado. 
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Em consonância com Almeida (2004), é certo que as particularidades 

brasileiras contribuem para o recrudescimento da violência e de suas vicissitudes, 

como o fundamentalismo, o racismo, etc. atingindo a classe trabalhadora de modo 

geral. Nas palavras da autora (2004): 

 

Vivemos a era do genocídio sistemático (Hobsbawm, 1995) em que as 
condições de vida da maioria da população são dotadas de formas de 
brutalidade que desafiam a tolerância humana. A situação dos direitos 
humanos é dramática em todo o mundo, assistindo-se à exacerbação do 
unilateralismo imperialista estadunidense, que, em nome da defesa contra o 
terrorismo internacional, patrocina e comanda verdadeiros genocídios de 
populações civis, institui práticas de tortura e viola os mais elementares 
direitos, civis, a começar pelo direito à vida. (ALMEIDA, 2004, p. 51). 

 

A autora faz referência ao domínio imperialista, especialmente dos EUA 

potencializado no pós 11 de setembro de 2001, onde o ataque terrorista às Torres 

Gêmeas do Word Trade Center de Nova York legitimou perseguições e ataque 

brutais a outros povos em nome dos Direitos Humanos de uma só nação. O trágico 

evento se tornou um delineador das novas estratégias traçadas pelos Organismos 

Multilateriais, inclusive das disseminações da ONU.  

Ou seja, a criação de uma agenda política dos direitos humanos direcionada, 

especialmente, pelos Estados Unidos, que passa legitimar a sua composição bélica 

e ações truculentas a outros países, em nome dos próprios direitos humanos, 

pautadas em fatores econômicos e políticos, evidentemente, imperialistas. 

Como confirma Marques (2012) uma das objeções frequentes, principalmente 

no campo crítico à ordem, “é a que aponta a utilização dos “direitos humanos” como 

legitimação da intervenção de Estados e interesses econômicos “centrais” nas 

regiões periféricas/dependentes”. (MARQUES, 2012, p. 297). Porém, este 

apontamento parte de uma confusão conceitual uma vez que essa retórica pode ser 

confundida com os conteúdos normativos que conformam os direitos humanos.59. 

Logo, para traçar um panorama geral do debate contemporâneo acerca dos 

direitos humanos, reforçamos a reflexão sobre os abusos oriundos da mundialização 

financeira, isto é, entender a interlocução dos direitos humanos no Brasil dentro de 

uma totalidade financeirizada, potencializada nos discursos da paz mundial e 

segurança global.  

                                                      
59Ibidem. 
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Como sinaliza Trindade (2012, p. 27), 

 

[...] a contemporaneidade assiste a uma superposição de atentados aos 
direitos humanos: aos direitos econômicos, sociais e culturais, desde no 
mínimo, a década de 1980; às garantias individuais, desde, ao menos, o 
início do século XXI; e por fim, o ataque ao direito humano no planeta Terra, 
atentado este cujas origens remontam ao florescimento do capitalismo, na 
primeira revolução Industrial , e que, após haver se agravado 
progressivamente ao longo do século XX, ganha agora aceleração 
crescente. Uma ameaça que, na mais rematada e estupida insensatez, 
poderá privar-nos a todos de termos um futuro. (TRINDADE, 2012, p. 27). 

 

Nessa linha de raciocínio o aumento da violência, do ataque aos direitos em 

nome da soberania, o tratamento das expressões da “questão social” com 

truculência, o aumento das prisões arbitrárias e das populações carcerárias, dentre 

outros, segundo Ruiz (2014, p. 86) são “efeitos culturais e políticos desse processo”, 

em que se exacerbam os nacionalismos conservadores, cujas manifestações são 

cada vez mais brutais e intolerantes, assassinando populações e responsabilizando-

as pelos efeitos da crise e pelas medidas executadas pelo capital internacional. 

As décadas subsequentes não apresentaram avanços significativos no campo 

dos direitos humanos, havendo sim uma intensificação dos serviços prestados por 

uma gama de instituições e entidades, públicas, privadas, filantrópicas, não 

governamentais, voluntariado, tudo em prol dos direitos humanos, contudo, 

descaracterizando o seu sentido universal e a coletividade das lutas sociais. 

Embora, no Brasil a eleição de Lula da Silva em 2002, resulta numa grande 

possibilidade de mudanças no que diz respeito às orientações, política e econômica 

do país, a sua adesão aos preceitos neoliberais deu continuidade às ações iniciadas 

pelo governo FHC. 

Nos dois mandatos de Lula, a questão dos direitos humanos foi reduzida ao 

combate à pobreza extrema com políticas focais de transferência de renda, com 

nítidos critérios de elegibilidade, onde se destacaram os programas Fome Zero e 

Bolsa Família.60 Algumas outras atividades foram voltadas para negros e mulheres, 

mas sem uma articulação maior com os direitos humanos, restringindo apenas às 

                                                      
60 Programa destinado a famílias carentes cujos critérios de elegibilidade se encaixam nos 
determinados pelo Programa. São famílias com renda mensal de até 60,00, independente da 
estrutura. E famílias de 60,01 e 120,00 que tenham gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes entre 
0 e 15 anos de idade (DRUCK e FIGUEIRAS, 2007).  
 



 

82 

 

atividades vinculadas à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 

República e ao Ministério da Justiça. 

Ao lado das políticas sociais de amputação de direitos e das garantias sociais 

trabalhistas, redesenhadas a partir da lógica neoliberal, vão se constituindo as 

políticas de enquadramento repressivo das camadas mais pauperizadas da 

sociedade. A concepção de direitos humanos no seu sentido amplo fica ainda mais 

renegada, trazendo ao mesmo tempo à tona questões relacionadas aos direitos 

civis, como: ir e vir na cidade, à segurança, à vida, liberdade etc. 

O governo Dilma Rousseff (2011-2014) põe à tona questões referentes a 

alguns direitos, principalmente o direito das mulheres, como por exemplo, o direito 

ao aborto. Contudo o foco de seu governo foi acerca do discurso para com o 

compromisso de combate à miséria, sob o lema “país rico é um país sem miséria”. 

Todavia vive-se um período de grandes manifestações, as quais a população 

indignada diante da via seguida pelo governo Dilma, se rebela contra as práticas 

estatais abusivas como, a ampliação das parcerias público-privadas, a venda de 

patrimônios públicos, a falta de concursos, o aumento da inflação, o sucateamento 

dos serviços públicos etc. 

A presidente Dilma ao dar continuidade ao governo anterior de Lula da Silva, 

preocupa-se em ampliar as obras públicas estruturais a partir do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC)61 lançado por Lula, dando continuidade a sua 

segunda fase. Criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula (2007-

2010), o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) busca promover “a 

retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, 

urbana, logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento 

acelerado e sustentável”.62 Em essência, esse programa tem contribuído para o 

desalojamento de dezenas de famílias, que sem ter para onde ir acabam ocupando 

as ruas da cidade e/ou migrando para outros lugares que, cedo ou tarde, estarão 

sendo despejados novamente. 

                                                      
61 Os objetivos do PAC são: ―1) aumentar o volume de investimentos em setores da chamada 
infraestrutura; 2) Incentivar o investimento do capital provado mediante aumento da oferta de crédito; 
3) remover obstáculos ao crescimento, ou seja, viabilizar mudanças nas leis a fim de favorecer o 
capital em detrimento das condições de vida da classe trabalhadora.  
 
62 Sobre o PAC:  http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac. Acesso: 01/08/2017. 
 

http://www.pac.gov.br/sobre-o-pac
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Como sabemos, o mundo tem se tornado cada vez mais potencialmente 

urbano, metade da população mundial no ano 2.000 vive nas cidades. Estima-se 

que em 2050 a taxa de urbanização pode chegar a 66% o equivalente a 2,5 milhões 

de pessoas a mais vivendo em áreas urbanizadas, segundo dados da Organização 

das Nações Unidades (ONU).  

Ainda assim, viver plenamente nas cidades se torna cada vez mais um 

privilégio de poucos, os direitos civis estabelecidos a todas as nações dentro de 

seus limites territoriais que garante o direito à propriedade, à liberdade de ir e vir, 

dentre outros, não contempla a liberdade de viver e transitar nas cidades de forma 

igualitária e justa.  

Contrariamente, de acordo com Davis (2006) as mais altas taxas de 

urbanização são observadas nos países pobres, cujos modelos de desenvolvimento 

têm caracterizados os altos índices de concentração de renda e desigualdade. A 

população nas favelas cresce segundo o autor, em média de 25 milhões de pessoas 

por ano. Essa população, no Brasil tem vividos os piores processos de espoliação e 

anulação de seus direitos.  

Os direitos civis e sociais, que em essência deveriam garantir o direito à 

cidade, ir e vir sem quaisquer danos, o acesso aos bens e serviços ofertados de 

maneira equânime, o direito à vida, à segurança, à liberdade, etc. não são 

garantidos para maior parte da população urbana. É preciso que o direito a cidade 

seja respaldado por outros documentos, e ainda assim, como já elucidado, esses 

direitos serão realizados plenamente, somente numa outra sociedade, nessa ordem 

há muito que caminhar na direção de acabar com esse abismo entre as conquistas 

no plano jurídico formal e o que se efetiva de fato. 

Em muitos artigos da Declaração de 1948 implicitamente consta que todo ser 

humano tem o direito de viver e pertencer a algum lugar (país, território). Ou seja, 

mesmo que à época em que o texto foi escrito, a maioria da população vivesse em 

zonas rurais, o sentido de viver plenamente, em um determinado lugar, e de 

pertencer a este lugar está respaldado. 

Desde 2001 o Fórum Social Mundial vem discutindo sobre o desafio de 

construir “uma modelo sustentável de sociedade e vida urbana”, o que resultou em 

2006 a elaboração da Carta Mundial pelo Direito à Cidade pelo Fórum Mundial 
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Policêntrico. Fruto de alguns antecedentes, dentre eles a Carta Europeia de 

salvaguarda dos Direitos Humanos na Cidade (Saint Denis, 2000); o Estatuto da 

Cidade (Brasil, 2001); os Artigos 182 e 183 da Constituição Federal do Brasil 

(1988).63 

Esse documento faz um apanhado dessas legislações e de outras referentes 

a outros países no que diz respeito ao ordenamento urbano dos países e do direito à 

cidade. Desta forma, a carta propõe que: 

 

O Direito à Cidade amplia o tradicional enfoque sobre a melhora da 
qualidade de vida das pessoas centrado na moradia e no bairro até abarcar 
a qualidade de vida à escala da cidade e de seu entorno rural, como um 
mecanismo de proteção da população que vive nas cidades ou regiões em 
acelerado processo de urbanização. Isso implica em enfatizar uma nova 
maneira de promoção, respeito, defesa e realização dos direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais garantidos nos 
instrumentos regionais e internacionais de direitos humanos. (CARTA 
MUNDIAL PELO DIREITO À CIDADE, Fórum Social Mundial Policêntrico de 
2006). 

 

A necessidade de incorporar o direito à cidade às normas jurídicas que 

contemplam essa nova realidade social – o crescimento desenfreado e desigual da 

população urbana é fruto de lutas (ainda muito fragmentadas) e debates em torno do 

respectivo assunto. Sendo assim, mesmo que tardiamente, nos interessa destacar 

que a função da cidade está intrinsecamente relacionada a efetivação dos direitos 

humanos e do exercício da cidadania ainda que nos limites da ordem. 

O direito à cidade deve ser considerado um direito humano fundamental, 

respaldado no Brasil pelos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, que 

prevê o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e s garantia do bem-

estar aos seus habitantes. (BRASIL, 1988). 

Na Carta das Cidades em seu artigo 1º, ponto 2, fica estabelecido que: 

 
O Direito a Cidade é definido como o usufruto equitativo das cidades dentro 
dos princípios de sustentabilidade, democracia, equidade e justiça social. É 

                                                      
63 O documento foi sendo construído desde o 10º Fórum Social Mundial, em 2001. Ao longo dos cinco 
anos, a Carta foi aprimorada em outros encontros, culminando na Conferência das Cidades, em 
Barcelona, em 2004. O documento busca defender o direito de todas as pessoas a uma cidade sem 
discriminação de gênero, idade, raça, etnia e orientação política. Garantindo aos cidadãos a 
participação, de forma direta e representativa, na elaboração, definição e fiscalização da 
implementação das políticas públicas e do orçamento municipal. Disponível em: 
<http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Brasil-adere-a-Carta-Mundial-das-
Cidades/2/10293>. Acesso: 23/10/2016. 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Brasil-adere-a-Carta-Mundial-das-Cidades/2/10293
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Movimentos-Sociais/Brasil-adere-a-Carta-Mundial-das-Cidades/2/10293
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um direito coletivo dos habitantes das cidades, em especial dos grupos 
vulneráveis e desfavorecidos, que lhes confere legitimidade de ação e 
organização, baseado em seus usos e costumes, com o objetivo de 
alcançar o pleno exercício do direito à livre autodeterminação e a um padrão 
de vida adequado. O Direito à Cidade é interdependente a todos os direitos 
humanos internacionalmente reconhecidos, concebidos integralmente, e 
inclui, portanto, todos os direitos civis, políticos, econômicos, sociais, 
culturais e ambientais que já estão regulamentados nos tratados 
internacionais de direitos humanos. Este supõe a inclusão do direito ao 
trabalho em condições equitativas e satisfatórias; de fundar e afiliar-se a 
sindicatos; de acesso à seguridade social e à saúde pública; de 
alimentação, vestuário e moradia adequados; de acesso à água potável, à 
energia elétrica, o transporte e outros serviços sociais; a uma educação 
pública de qualidade; o direito à cultura e à informação; à participação 
política e ao acesso à justiça; o reconhecimento do direito de organização, 
reunião e manifestação; à segurança pública e à convivência pacífica. Inclui 
também o respeito às minorias e à pluralidade étnica, racial, sexual e 
cultural, e o respeito aos migrantes. (BRASIL, 2006). 

 

A questão dos direitos humanos sob a ótica do direito à cidade, possivelmente 

possibilita pensar numa cidade em que os sujeitos possam pertencer e viver 

plenamente na cidade, contudo, não é o que tem ocorrido.  

A vida na cidade do Rio de Janeiro tem sido marcada pelas atrocidades que 

dizem respeito ao direito à vida, ao direito de ir e vir, à moradia, ao lazer e à cultura, 

ao transporte, direito à segurança, dentre outros. Contrariando não só os preceitos 

da Carta Mundial do Direito à Cidade, mas aos princípios fundamentais tanto da 

Constituição Federal de 1988 e da própria Declaração Universal de Direitos 

Humanos. 

O Rio de Janeiro é o quarto território menor do Brasil, porém com a terceira 

maior população, de acordo com IBGE 2010 6.323.037 cidadãos, um lugar onde a 

maioria da população, que reside em favelas não usufrui o direito à cidade e todos 

os outros inerentes a ele. 22 % da população vive nas 763 favelas da cidade um 

total de 1.393.314 em 2010, e ainda hoje, o escopo de direitos humanos não alcança 

a maior parte dessa população.  

Um estudo sobre mobilidade urbana e violência no Rio, realizado pelos 

pesquisadores Sérgio Veloso e Vinícius Santiago, da PUC-Rio, intitulado “Ninguém 

entra e ninguém sai – Mobilidade Urbana e Direito à Cidade no Complexo do 

Alemão”,(2017)64 mostra como a violência interfere na efetivação de outros direitos 

como a mobilidade urbana. Identificamos além disso que a própria falta de recursos 
                                                      
64 O objetivo da pesquisa foi mapear e sistematizar as dificuldades enfrentadas pelos moradores do 
Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, referindo-se aos seus deslocamentos pela cidade, bem 
como suas demandas e propostas. (VELOSO e SANTIAGO, 2017). 
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para existência de direitos essenciais em certas áreas da cidade, como a falta de 

transporte público de qualidade, vias públicas possíveis de transitar, arborização, 

equipamentos públicos de fácil acesso com funcionamento integral, dentre outros, 

interrompe cotidianamente o direito de ir e vir interferindo na mobilidade urbana e o 

acesso aos serviços e o pertencimento dos cidadãos de fato à sua cidade.  

Somado a isso a rotina de violência nas favelas e áreas populares da cidade 

aponta para não viabilização do direito à Segurança Pública, direito esse que diz 

respeito a vida na cidade, nunca realizado em plenitude no Brasil.  Um dos maiores 

desafios colocados atualmente, é o direito à Segurança Pública. Mas o que é esse 

direito e o que ele significa para maior parte da população brasileira, em especial as 

frações da classe trabalhadora residentes em favelas e áreas populares?  

O Brasil nunca experimentou o direito à Segurança Pública em plenitude, ou 

nenhum outro direito, mas a Segurança, em especial, sempre esteve atrelada a 

segurança da propriedade privada e das Elites, que nunca abriram mão de seus 

privilégios. Desde o processo de redemocratização, não houve investimentos 

significativos numa política de segurança, o que há são investimentos exorbitantes 

no Aparato Penal do Estado, na sua estrutura bélica, reduzindo-se à repressão aos 

mais pobres e, como veremos à famosa perseguição ou “guerra às drogas”.  

Como observamos foram necessários 15 anos para uma condenação a nível 

internacional do Estado para que práticas como essas da chacina de Nova Brasília 

não se repitam, e ainda assim, neste mesmo ano (2017) da condenação, somente 

nos três primeiros meses já haviam sido acumuladas 03 chacinas no estado do RJ, 

no decorrer do ano 56 chacinas.  

 

GRÁFICO I: 
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Fonte: Própria com base nos dados trabalhados pelo aplicativo Fogo Cruzado, divulgados na 
matéria: Garande Rio teve 16 tiroteios por dia e 56 chacinas em 2017, aponta Fogo Cruzado. G1 
Rio.65  

 

GRÁFICO II: 

   

Fonte: Própria com base nos dados trabalhados pelo aplicativo Fogo Cruzado, divulgados em 
matéria: Garande Rio teve 16 tiroteios por dia e 56 chacinas em 2017, aponta Fogo Cruzado. G1 
Rio.66 

 

O Rio de Janeiro é a cidade que mais registrou mortes por disparos de arma de fogo: 

699. A UPP do Alemão – que cobre a maior área do complexo – foi a que mais notificou. 

Foram 193 disparos ou tiroteios, em 2017. Como mostra a pesquisa de Veloso e Santiago 

(2017) é preciso afinar a discussão sobre o direito à cidade relacionando-o diretamente a 

uma série de violações de outros direitos humanos, protagonizadas pelo aparato repressivo 

do Estado, no caso do Alemão, especialmente a partir da implementação da UPP.67 

O direito fundamental à vida é o mote para os enfrentamentos em várias favelas da 

cidade. Destacamos ao decorrer deste trabalho, que algumas favelas conseguem articular 

coletivamente para encarar as violações de direitos e tentar de alguma forma impedir que 

elas ocorram. Bem como cobrar do Estado nada mais nada menos que o respaldo efetivo 

das legislações competentes garantidoras de direitos.   

Certamente, as novas demandas por direitos não aparecem sozinhas, são 

resultados de estratégias que envolvem as próprias demandas do desenvolvimento 

capitalista. E sendo assim, ainda que antagônicas fazem parte de um processo que 
                                                      
65 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/grande-rio-teve-56-chacinas-e-16-
tiroteios-por-dia-em-2017-aponta-fogo-cruzado.ghtml. Publicado em: 22/01/2018.  Acesso: 
28/03/2018. 
 
66 Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/grande-rio-teve-56-chacinas-e-16-
tiroteios-por-dia-em-2017-aponta-fogo-cruzado.ghtml. Publicado em: 22/01/2018.  Acesso: 
28/03/2018. 
 
67 Sobre as Unidades de Polícias Pacificadoras e seus impactos aprofundaremos nos próximos 
tópicos deste trabalho. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/grande-rio-teve-56-chacinas-e-16-tiroteios-por-dia-em-2017-aponta-fogo-cruzado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/grande-rio-teve-56-chacinas-e-16-tiroteios-por-dia-em-2017-aponta-fogo-cruzado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/grande-rio-teve-56-chacinas-e-16-tiroteios-por-dia-em-2017-aponta-fogo-cruzado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/grande-rio-teve-56-chacinas-e-16-tiroteios-por-dia-em-2017-aponta-fogo-cruzado.ghtml
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vem sendo intensificado no que diz respeito a busca incessante e violenta por 

lucros, tanto quanto na garantia militar dos mesmos. 



 

89 

 

CAPÍTULO II – O DESENVOLVIMENTO URBANO E AS 

CONSTANTES VIOLAÇÕES DE DIREITOS: O MEDO E A (IN) SEGURANÇA NA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um 
museu de grandes novidades (...). (CAZUZA). 

 

As desigualdades decorrentes das relações sociais na contemporaneidade 

produzem e reproduzem novas manifestações da “questão social”.  Elas inviabilizam 

a realização de direitos duramente conquistados ao longo do tempo, colocando 

árduos desafios aos trabalhadores no que se refere à luta de classes e a efetivação 

dos mesmos. Atualmente, uma a cada nove pessoas em todo o mundo vive com 

menos de US$1,90 por dia, até o fim de 2017, somente no Brasil, haverá 3,6 milhões 

de “novos pobres”, como alerta o Banco Mundial.68 

Em 2005, aproximadamente 2,4 milhões de pessoas no mundo são levadas 

ao trabalho forçado como resultado do tráfico de pessoas, segundo dados da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT).  Em 2016, 152 milhões de crianças 

entre cinco e 17 anos foram submetidas ao trabalho infantil. (OIT, 2017). 

É inconcebível, que em pleno século XXI ainda tenhamos condições de 

trabalho análogas à escravidão, com crianças, adolescentes, jovens, mulheres e 

idosos vivendo em condições desumanas em todo o mundo, sendo necessária a 

criação de leis, decretos, convenções e tratados que coíbam tais práticas.   

Compreende-se, que os fenômenos evidenciados pelas disparidades 

econômicas, políticas, culturais e sociais, acarretam catástrofes, guerras, confrontos 

e perseguições a povos e nações.  Toda violência, é também fruto do processo de 

apropriação desigual dos frutos do trabalho socialmente produzido, não se tratando 

de um fenômeno estático, mas dinâmico, social e histórico. Nota-se que na 

contemporaneidade não só no Brasil, mas em todo o mundo há o aumento das 

                                                      
68 A matéria intitulada “Brasil pode ter 3,6 ‘milhões de novos pobres’ até o fim de 2017” aponta que o 
Banco Mundial sugere o aumento do orçamento do Programa Bolsa Família, conquanto sabemos que 
não só este Programa que cumpre critérios cruéis de seletividade, e de alívio à pobreza, mas também 
outros Serviços e Programas do Governo Federal, têm sofrido sérios ataques (que com todas as 
críticas aos referidos programas, não negamos sua importância na vida de milhares de pessoas), 
bem como direitos duramente conquistados e estabelecidos na Constituição Federal de 1988. A 
matéria que trata sobre as afirmações do BM, publicada em, 14/02/2017, encontra-se disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-pode-ter-3-6-milhoes-de-novos-pobres-em-2017. 
Acesso: 17/09/2017. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/brasil-pode-ter-3-6-milhoes-de-novos-pobres-em-2017
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ações repressivas dos Estados nacionais em decorrência dos altos índices da 

violência, certamente evidenciada pela negação dos direitos fundamentais, que 

coloca em risco a própria vida humana. 

Verifica-se no século XXI, o agravamento da crise estrutural do capitalismo, 

em que os direitos humanos, quando não são interpretados como obstáculos à ação 

policial, são associados a noções limitadas de sua legitimidade, relacionando-se 

muito pouco com a Declaração de 1948 e com os outros avanços postulados nos 

diversos documentos, enviesando-se mais aos direitos das minorias, das liberdades 

religiosas e culturais. 

Embora os direitos sociais, civis e políticos fossem respaldados legalmente, 

eles não suprem as necessidades e as desigualdades sociais inerentes ao 

desenvolvimento capitalista, que são acentuadas ainda mais pela expansão 

imperialista. 

Nesse sentido, o segundo capítulo deste trabalho tem como objetivo discorrer 

sobre os direitos humanos no Brasil, destacando alguns momentos importantes 

dentro do contexto internacional. Além da conquista dos direitos fundamentais e 

suas principais polêmicas, buscando entender a dinâmica que atravessa essas 

conquistas e o desfio de manter garantias, cotidianamente interrompidas, pela 

cultura violenta e mercantilizada da noção de direitos que não consegue superar a 

essência do “capitalismo selvagem” – a desigualdade. 

Assim, observa-se que os direitos civis, políticos e sociais no Brasil são 

alcançados de forma desigual e inversa à lógica das conquistas nos países centrais 

– consideradas por alguns autores como padrões de referência, corroborando para 

própria lógica do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo.  

Reitera-se, a discussão sobre a violência e seus impactos na construção da 

cidadania no Brasil, tema que passa fazer parte problemática urbana desde o início 

do processo de redemocratização, quando se levantava questionamentos da 

“violência à participação popular nas políticas públicas” (KOWARICK, 2000, p.14) e 

as condições urbanas de vida e o seu caráter desigual. Assim, como afirma 

Kowarick (2000), a partir da década de 1990 vão surgindo várias investigações em 

torno dos processos reais, concretos ou simbólicos que tornam inviáveis a 

realização dos direitos fundamentais, dentre eles o próprio direito à vida.  
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No atual momento, é notável que, há um empenho discursivo no que tange os 

direitos humanos, seja por parte da mídia, pelos Organismos Internacionais, pelas 

diversas categorias profissionais, dentre outras instituições e também pelo senso 

comum. É recorrente ouvir expressões como, “direitos humanos para humanos 

direitos”, “direito humano é direito de bandido” dentre outras. É preocupante, quando 

em pleno século XXI, em 2015 uma pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de 

Segurança Pública confirma que metade da população brasileira concorda que 

“bandido bom é bandido morto”.69  

Contudo, por outro lado, também se ouve afirmativas em torno da defesa dos 

direitos e de suas garantias, proferidas por esses sujeitos, que fazem parte da nova 

face do capital, a “face humana”70 uma nova estratégia necessária para garantir sua 

hegemonia, a qual compete-nos desmistificar e trazer para reflexão suas reais 

influências como desafios para consolidação dos direitos em essência em todos 

espaços da cidade e em todas as esferas de garantia.  

 

2.1. O Desenvolvimento Urbano Interface à Reestruturação Estratégica 

do Capital – O Neoliberalismo no Brasil e sua repercussão na organização das 

cidades  

 

Mas, se a cidade é o mundo que o homem criou, 
doravante ela é o mundo onde ele está condenado 

a viver. (PARK apud HARVEY, 2014). 

 

Como já abordado, vimos quão o processo de produção de riquezas se da 

maneira desigual em toda esfera global. Passando por fases distintas, agregando 

elementos de fases anteriores e não necessariamente seguindo uma escala linear 

no seu desenvolvimento, mas combinando alguns aspectos como a exploração da 

força de trabalho, a centralização e acúmulo de capitais. 

Não obstante, os países capitalistas de primeiro mundo ou desenvolvidos 

passaram por profundas modificações ao longo do século XX, especialmente após a 

                                                      
69 PAGNAN, Rogério. Metade do País acha que “bandido bom é bandido morto”. 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1690176-metade-do-pais-acha-que-bandido-bom-e-
bandido-morto-aponta-pesquisa.shtml. Publicado em: 05/10/2015. Acesso: 201/02/2018. 
 
70Ver Mauriel (2008).   

 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1690176-metade-do-pais-acha-que-bandido-bom-e-bandido-morto-aponta-pesquisa.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1690176-metade-do-pais-acha-que-bandido-bom-e-bandido-morto-aponta-pesquisa.shtml
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Segunda Guerra Mundial (1939-1945) quando puderam experimentar o chamado 

Estado de Bem Estar Social.71 O período que compreende os anos de 1945 a 1975 

definiu um padrão de proteção social nos países centrais, resultado das lutas 

trabalhistas por melhores condições de trabalho e de vida. Assim o modelo de 

intervenção estatal nas políticas keynesiano/fordistas72 foi significativo do ponto de 

vista das lutas sociais entre capital e trabalho. 73 

Todavia, quando se inicia o esgotamento do padrão de produção 

keynesiano/fordista, a partir dos anos 1970, os países centrais passam por um longo 

período de recessão, vivenciando quedas abruptas das taxas de juros.  

Segundo Harvey (2008) era evidente que não funcionaria mais o capitalismo 

enraizado do pós-guerra, uma vez que se percebia um incômodo com a suposta 

união entre capital e trabalho endossada por Estados intervencionistas. Pois durante 

sua atuação nos 30 anos gloriosos caracterizava-se pela intervenção estatal no que 

diz respeito aos direitos sociais e ao aumento dos salários o que propiciava, de certa 

forma, o consumo em massa do trabalhador, garantindo assim um “pacto” nas 

relações entre capital e trabalho. 

Nesse momento, era preciso pensar em novos parâmetros de dominação e 

acumulação a fim de reestabelecer as taxas de lucro e reagir “teórica e política 

veementemente” (ANDERSON, 1995, p. 09) contra esse modelo de Estado em 

curso.  

Inicia-se então o desmonte das políticas keynesinas e do próprio Estado de 

bem-estar social, como frisa Harvey (2008), desde então “o capitalismo internacional 

tem estado numa montanha russa de crises e abalos regionais”. (HARVEY, 2008, p. 

78). Já nos países latino-americanos os efeitos da grande crise e da sequência de 

abalos intensificam-se a partir dos anos 1990, como veremos mais a frente. 

                                                      
71Segundo Behring e Boschetti (2011) a crise de 1929/1932 marca substancialmente o 
desenvolvimento capitalista e das políticas sociais nas economias centrais da Europa ocidental. 
Pode-se dizer que o período entre as duas grandes Guerras Mundiais foi considerado um momento 
de ampliação de instituições e das intervenções estatais nesses países. Os efeitos devastos tanto da 
crise de 1929 quanto da Segunda Grande Guerra, prescindiu a necessidade de regulação estatal 
para seu enfrentamento, e algumas medidas foram tomadas, como: politicas Keynesianas a fim de 
garantir o pleno emprego e o crescimento do mercado capitalista liberal; ampliação das políticas 
sociais com objetivo de garantir o mercado consumidor, dentre outas medidas que consolidaram o 
Estado de bem-estar social nesses países. 
 
72Sistema de produção baseado na produção e consumo em massa. 

 
73 Salvador (2010). 
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A crise de 1970, também conhecida como crise do petróleo,74 torna-se o 

prelúdio de uma nova fase da acumulação capitalista, conduzida pela esfera 

financeira e pelos preceitos do “velho liberalismo” e/ou “liberalismo revisitado”, como 

alguns autores vão definir. A nova face desse liberalismo é denominada 

neoliberalismo, e para além das intercorrências no plano econômico redesenha o 

plano político-ideológico magnificamente, ou seja, o papel da superestrutura através 

do conjunto de ideologias se torna fundamental para as modificações na esfera 

econômica.75 

Estratégias foram pensadas com a finalidade de reestabelecer o sistema 

econômico, além de receituários elaborados pelos países centrais destinados aos 

países “subdesenvolvidos” e/ou “periféricos”. Dessas táticas temos a reestruturação 

urbana como mote à “superação” da crise em muitos países, as guerras deflagradas 

entre países pelo mundo a fora, também são uma alternativa aos ciclos de crise, que 

através das medidas de “segurança” disseminadas soam como meios de escoar 

excedentes. Impulsionam a indústria bélica, a violência e o medo em escala 

mundial.76 

Como salienta Marx (1980) as crises cíclicas do capital são recorrentes, e 

acontecem pela impossibilidade do próprio sistema capitalista dar conta das 

contradições geradas no interior do seu desenvolvimento. Uma vez que “a política 

do capitalismo é afetada pela eterna necessidade de encontrar esferas rentáveis 

para produção e absorção do excedente de capital” (HARVEY, 2014, p. 31), os 

proprietários capitalistas fazem de tudo para superar as entraves impostas à 

acumulação. 

Para superar as crises, o capital se reorganiza e tem a possibilidade de 

suprimir suas causas, auferindo lucros cada vez maiores, aumentando a 

                                                      
74A variação do preço do petróleo foi apenas um dos elementos que justificariam a crise e o fim do 
Estado de Bem-Estar Social vivido na Europa desde o pós Segunda Guerra Mundial. Algumas 
tendências que vem sendo produzidas, são respostas do capital à sua própria crise. Lembremo-nos 
que o Brasil nunca viveu o Estado de Bem-Estar Social. (ANTUNES, 2002). 
 
75 Insta apontar que segundo a obra clássica de Bobbio (1995) o princípio primordial do liberalismo é 
o individualismo, em suas palavras o “Estado liberal, que é in primis a doutrina dos limites jurídicos do 
poder estatal. Sem individualismo não há liberalismo”. 

76Não vamos nos ater sobre a referida alternativa neste trabalho. Para saber mais ver: LENIN, V.I. O 
Imperialismo, fase superior do capitalismo. 4. ed. 1ª reimpressão 2010. São Paulo: Editora Centauro, 

2008. 

. 
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concentração e centralização capitais a partir da superexploração da força de 

trabalho e da dominação de novas áreas de extração. Isto é, ainda que a crise possa 

ameaçar a existência do atual modo de produção, contraditoriamente, ela pode se 

tornar aliada à acumulação e manutenção dos grandes monopólios. 

Essas crises são constitutivas do capitalismo, podem acontecer diante da 

superprodução, do subconsumo, da especulação, da destruição das forças 

produtivas, dentre outros fatores. Elas ocorrem devido à desarmonia entre o valor-

de-uso e o valor-de-troca, ou seja, há uma superprodução de valores-de-uso, os 

quais não encontram escoamento.  

Engels (2008) contribui com estudos que possibilitam pensar a urbanização e 

suas consequências, sejam positivas ao capitalismo, sejam negativas do ponto de 

vista da nova vida urbana ou nas palavras de Harvey (2014) à persona urbana. 

Entender a atual crise que o mundo todo vem vivenciando e seus impactos 

nas cidades, na vida dos trabalhadores urbanos, implica conhecer os fundamentos 

da vida econômica e social nas cidades desde sua formação histórica. Significa 

compreender o que são as cidades no capitalismo, e como elas têm uma função 

bem definida no processo de exploração e manutenção da força de trabalho, assim 

como, na concentração e centralização de riquezas. 

Para Engels (2008) a introdução das máquinas a partir da Revolução 

Industrial, faz com que a polarização entre ricos e pobres se torne ainda mais 

acirrada nas cidades. Constatando, que à medida que o proletariado se desenvolvia 

na sociedade inglesa se torna cada vez mais urbana, sendo assim é na cidade 

capitalista que ocorre o imenso processo de centralização e concentração. Motivo ao 

qual pode desencadear crises a médio e longo prazo. (ENGELS, 2008). 

 É importante lembrar que a transição da sociedade antiga à sociedade 

moderna, a indústria primeiramente tendia a ser instalada longe da cidade perto das 

fontes de energia (rios, canais, fontes), de matérias primas (minerais) e perto da 

mão-de-obra (camponeses, tecelões e ferreiros, que já tinham certa qualificação). 

Essa regra certamente vai mudar à medida que as indústrias vão atraindo os 

trabalhadores para mais próximo, e as antigas cidades vão ficando vazias.  

(ENGELS, 2008). 

Assim sendo, como afirma Lefebvre (2001, p. 15) “as concentrações urbanas 
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acompanharam as concentrações de capitais” o que confere ao sentido da cidade o 

caráter histórico, processual e dialético. A cidade e o urbano como unidade de um 

processo contraditório, socialmente produzido. 

Se pensarmos na direção que Lefebvre (2001) aborda, a cidade antiga, 

tratada como obra se contradiz aos valores mercadológicos, ao desígnio 

predominante do capital. Pois como obra, a cidade era utilizada em prol da diversão, 

ruas, praças e monumentos eram construídos sem nenhuma vantagem “além do 

prestígio e do prazer” (LEFEBVRE, 2001, p. 12), a cidade era o local dos encontros. 

Embora a cidade preexistisse ao processo de industrialização (como as 

cidades, do oriente, arcaicas e medievais) ela se torna uma poderosa realidade a 

partir do capitalismo concorrencial. Muitas cidades antigas deixam de existir ou se 

recompuseram e desenvolveram adaptando-se a lógica da cidade não como uma 

obra, mas como produto do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. 

Ou seja, de acordo com Lefebvre (2001), entender a cidade moderna não somente 

como obra, mas também produto de todo um processo histórico, econômico e 

sociocultural. Como obra remete ao valor-de-uso (a utilidade que ela vai ter, seu 

significado diante das necessidades daqueles que nela vivem), e, como produto 

remete ao valor-de-troca, se torna necessária à medida que se criam novas 

necessidades a ela empregada um valor mercadológico. 

Por outro lado, se o modo de produção capitalista é em si baseado na 

contradição e nos antagonismos, a cidade, nesse modo não haveria de ser 

concebida de outra maneira que não sendo o espaço privilegiado para as relações 

de trocas, centralização do poder e concentração de capital. 

Uma vez que a indústria longe das cidades não proporciona bons negócios, 

aproximando da cidade (ainda antiga) rapidamente aumenta-se a produtividade, 

desempenhando assim “um papel importante do take off (Rostow), isto é, na 

arrancada da indústria”. (LEFEBVRE, 2001, p. 15). 

A partir desse momento a indústria produz,  

 

[...] seus próprios centros urbanos, cidades, aglomerações industriais ora 
pequenas (Le Creusot), ora médias (Saint-Etienne), às vezes gigantes 
(Ruhr, considerada como “conturbação”). (LEFEBVRE, 2001, p. 15). 
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A sociedade urbana definida por Lefebvre (2001, p. 11) é toda “realidade 

social que nasce à nossa volta”. O urbano constitui-se como um fenômeno 

sociológico que condensa processos sociais e espaciais que permitem ao modo de 

produção capitalista reproduzir-se e manter as relações inerentes à sua natureza. 

Sendo assim, o urbano é um processo inerente à formação da sociedade moderna, 

e está intrinsecamente ligado à industrialização. (LEFEBVRE, 2008). 

A sociedade produz o espaço para que nele possam produzir-se e reproduzir 

socialmente. Desse modo destaca-se a concepção do espaço social, “construído, 

produzido, projetado, portanto notadamente o espaço urbano” proposta por Lefebvre 

(2008, p.40). 

Todavia, o espaço geográfico vai se constituindo de forma desigual, pois 

produz e reproduz o espaço urbano a partir das relações sociais as quais no 

capitalismo os homens são apartados dos meios de produção. E é a partir dessa 

relação a qual os sujeitos necessitam vitalmente de produzir e se reproduzir 

materialmente, que vão se constituindo os espaços segregados das grandes 

cidades.  

Corroborando com o que Engels (2008) afirma sobre a situação de Londres, 

Manchester, Birmingham e Leeds, a cidade moderna passa ser palco de conflitos, 

onde “as armas de combate são o capital, a propriedade direta ou indireta dos meios 

de subsistência” (ENGELS, p. 69) travando uma guerra a qual todo ônus recai sobre 

o povo pobre. 

Nessa análise, Engels (2008) vem mostrando como os operários e toda 

população pobre que vivia nas cidades da Europa ocidental morria de fome, e por 

falta de alimentos acometiam doenças mortais. A questão da habitação também 

passa a ser uma questão problemática nas cidades modernas. Como ressalta 

Engels (2008): 

 

Todas as grandes cidades têm um ou vários “bairros de má fama” onde se 
concentra a classe operária. É certo ser frequentemente a miséria abrigar-
se em vielas escondidas, embora próximas aos palácios dos ricos; mas, em 
geral, é-lhe designada uma área a parte, na qual longe do olhar das classes 
mais afortunadas, deve safar-se, bem ou mal, sozinha. (ENGELS, 2008, p. 
70). 

 

Engels (2008) narra com riqueza de detalhes as situações vividas por grande 
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parte dos operários da Inglaterra, as condições indignas de vida de quem vivia sem 

o mínimo para sobreviver e ainda contavam com a repressão da polícia, que já era 

uma realidade àquela época. 

Conseguinte, pode se pensar que a realidade dos países de todo o mundo, 

embora muito distintas, são ao mesmo tempo, a expressão das formas de 

dominação e das estratégias de sobrevivência da classe “que nada possui”. 

(ENGELS, 2008, p. 70). 

Como enfatiza Lefebvre (2004): 

O espaço não pode mais ser concebido como passivo, vazio, ou então, 
como os “produtos”, não tendo outro sentido senão o de ser trocado, o de 
ser consumido, o de desaparecer. Enquanto produto, por interação ou 
retroação, o espaço intervém na própria produção: organização do trabalho 
produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas e de energias, redes de 
repartição de produtos. À sua maneira produtivo e produtor, o espaço (mal 
ou bem organizado) entra nas relações de produção e nas forças 
produtivas. Seu conceito não pode, portanto, ser isolado e permanecer 
estático. Ele se dialetiza: produto-produtor, suporte de relações econômicas 
e sociais. (LEFEBVRE, 2004, p,05). 
 

 

A sociedade urbana, nos termos Lefebvrianos - “a sociedade que nasce da 

industrialização” (LEFEBVRE, 1999, p.15), caracteriza-se pela divisão social e 

técnica do trabalho a contar do pleno desenvolvimento das forças produtivas. Logo, 

“uma cidade capitalista não pode ser dissociada das práticas sociais e dos conflitos 

existentes entre as classes urbanas” (ABREU, 2008, p. 15). Significa que o processo 

de urbanização atinge as necessidades da classe que domina e também as da 

classe dominada, mesmo que de formas precárias para uma, e de forma poderosa e 

em plenitude para outra. 

Como vai apontando Engels (2008) a grande aglomeração de indivíduos na 

cidade de Londres, atual capital da Inglaterra, faz com que ela se torne uma 

superpotência tornando-se capital comercial do mundo, desenvolvendo-se 

principalmente através do transporte marítimo o que possibilita o trânsito do 

comércio para diversas áreas.77 Concomitantemente, vão emergindo os polos 

                                                      
77 Sugere-se a leitura de Lenin (2008) “O imperialismo: fase superior do capitalismo”. Na parte 
intitulada “Exportação de Capital” o autor demonstra que o capitalismo ao atingir o grau mais elevado 
da produção de mercadorias, cuja base ocorre desigualmente entre os países e distintos segmentos 
de produção, a partir de saltos conseguem progredir ou não, resultando na divisão internacional do 
trabalho. A partir da Divisão Internacional do Trabalho, os países capitalistas mais avançados em 
técnicas e mais ricos, se tornam grandes monopólios, acumulando e concentrando altas taxas de 
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desenvolvidos com acesso aos bens e serviços referentes à infraestrutura, surgem 

também os polos subdesenvolvidos e/ou periféricos, chamados por Engels (2008) 

àquela época (meados do século XIX) de “bairros de má fama”. 

Cuja combinação desses pólos vai fazendo parte da dinâmica da cidade 

capitalista, e por sua vez faz parte da estruturação geográfica desigual do 

capitalismo. 

Os bairros de “má fama” nos dias atuais não deixam de serem os bairros 

pobres, as favelas e espaços populares da cidade grande, da que são também a 

cidade dos grandes empreendimentos - polo privilegiado da centralização do poder 

socioeconômico e das desigualdades econômicas, sociais e regionais. 

Harvey (2008, p. 74) assinala que as cidades são resultado “da concentração 

social e geográfica do produto excedente”, logo a urbanização nas palavras do autor 

(2008, p. 74) “sempre foi um fenômeno de classe já que o excedente é extraído de 

algum lugar e de alguém, enquanto o controle sobre sua distribuição repousa em 

umas poucas mãos”. Ou seja, a urbanização depende da dinâmica de expropriação 

do excedente, da mesma forma que o capitalismo estabelece uma ligação íntima 

com o processo de urbanização para própria acumulação, centralização e 

concentração de capitais. 

Explicita ainda que: 

 

A necessidade perpétua de encontrar terreno lucrativo para a produção e 
absorção de excedente de capital molda a política do capitalismo e, 
também, confronta os capitalistas com várias barreiras à contínua e 
problemática livre expansão. Se o trabalho é escasso e o salário é alto, o 
trabalho existente deve ser disciplinado – o desemprego tecnologicamente 
induzido e a investida contra o poder organizado da classe trabalhadora são 
os principais métodos – ou nova força de trabalho deve ser encontrada 
através da imigração, da exportação de capital ou da proletarização de 
elementos até então independentes da população. (HARVEY, 2008, p. 74). 

 

O capitalismo, além disso, necessita explorar cada vez mais novas áreas, a 

                                                                                                                                                                      
excedente de capitais. Assim, começa uma travada disputa por mercados, a fim de realizar o capital 
acumulado em todo globo. A disputa por territórios segundo o autor não deixa de ser um eixo do 
capitalismo na sua fase imperialista, porém o objetivo central passa a ser a disputa pela dominação 
dos mercados mundiais e exportação de capitais. Um exemplo que Lenin cita é a construção das 
ferrovias de São Paulo, financiadas pelos capitais franceses, belgas, britânicos e alemães, que ao 
efetuarem-se as operações financeiras referentes a construção de linhas de ferro, encobrem-se as 
encomendas materiais para construção ferroviária. Desta forma, podemos inferir a estreita relação 
dos investimentos em vias de transportes e infraestrutura em determinados momentos da história.  
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fim de extrair matérias primas e alcançar novos meios de produção, possibilitando 

maior extração de recursos, podem manter as relações imperialistas. Outro elemento 

que possibilita a expansão dos investimentos são medidas coercitivas da 

competição elas forçam a implantação de novas tecnologias e novas formas de 

organização, o que torna obsoleto as formas anteriores o que impõe a geração de 

novas carências. A respeito dessas inovações explica o autor (2008): 

 

[...] reduzem o tempo de retorno do capital e diminuem a fricção da 
distância, que limita a extensão geográfica no interior da qual os capitalistas 
podem procurar por fornecimento ampliado de trabalho, matéria prima etc. 
Se não há suficiente poder de compra no mercado, então novos mercados 
devem ser encontrados pela expansão do comércio exterior, promoção de 
novos produtos e estilos de vida, criação de novos instrumentos de crédito e 
financiamento estatal de dívida e gastos privados. Finalmente, se a taxa de 
lucro está muito baixa, então a regulação estatal da “competição arruinada”, 
da monopolização (fusões e aquisições) e a exportação de capital fornecem 
a saída. (HARVEY, 2008, p. 75). 

 

Caso as interferências supracitadas não forem solucionadas e os donos dos 

meios de produção estiverem impedidos de reinvestir demasiadamente seu 

excedente, há um impedimento à acumulação. Eis um dos motivos para explosão de 

uma grande crise do capital.  

Assim, as consequências de uma crise podem desvalorizar o capital, 

aumentar a inflação, gerar o desemprego em massa, destruição e perda das 

mercadorias excedentes, dentre outras. E então, é preciso encontrar novas áreas de 

lucratividade, e como de praxe, gerar novas necessidades. 

Destarte, o desenvolvimento urbano e a produção do espaço urbano se 

tornam um componente fundamental à lógica de reestruturação econômica, política 

e sociocultural do capitalismo. 

Segundo Harvey (2014)  

 

A urbanização desempenha um papel particularmente ativo (ao lado de 
outros fenômenos, como os gastos militares) ao absorver mercadorias 
excedentes que os capitalistas não param de produzir em busca de mais-
valia. (HARVEY, 2014, p. 33). 
 
 

Harvey (2008) para explicar as crises do capital, exemplifica com o caso de 

Paris que ao vivenciar uma das primeiras grandes crises da Europa resolve seu 
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problema econômico e social através da urbanização. A reconstrução de Paris 

definitivamente foi um marco, “a cidade das luzes” tornou-se um modelo a ser 

seguido nas diversas cidades do mundo, dentre elas a própria cidade do Rio de 

Janeiro. 

Como sinaliza o autor, o investimento em infraestrutura, por intermédio de 

novas instituições financeiras realizou-se uma ampla reconfiguração do espaço 

Europeu, a construção de ferrovias e de rodovias, presidido pelo encarregado das 

obras públicas urbanas Georges-Eugène Haussmann em 1853, tinha como objetivo 

solucionar o problema do excedente de capital ocioso a partir da urbanização, o 

grande resultado foi Paris como a grande cidade modelo. (HARVEY, 2014). 

Nos momentos de crise, ora o Estado investe em infraestrutura, ora investe 

na política de guerra ou militar, podendo valer-se das duas estratégias como ao final 

da Segunda Guerra Mundial, a urbanização serviu para reconstruir e recuperar os 

destroços causados durante a Guerra.  

Ao final do século XX o capitalismo internacional passa por profundas 

modificações, tanto nos processos de trabalho, quanto nas práticas de consumo, na 

conformação geográfica e geopolítica global, nas relações de poder do Estado, 

dentre outras. (HARVEY, 2008). 

Desde a década de 1940, as formas de produção taylorista e fordista vão 

moldar novos padrões de produção, redefinindo o papel do Estado e do mercado, 

impondo aos sujeitos novos hábitos, novas dinâmicas de trabalho, novos padrões 

culturais, reordenamento territorial, além de uma relação nova entre o homem e a 

natureza.  

Como afirma Maricato (2009) essas mudanças sociais vão difundir uma nova 

rotina de trabalho a qual o ritmo fortemente disciplinado, mecanizado e repetitivo 

fará parte da vida dos operários das grandes indústrias. A produção em massa, 

princípio maior do taylorismo/fordismo, implicará numa jornada de trabalho em que, 

os horários, são extremamente rígidos, a repetição de gestos, a imposição de novas 

tecnologias e máquinas capazes de modificar os tempos de trabalho, cada vez mais 

diferentes das antigas formas de produzir. 

Com essas modificações no mundo do trabalho, a organização da vida 

também ganha uma nova dinâmica, a forma de organização das cidades, a 
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circulação de novos produtos como os automóveis, as moradias e a padronização 

do consumo em massa, tudo isso implica num novo estilo de vida.  

De 1940 a 1970 essa nova racionalidade de trabalho fez com que os países 

capitalistas centrais adotassem medidas de proteção social, o chamado Welfare  

State, embora não abrangente em toda sociedade, proporcionou a esses países 

alguns anos “gloriosos”. Evidente, que este foi um processo resultado das lutas dos 

trabalhadores e diante da acumulação capitalista, o Estado passa a ter o controle 

legal sobre o trabalho fornecendo políticas que garantissem o padrão de vida da 

classe trabalhadora minimamente estável e/ou até mais elevado. 

O Estado de providência se tornou possível após o total colapso deixado pela 

Segunda Guerra Mundial. A situação de todos os países envolvidos na grande 

guerra era devastadora, o cenário era de miséria extrema, desemprego, fome e os 

próprios Estados nacionais tiveram que se reerguer junto à população. À época a 

população era praticamente rural, havia duas megacidades apenas no mundo, Nova 

York e Tóquio. 

O modelo de Estado de bem-estar social possibilitou de fato uma relação 

mais conciliada entre capital e trabalho, pois o Estado se torna forte na manutenção 

das políticas sociais públicas, inexistentes até a época, e os trabalhadores passam a 

alcançar direitos que antes não eram reconhecidos, como férias, redução das 

jornadas de trabalho, dentre outros. 

Também foi um período em que o grande imperialismo se consolidou no 

mundo, tendo os países periféricos e/ou dependentes como fontes rentáveis, 

transferindo seus grandes monopólios para os subsidiários em busca de mercado 

interno, além da possibilidade de fomentar uma força de trabalho superexplorada.  

O período de bem-estar social que vigorou veemente até a década de 1970, 

no entanto, caracterizou-se pela rigidez dos investimentos em capital fixo, controle 

total da produção de alimentos no mundo, rigidez no mercado de corporações 

globais, e outra característica a destacar foi o investimento estatal massivo em 

moradias padronizadas. (MARICATO, 2010). 

Porém, os vastos investimentos em infra-estrutura urbana e ao controle 

fundiário vão diminuindo após três décadas (1940-1970), grandes construtoras que 

contavam com força de trabalho imigrante significativa e sindicatos que ajudavam 
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nas construções já não vão atuar como nas décadas anteriores. Nesse momento 

(1970), 20% da população mundial vivem em áreas consideradas urbanas, inclusive 

o Rio de Janeiro (6,8 milhões de habitantes) e São Paulo (7,6 milhões de habitantes) 

entram para a lista das megacidades.78 

Como salienta Maricato (2009), os padrões do urbanismo modernista foram 

aplicados a uma parte das cidades formando “verdadeiras “ilhas de primeiro mundo”, 

cercadas de ocupação ilegal promovidas pelas favelas, cortiços e loteamentos 

clandestinos”. (MARICATO, 2009, p.03). 

A década de 1970, então é demarcada pelos sinais de esgotamento desse 

modo de produção, ocorrendo uma série de fatores que se traduzem em barreiras 

ao ciclo normal do processo de acumulação. 

A produção em função de lucros o princípio organizador da vida econômica 

da sociedade capitalista, só pode existir, enquanto há coerência em seu esquema de 

reprodução. Mas para que o modo de produção continue funcionando é preciso que 

haja,  

[...] uma materialização do regime de acumulação, que toma forma de 
normas, hábitos, leis, redes de regulamentação etc. que garantam a 
unidade do processo, isto é, a consistência apropriada entre 
comportamentos individuais e o esquema de reprodução. Este corpo de 
regras e processos sociais interiorizados tem nome de modo de 
regulamentação. LIPIETZ (apud HARVEY, 2008, p. 117). 

 

O padrão de acumulação chega ao seu ponto de saturação porque seu 

princípio é produzir além do que se gasta e consome, gerando altos lucros á 

burguesia, quando se tem excessos na produção ao mesmo tempo a baixa de 

consumo e a queda das taxas de lucro, gera-se uma crise de superprodução e/ou 

superacumulação. Dado que no capitalismo a exploração da produção ocorre 

sempre de forma desenfreada buscando auferir cada vez mais lucro e assim 

acumular grandes montantes de capital, chega um momento que esse processo 

entra em colapso e então a todo custo é preciso escoar esse excedente.  

Nessa mesma década como sinalizou Harvey (2014) no ano de 1973 há a 

explosão da “bolha” imobiliária nos Estados Unidos (EUA) e devido a recessão 

causada pela crise do Petróleo, entre 1970 e 1975, Nova York praticamente 

                                                      
78 Ver mapa da urbanização, disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/763172/mapas-a-
urbanizacao-no-mundo-entre-1950-e-2030. Publicado em: mar/2015. Acesso: 27/04/2017. 

http://www.archdaily.com.br/br/763172/mapas-a-urbanizacao-no-mundo-entre-1950-e-2030
http://www.archdaily.com.br/br/763172/mapas-a-urbanizacao-no-mundo-entre-1950-e-2030
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decretou falência, a solução para própria incapacidade do capital de lidar com suas 

contradições foram respostas neoliberais planejadas pela aliança entre o Estado e 

instituições financeiras. 

Desde então as orientações que vem dos países centrais para os países 

periféricos impõem um conjunto de reformas políticas e econômicas, capazes de 

modificar a tanto a esfera produtiva quanto o papel dos Estados Nacionais, a fim de 

manter a sociabilidade burguesa sob a égide da mundialização do capital. Nesse 

conjunto de medidas, estão inseridas propostas de intervenções urbanas, afinal 

como afirma Harvey (2009) desde os anos 1970 houve 397 crises financeiras, sendo 

que nos últimos 30 anos elas tiveram ligação intrínseca com o desenvolvimento 

urbano. 

Então o processo urbano passa a ter uma função muito bem delineada como 

saída para os momentos de crise, pois através da reestruturação urbana é possível 

absorver excedentes e de certa forma estabilizar a economia. 

As premissas de solução para crise vão ser propagadas por Organismos 

Multilaterais como: Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Grupo Bird), dentre 

outros, que vão subsidiar ações de dominação e exploração, combinando elementos 

do modelo fordista com um modelo mais flexível, o toyotismo. 

Chamado também de novo liberalismo, ou neoliberalismo, cujas medidas 

propostas para o enfrentamento da crise assim como nos países de primeiro mundo 

como nos países subsidiários, incidem diretamente sobre a organização da classe 

trabalhadora, na luta sindical, e nas demais formas de enfrentamento às expressões 

da “questão social”. 

Segundo Iasi (2012), 

 

O período de estruturação do capital monopolista e seu desenvolvimento na 
forma imperialista configura novas condições que passam a exigir novas 
respostas, entre elas a mudança do perfil do Estado no interior do 
sociometabolismo do capital. [...] os entraves colocados diante da 
acumulação pela transformação da livre concorrência em monopólio, neste 
sentido, demandam respostas que vão desde a gestão, saltos tecnológicos, 
novas estruturas de circulação e realização, até novos meios de 
enfrentamento da luta de classe, estruturas de legitimação e formas 
políticas de controle e busca de manipulação e consentimento. (IASI, 2012, 
p. 49). 
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A redefinição do papel do Estado no neoliberalismo na condução e execução 

de políticas públicas traz a pseudo sensação de sua ausência e seu afastamento. 

Trata-se de uma construção ideológica que propaga a aparência do Estado mínimo 

quando em essência o Estado empenha-se nas ações que favorece o grande 

capital. 

O Estado passa assumir funções diretas e explícitas, tal como, a manutenção 

de infraestrutura para o desenvolvimento dos monopólios como as siderúrgicas, as 

mineradoras, os portos, as vias de transportes, a produção e distribuição de energia, 

dentre outras. Além do o enfrentamento da crise a partir da intensificação dos 

processos de trabalho, a diminuição de salários, a produção de uma superpopulação 

relativa, “barateamento do capital constante, intensificação da disputa por mercados, 

automização da esfera bancária e formação do capital portador de juros” (MARX 

apud IASI, 2012, p. 50). 

A presença maior ou menor do Estado nas funções deliberadas no que se 

refere à reprodução da força de trabalho e a mediação da luta de classes, marca 

este momento histórico, porém a maneira que se traduzem é peculiar e 

dissemelhantes em cada formação social. (IASI, 2012). 

Consoante a Maricato (2010), 

 

O neoliberalismo não foi uma evolução natural do mundo, como querem 
fazer crer, mas uma construção ideológica e programática persistente e 
vitoriosa. A promessa neoliberal de corte nos gastos públicos não se 
realizou nos países centrais, mas, ao contrário, os gastos sociais 
aumentaram (especialmente sob Thatcher e Reagan) devido ao 
desemprego. Explicando melhor, as políticas sociais sofreram cortes e 
foram desmontadas, assim como muitos sindicatos e partidos, mas os 
gastos não diminuíram. Há muitas evidencias como estas, de que a 
construção teve muito de ideológica. (MARICATO, 2010, s/p). 
 

 

A reestruturação produtiva é fruto do grande avanço tecnológico, da 

aceleração do processo de globalização, forte desenvolvimento das forças 

produtivas inerentes à lógica do capital que por mesmo garantindo todo 

desenvolvimento técnico-científico não possibilita o acesso igual e justo a todas as 

parcelas da população a esse desenvolvimento. 

Como explicita Maricato (2007)  



 

105 

 

 

O tratamento glamouroso que a mídia e muitos intelectuais atribuíram à 
globalização e às cidades globais foi dando lugar, com o passar do tempo e 
com a apropriação capitalista das novas tecnologias, a uma realidade cruel: 
aumento do desemprego, precarização das relações de trabalho, recuo nas 
políticas sociais, privatizações e mercantilização de serviços públicos, 
aumento da desigualdade social. (MARICATO, 2007, s/p). 
 

Desde os anos 1990, busca incessantemente no Brasil a reorganização do 

espaço urbano a fim de se adequar aos moldes do capitalismo internacional, que 

nesse longo período de crise, assume condições distintas e inegáveis das dos 

países centrais e as outros países da América Latina.  

Lembrando que entre as décadas de 1980 e 1990, período que marca o 

processo de redemocratização brasileira, isto é, a saída de um Estado civil-ditatorial 

para um “suposto” Estado de direito, a expansão urbana e a cidade como cenário 

das lutas sociais assumem uma nova dinâmica. 

Como mostra Kowarick (2002) a vida urbana é manifestação dos processos 

macroestruturais, os quais incidem diretamente e cotidianamente sobre a vida das 

frações da classe trabalhadora. Nesse sentido, trabalhadores empregados e 

desempregados, moradores das cidades inseridos em espaços cada vez mais 

segregados, reinventam formas de lutar por seus direitos e garantir o protagonismo 

nas lutas sociais. 

Kowarick (2002) aponta ainda, a relação entre a expansão urbana e o 

aumento da pobreza nas grandes cidades, especificamente a partir do período 

democrático, assim sendo as cidades são atravessadas pela desigualdade, pela 

precariedade das condições de moradia, por espaços em que, a oferta de 

equipamentos e serviços públicos é limitada e insuficiente.  

A contradição da vida urbana nas metrópoles brasileiras passa refletir de 

forma ainda mais acentuada processos sociais que privilegiam a acumulação e a 

expansão desordenada do capital imobiliário, a partir dos anos 1990. Passa 

experimentar o aumento desenfreado da violência, a partir de processos que 

reforçam a criminalização da pobreza, das práticas violadoras de direitos oriundas 

de uma série de medidas implementadas nos diferentes governos, a fim de remediar 

a mais uma crise do capital. 

Nesse momento o Estado brasileiro que influenciado pelo ideário neoliberal 
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tão difundido e propagado pelos Organismos Internacionais79, os quais indicam 

medidas a serem tomadas, como: a abertura comercial, a adaptação ao setor 

privado estimulando maior competitividade, a política de estabilização econômica e a 

privatização de empresas e dos serviços públicos, dentre outras. 

Consequentemente, a população passa conviver com as novas formas de da 

organização do trabalho no processo de produção. Altas taxas de desemprego, o 

aumento do chamado setor informal de trabalho, o sucateamento dos serviços 

públicos, o incentivo às iniciativas privadas, etc. Em decorrência disso, se tem o 

agravamento das expressões da “questão social”, impactado diretamente a vida dos 

indivíduos brasileiros que vivem do trabalho. Reduzindo substancialmente o número 

de trabalhadores no ramo da indústria e, em contrapartida, aumentando o número 

de trabalhadores nos setores de serviços e do comércio, de forma precarizada, 

pontual e seletiva.  

As novas modalidades de trabalho destituem dos trabalhadores os direitos 

trabalhistas, duramente conquistados pelo conjunto da classe trabalhadora, como o 

direito às férias, o 13º salário, o fundo de garantia (FGTS), o auxílio desemprego, a 

aposentadoria, a pensão por morte, dentre outros. (IAMAMOTO, 2014).  

Significa que a reestruturação produtiva, através do neoliberalismo no Brasil 

incorpora profundas transformações no mundo do trabalho, atingindo a tanto a vida 

material da classe trabalhadora quanto à consciência social. De uma forma geral 

vem munido de um arcabouço político-ideológico com a finalidade de diluir as lutas 

sociais, cuja reconfiguração territorial tem envolvido diversos sujeitos como, estados 

e instituições, empresas multinacionais e setores populares, movimentos sociais e 

os diversos segmentos da sociedade civil. 

O sistema de acumulação flexível Toyotista/fordista visa a criação de novos 

trabalhos a partir da “flexibilização da produção” – que significa acelerar o tempo de 

giro do capital. Consequentemente o trabalhador torna-se cada vez mais polivalente, 

capaz de exercer várias funções num mesmo período de tempo. A ideia é produzir 

mais em menos tempo, consequentemente se tem a diminuição dos salários, a 

tendência à subproletarização, trabalho precário e informal, a desqualificação da 

                                                      
79 Segundo Ugá (2004, p. 56) a partir dos anos 1980, os países da América Latina passam adotar o 
receituário neoliberal. O receituário oriundo desses Organismos Internacionais propõe estratégias de 
política econômica para superar a crise e pagar a dívida externa. 
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força de trabalho, a especialização do trabalho técnico, dentre outros. (ANTUNES, 

2002). 

Como já foi mencionado o capitalismo busca incessantemente adaptar a 

cidade às suas necessidades, ao qual há um conjunto de capitais com “interesse 

específico na produção do espaço urbano, por meio do qual se reproduzem obtendo 

lucros, juros ou renda”. (MARICATO, 2015, p. 22). 

A ação do Estado brasileiro sobre as cidades e seu espaço urbano, a partir de 

1990, diante das transformações geopolíticas e econômicas tem sido conforme 

manda os receituários internacionais e estritamente ligada à lógica mercadológica 

voltada para os grandes empreendimentos.  

A execução de uma política urbana desigual que, por exemplo, já era aplicada 

em quase toda Europa em 1980, como mostra Harvey (2014) o discurso político 

ideológico dos Organismos Internacionais aos Estados Nacionais de todo o mundo 

era de “a redistribuição de riquezas a bairros, cidades e regiões menos favorecidas 

era inútil, e que, em vez disso, os recursos deveriam ser canalizados para os polos 

de crescimento “empresarial”” (HARVEY, 2014, p.70). Essa assertiva demonstra o 

quão fundamental é para o grande capital e Estado manter as desigualdades 

regionais e sociopolíticas nas cidades. 

Lembrando que o processo de urbanização no Brasil ocorre tardiamente, 

como afirma Maricato (2003), praticamente, no século XX. Entretanto, a urbanização 

brasileira não elimina os traços do colonialismo, cuja concentração de terra, renda e 

poder através das práticas coronelistas e arbitrárias prevalecem. (MARICATO, 

2003). 

O papel do Estado na condução da política macroeconômica neoliberal, 

nesse sentido é essencial, pois atua com repressão os movimentos sociais tentando 

impedir as formas de resistência, em contrapartida apoia integralmente os grandes 

produtores, as empreiteiras e os empresários do grande Capital.  

Os estragos desse pacto no Brasil tem sido o aumento das desigualdades e 

disparidades regionais, bem como a violação dos direitos humanos como um todo, 

isso inclui o direito humano à cidade, além do uso abusivo do aparato coercitivo do 

Estado que vem coibindo qualquer tipo de manifestação política ou de insatisfação, 

e estabelecendo uma verdadeira relação de conflito com as populações mais 
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pobres. 

Todavia, o desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo na 

sociedade brasileira faz com que na sua modalidade mais perversa – na fase 

neoliberal, combine estruturalmente, maior concentração de renda e o aumento da 

pobreza concomitantemente, nos seus mais elevados índices. Corrobora Boschetti 

(2010, p. 35) “o aumento a qualquer custo dos lucros e da acumulação produz a 

destruição sem precedentes da natureza, do trabalho e gera desemprego em escala 

planetária”. Ou seja, o que nutre o capitalismo na sua fase neoliberal, isto é, a esfera 

financeira (o processo de globalização / mundialização do capital) é a riqueza 

oriunda cada vez mais da superexploração da força de trabalho. E isso inclui, gerar 

uma superpopulação relativa, acirrando a concorrência e estimulando a lei da oferta 

e da procura. 

A respeito do crescimento da força de trabalho disponível Marx (apud 

Iamamoto, 2014) confirma: 

A lei da acumulação se expressa, na órbita capitalista, às avessas: no fato 
de que a parcela da população trabalhadora sempre cresce mais 
rapidamente do que a necessidade de seu emprego para os fins de 
valorização do capital. Gera assim, uma acumulação da miséria relativa à 
acumulação do capital, encontrando-se aí a raiz da produção / reprodução 
da questão social na sociedade capitalista. (MARX apud IAMAMOTO, p. 
159). 

 

É importante destacar que em todo o Brasil, as baixas taxas de crescimento 

populacional das grandes cidades realçam a posição do Rio de Janeiro, 

especificamente na última década do século XX, mostrando uma estabilização do 

crescimento ínfimo, abaixo de um ponto percentual. Contrariando as décadas de 

1950 e 1960, cujo crescimento populacional das metrópoles era significativo, em 

1980 o índice de crescimento em relação ao ano anterior cai para de 2,57% para 

1,82%. (Barreira e Botelho, 2008). 

Todavia, segundo Barreira e Botelho (2008), a expansão demográfica do Rio 

de Janeiro apresenta uma peculiaridade, ainda que com a queda do crescimento 

populacional de modo geral, o aumento da população das favelas já em 1991 

abrange 17, 57% da população total do Rio de Janeiro, aumentando 3,38% a partir 

da década de 1980. 

A atuação do Estado brasileiro nesse momento, de retração das políticas 
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sociais, bem como a garantia dos serviços básicos à moradia, educação, 

saneamento, saúde dentre outros. Seduzido pelo discurso do “Estado mínimo”, as 

políticas públicas são colocadas cada vez mais em último plano, se tornando 

precarizadas, focalizadas, e insuficientes, para atender todo um contingente 

populacional que na entrada do século 21 já era praticamente toda urbana, com 81% 

da população vivendo em áreas consideradas urbanizadas. 

Somente no estado do Rio de Janeiro de acordo com o Censo do IBGE de 

2000, as favelas concentram quase 20% do total de habitantes da capital. Para 

enfrentar os problemas ocasionados pela crise, dentre eles o crescimento 

desordenado das favelas não só no Brasil, mas em vários países latino americanos, 

os Organismos Internacionais estimulam os governos neoliberais à austeridade 

fiscal, à difusão ideológica das Organizações Não Governamentais (ONGs), o 

fomento ao empreendedorismo, o cooperativismo, e novas propostas pontuais à 

questão habitacional. Com relação à questão habitacional Barreira e Botelho (2008) 

afirmam que a resolução do problema se deu apenas com algumas melhorias nas 

moradias já existentes, melhoria nos equipamentos urbanos já existentes e “a 

garantia da posse através da formalização e legalização”. (BARREIRA e BOTELHO, 

2008, s/p).  

Como confirmam Barreira e Botelho (2008): 

 

No Brasil a mudança na forma de enfrentar a questão urbana, 
principalmente o déficit habitacional e o “problema favela” e muito visível, 
sendo o Rio de Janeiro seu exemplo privilegiado, pois aqui a crise do 
Estado e as políticas econômicas neoliberais transformaram a favela em 
parte da solução para o problema habitacional, anulando a imagem 
cultivada durante décadas de um problema a ser resolvido. Programas em 
diversas esferas do Estado (municipal, estadual e federal) colocam a favela 
no centro de propostas de assentamento urbano dos grupos sociais mais 
pobres. Mas algumas peculiaridades da formação social brasileira, em que 
historicamente a impessoalidade das relações de mercado interage com 
capricho individualizado das relações patriarcais, complexificam esse 
capitulo brasileiro da questão urbana. (BARREIRA e BOTELHO, 2008, s/p). 

 

Como veremos adiante, a favela desde que longe dos espaços elitizados da 

cidade, são toleradas. Durante muito tempo elas não foram vistas como um 

problema social ou de administração urbana. Esses Organismos Internacionais 

passam a subsidiar medidas referentes à questão urbana destacando o papel das 

favelas no redirecionamento da política macroeconômica.  
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Segundo Davis (2006) 

 

Quando os governos do Terceiro Mundo abdicaram da batalha contra a 
favela na década de 1970, as instituições de Bretton Woods – com FMI 
como o “mau policial” e o Banco Mundial como o “policial bonzinho” – 
assumiram um papel cada vez mais predominante na determinação de 
parâmetros para política habitacional urbana. (DAVIS, 2006, p. 79). 

 

Davis (2006) assinala que os investimentos do Banco Mundial para 

desenvolvimento urbano aumentaram de 10 milhões de dólares na década de 1970 

para 2 bilhões de dólares ao fim da década de 1980, financiando 116 programas de 

urbanização em favelas de 55 países, entre as décadas de 1970 a 1990. A melhoria 

das favelas, em vez de sua eliminação tornou-se meta para os países em tempos de 

crise, a reforma urbana consiste em implementar uma série de programas que 

minimizam os problemas de infraestruturas e instigar investidores, organizações 

sociais às novas áreas de interesse. 

O desenvolvimento urbano interface à reestruturação estratégica do capital no 

Rio de Janeiro ao longo das últimas décadas se torna cada vez mais mercantilizado 

e segregado. Com os espaços socialmente delimitados distintamente para ricos e 

pobres reservando o acesso aos serviços mais precários para as áreas pobres, além 

das inúmeras violações de direitos dessa população de cunho institucional – 

significa que a população trabalhadora do Rio de Janeiro, grande parte moradora 

das favelas, é a que mais sofre com a falta de acesso ou acesso precário aos 

direitos fundamentais como saúde, moradia, transporte, lazer, educação, segurança 

etc. 

Por ter um espaço geográfico privilegiado do ponto de vista turístico o Rio de 

Janeiro passa por processos em que a cidade se torna um alvo do grande Capital e 

do Estado para realização de reformas e ajustes urbanos. Entendendo que essas 

medidas não têm por finalidade abranger toda população de modo beneficiá-la, mas 

sim favorecer os grandes monopólios, traduzidos em empreiteiras, grandes bancos e 

grandes indústrias que enxergam na “cidade maravilhosa”, a possibilidade de 

acelerar o tempo de giro do capital. 

Conforme Maricato (2009) destaca o papel do Estado brasileiro passa seguir 

três linhas de orientação do investimento público urbano: uma orientada pelos 
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interesses do mercado imobiliário, a qual o motor é a valorização imobiliária; outra 

determinada pelo marketing urbano, onde a visibilidade é que impulsiona; e por 

ultimo a linha de orientação definida pelas relações coronelistas, a que implica nas 

respostas de interesses eleitorais. A última linha refere-se aos investimentos em 

áreas pobres que ocorre de maneira subvertida e nem sempre via um planejamento 

urbano de fato. 

O Rio de Janeiro, desde 2007, ano em que o Brasil foi eleito sede da Copa do 

Mundo e mais tarde a cidade-sede das Olimpíadas (lembrando que nesse meio 

tempo também aconteceu a Jornada Mundial da Juventude, 2013), passa a vivenciar 

uma série de modificações do espaço urbano e medidas drásticas a serem 

implementadas pelo governo, à época comandado por Sérgio Cabral. Isso implica 

mudanças na vida da população a partir da reconfiguração do espaço urbano da 

cidade voltado especialmente e prioritariamente para o turismo e os grandes 

investidores. 

A rapidez com que ocorre esse processo que visa reorganizar o espaço 

urbano é a mesma velocidade com que se busca solucionar a mais uma fase da 

grande crise do capital, intensificada já em 2008. 

O poder público nesse contexto é o maior estimulador e financiador desse 

processo de mercantilização da cidade, e impacta diretamente o desenvolvimento 

econômico, a segurança pública, o acesso da maioria da população aos bens e 

serviços, a mobilidade, a questão da moradia, dentre outras que se referem ao 

direito humano à cidade. 

Os megaeventos foram expressão de um projeto de reestruturação urbana via 

neoliberalismo na cidade do Rio de Janeiro.  No que tange aos investimentos 

públicos e privados com os gastos abusivos para preparação dos mesmos. Estima-

se que apenas para as Olimpíadas e Paraolimpíadas 2016, gastou-se 38,26 

milhões, 57% bancado pela iniciativa privada por meio de patrocínios ou por 

Parcerias Público-Privadas (PPPs), o restante certamente saiu dos cofres públicos.80 

Durante a preparação para os megaeventos remoções em diversas áreas da 

cidade foram promovidas, atingindo e ameaçando inúmeras famílias, por meio de 

                                                      
80 Dados do próprio site Autoridade Pública Olímpica. Disponível em: 
<http://www.apo.gov.br/index.php/matriz/atualizacao/>. Atualizado em: 15/082016.  Acesso: 
05/05/2017. 

http://www.apo.gov.br/index.php/matriz/atualizacao/
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meios coercitivos e da violência institucional, violando direitos humanos, em especial 

os direitos à moradia, direito de ir e vir e o direito fundamental à vida. 

 Nesse momento verifica-se também o aumento da militarização da cidade, a 

qual se baseia em uma política de segurança altamente bélica e violenta, atingindo 

especialmente os jovens negros moradores de favelas e espaços populares, que 

passam a conviver cotidianamente com confrontos armados, sejam eles na entrada 

da polícia nesses espaços, sejam dos grupos civis armados (GCAs) que passam 

migrar para outras áreas após a implementação das Unidades de Polícia 

Pacificadora (UPPs).  

As UPPs são parte da política estratégica do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, nesse momento de crise e de preparação para os grandes eventos, uma 

vez que buscam revalorizar áreas da cidade partindo da premissa da “pacificação”. 

Mas esta política que desde 2008 vem atingindo a todos (as) de modo geral, posto 

que baseia-se no medo e no confronto direto com os grupos civis armados 

promovendo ainda mais a segregação socioespacial da cidade. Ressaltamos que o 

momento, favorece o incremento e a permanência do aparato militar em todo o 

estado, inclusive com incursões das Forças Nacionais, marcando também a 

criminalização dos movimentos sociais e quaisquer insatisfações com as medidas 

adotadas pelo Governo do Rio de Janeiro. 

Em suma, são ações direcionadas às respostas para crise capitalista e 

valorização do mercado como um todo: na prestação de serviços, na informatização, 

na promoção do turismo e da rede de hotelarias, das grandes empreiteiras e do 

setor imobiliário, da implantação de tecnologias altamente desenvolvidas (como os 

armamentos, os aparatos de segurança privada, etc), dentre vários e diferenciados 

nichos de mercado que poderíamos destacar vão atendendo as determinações 

capitalistas e incidir diretamente no espaço urbano. 
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2.2. O processo de urbanização na cidade do Rio de Janeiro e o Direito à 

Cidade 

 

Neste tópico é importante analisar primeiramente, a conformação do espaço 

urbano do Rio de Janeiro, com enfoque nas desigualdades e disparidades que 

fazem parte do cotidiano dos moradores desse estado e principalmente incidem 

diretamente na vida daqueles que moram nas muitas favelas que compõe esse 

território.  

Certamente, a interação entre os polos desenvolvidos e subdesenvolvidos 

dentro de um mesmo espaço faz parte de uma mesma dinâmica – a de reprodução 

desigual e combinada do capital.81 Assim, conforme cita Lefebvre (2001) é na 

enormidade da cidade e da manifestação do urbano em que o capital delimita e 

particulariza os espaços destinados, distintamente, à burguesia e à classe 

trabalhadora e suas frações. 

Conforme afirma Lefebvre apud Farage (2012, p.37) “o espaço urbano deve 

ser compreendido como condição essencial para o desenvolvimento capitalista 

industrial sendo ao mesmo tempo produto é produtor de sentidos”. Ou seja, é a 

cidade que acomoda os diversos segmentos populacionais como meio de possibilitar 

“a produção e a reprodução da sociedade industrial urbana, ao gerar territórios 

profundamente desiguais passa a conviver com o conflito gerado pelos 

antagonismos das classes”. (FARAGE, 2012, p. 38). 

Historicamente a formação geográfica, econômica e político-social do estado 

do Rio de Janeiro é demarcada pelas violações de direitos. Acompanhada da 

intensificação do processo de favelização que ocorre ao final do século XIX, onde os 

moradores passam por violentos processos de remoção. Como exemplos destacam-

se, o Governo de Cândido Barata Ribeiro (1892-1893) que numa grande “operação 

de limpeza” removeu cortiços com centenas de famílias em volta à Zona Portuária, e 

a campanha higienista de Pereira Passos (1902-1906) que com o “bota abaixo” 

tratou de demolir casarões e cortiços nas ruas do centro da cidade e expulsar seus 

moradores, a fim de “reurbanizar e embelezar” a cidade, dentre outros processos 

                                                      
81 Ver sobre a teoria do Desenvolvimento Desigual e Combinado do capitalismo. Tal teoria busca “dar conta da 

lógica das contradições econômicas e sociais dos países do capitalismo periférico ou dominados pelo 
imperialismo”. (LÖWY, 1995, p. 73). 
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silenciosos de violação do direito à moradia e direito à cidade.82 

Segundo Abreu (1987) somente no século XIX que se inicia a transformação 

radical da forma urbana da cidade do Rio de Janeiro e passa apresentar 

essencialmente “uma estrutura espacial estratificada em termos de classes sociais!”. 

(ABREU, 1987, p. 35). 

Essa transformação pressupõe como ponto de partida a formação social 

brasileira, posto que, historicamente a formação geográfica do Rio de Janeiro, 

econômica e político-social é também a história das violações de direitos.  

Como sabemos, a violência no Brasil tem o germe na história do massacre 

contra índios, e na história dos escravos trazidos da África forçados a trabalhar 

gratuitamente, violentamente e sujeitos a todo tipo de castigos físicos passando por 

situações desumanas.  

Conforme Vianna (1996) no Brasil nunca houve uma revolução que rompesse 

definitivamente com as bases do regime monopólio colonial. O que ocorreu foram 

movimentos políticos que são qualificados como “Revolução da Independência”, 

“Revolução de 1930”, “Revolução de 1964”, movimentos esses que ao serem 

denominados como “revoluções” acaba preservando a formação econômica e sócio-

política do país, evitando em essência uma revolução que abale a estrutura 

conservadora da sociedade. 

 Esses movimentos políticos são ao olhar do autor (1996):  

 

[...] acostumados a uma linguagem de paradoxos em que a conservação, 
para bem cumprir o seu papel, necessita reivindicar o que deveria consistir 
no seu contrário a revolução. Nessa dialética brasileira em que a tese 
parece estar sempre se autonomeando como representação da antítese, 
evitar a revolução tem consistido, de algum modo, sua realização. (VIANNA, 
1996, p.01). 

 

 

Vianna (1996) salienta que a revolução não é uma ideia fora do lugar, como o 

próprio liberalismo que funda a criação do Estado-nação no Brasil não foi. Nessa 

linha de pensamento o autor defende o conceito de revolução passiva,83 acreditando 

                                                      
82  Ver ABREU, Maurício de. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IPLAN-Rio/ Zahar, 1988. 
83 Para Gransci apud Coutinho (2007) a Revolução Passiva é uma categoria importante utilizada para 
entender “os eventos do Risorgimento” e a formação do Estado burguês na Itália. Tal categoria 
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que “a independência foi uma “revolução sem revolução”” (VIANNA 1996, P.01). 

A revolução passiva segundo Gramsci apud Vianna (1996, p.01) tem “origem 

no rastro do ciclo revolucionário de 1789 a 1848”, no Brasil a condução do Estado-

nação tem a mesma raiz. 

Primeiramente, porque quando a Família Real e toda Corte chegam ao Brasil 

em meados de 1800, tratou-se de uma ação defensiva, pois temiam as ideias 

revolucionárias que culminaram as revoluções europeias de 1848 se espalhassem e 

resvalasse a estrutura colonial mantida desde “o descobrimento”. Inevitavelmente, a 

proclamação da Independência em 1822 se realiza a partir das mudanças que 

vinham ocorrendo nas estruturas da sociedade brasileira colonial.84 

Esta é uma das características da revolução passiva no Brasil, é o primeiro 

fator que busca manter “sob controle o surto libertário” (VIANNA, 1996, p. 01) 

disseminado no ocidente, característica essa que as elites brasileiras vão herdar ao 

longo do tempo. 

Não houve uma ruptura com o pacto colonial, nem se quer um impulso para 

um processo nacional-libertador. Como Vianna (1996) chama a atenção há uma 

preservação do nativismo revolucionário, que combina as ideias liberais do século 

XVIII com as práticas sociopolíticas e culturais preexistentes.  

O Estado brasileiro desde então vem combinando os traços introduzidos pelo 

ideário liberal e a intensificação da escravidão “fazendo dela o suporte da 

restauração que realiza quanto às estruturas econômicas herdadas da colônia“ 

(FERNANDES apud VIANNA, 1996, p. 01).  

Sendo o Estado agora o responsável pela “preservação e expansão do 

território e controle sob a população” (VIANNA, 1996, p. 02), o qual caracteriza-se 

inicialmente pelos preceitos da livre iniciativa do mercado, descentralização política 

e meios pré-capitalistas de extração de excedente. Resguardando o patrimonialismo 

                                                                                                                                                                      
aponta para o que Gramsci denominou de “transformismo”, no período em que Mussolini assumia o 
poder na Itália, momento esse, de transição entre o capitalismo concorrencial para o capitalismo 
monopolista. Significa, pois que a intervenção do Estado nos planos político, social e econômico, 
ocorria sem a necessária participação das classes e apoio das massas populares. Significa, pois, 
uma “restauração”, não uma transformação efetiva e radical, trata-se de uma reação conservadora à 
possibilidade de uma transformação “de baixo”, da classe dominada. Também acaba por constituir 
uma “renovação”, na qual demandas populares podem ser contempladas “pelo alto”, através de 
“concessões” das camadas dominantes.  
84 Idem, Ib. 
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e estrutura anacrônica resultante do sistema colonial. 

O eixo condutor do Estado para expandir seus domínios e da população era 

“a balcanização do território”85, ou seja, mantinha-se a prática de domínio a partir da 

fragmentação violenta dos territórios.  

O Rio de Janeiro por sua vez, já se torna a capital da colônia brasileira (1763 

a 1960), pois do ponto de vista geográfico constituía-se num dos melhores locais 

para controlar as exportações, contava com o principal porto pelo qual era escoado 

o ouro e outras especiarias, e, também o tráfico de escravos. A vinda da família real 

para o Rio de Janeiro impõe “uma classe social que até então era praticamente 

inexistente” (ABREU, 1987, p. 35), impondo também mudanças socioculturais e 

políticas na vida da cidade. 

Como evidencia Silva (1996): 

 

Em pouco tempo, o Rio de Janeiro, o porto mais próximo e mais bem 
equipado, tornou-se centro comercial, sendo ponto de embarque de pedras 
preciosas e de ouro, e porto abastecedor dos mineiros. (...) Podemos dizer 
que: a) a mineração alargou, de forma considerável, a faixa de ocupação do 
território brasileiro; b) a economia do outro conseguiu atrair para si a 
pecuária sulina, através de São Paulo, e a nordestina, através do Rio São 
Francisco, integrando as ilhas de povoamento em que se converta a 
colonização portuguesa; (...) Ao mesmo tempo, os núcleos mineradores 
demandaram um número crescente de escravos (...) e também relançando, 
agora a partir do Rio de Janeiro, o tráfico negreiro como fonte inesgotável 
de lucro. (SILVA, 1996, p. 68). 

 

A presença da Corte no Rio de Janeiro transforma a cidade numa metrópole, 

que até então era limitada pelos morros do Castelo, de São Bento, de Santo Antônio 

e da Conceição.  A cidade então passa cumprir uma nova função social, sendo 

remodelada aos moldes das metrópoles europeias, era tida como “um modelo 

urbano para as demais cidades brasileiras”. (ABREU, 1987, p.16).  

Mattos apud Batista (2003) considera que a década de 1930 do século XIX no 

Rio de Janeiro foi um período de intensificação das lutas pela posse de terra e 

grandes agitações nas cidades. O autor analisa também o pavor das insurreições 

escravas, bem como, “a construção das figuras de inimigos inconciliáveis “nos 

processos de construção do Estado Imperial e da constituição da classe senhoria””. 

(MATTOS apud BATISTA, 2003, p. 128). 

                                                      
85 Ver VIANNA, Luiz Werneck (1996). 
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Abreu (1987) assinala que a convivência entre as lógicas escravista e 

capitalista e seus conflitos incidirá diretamente na conformação do espaço urbano. A 

população do Rio de Janeiro era em sua maioria escravos, e devido à falta de 

transportes todos residiam muito próximos uns dos outros, haviam poucos 

trabalhadores livres e uma parcela ínfima da elite “administradora/militar/mercantil 

que lhe dirigia política e economicamente”. (ABREU, 1987, p. 35).  

A organização hierarquizada era imposta e impunha uma concentração 

populacional “de freguesias disponíveis” que sem o poder de mobilidade, 

trabalhadores livres e escravos precisavam residir próximo ao centro, onde a oferta 

de trabalho era maior. (ABREU, 1987).  

A dinâmica da cidade acompanha a expansão econômica do país, que ao 

modificar e desenvolver-se, vai atraindo cada vez mais, trabalhadores livres, 

nacionais e estrangeiros. Vai aproximando também ao final do século XIX, o 

investimento de capitais estrangeiros, utilizados principalmente nos setores de 

serviços públicos como: transportes, esgoto, gás, dentre outros, concedidos através 

do Estado. 

O transporte coletivo na análise de Abreu (1987) se torna um impulsionador 

da expansão urbana da cidade. Destinando assim o trem para as populações de 

baixa rendo e para as atividades industriais, e o bonde para a população residente 

da zona sul, pois a ocupação seletiva daquelas áreas já era uma realidade. 

Porém,  

 

[...] qualitativamente diferente, já que os usos e classes “nobres” tomam a 
direção dos bairros servidos por bondes (em especial aqueles da zona sul), 
enquanto que para o subúrbio passam a se deslocar os usos “sujos” e as 
classes menos privilegiadas. (ABREU, 1987, p. 37). 

 

À época já era perceptível as necessidades de acumulação do capital que vão 

aos poucos requerer além da incorporação de novas áreas urbanizadas, “uma 

modificação drástica da forma-aparência (e também da forma-conteúdo) dos locais 

de decisão política e econômica da cidade e do país, ou seja das antigas freguesias 

centrais”. (ABREU, 1987, p.44). 

Significa, pois, que vai se formando e fortalecendo os grandes centros 
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urbanos não só no país, mas na realidade de cada província, principalmente, no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, os dois grandes polos industriais da época. Acentuando 

as contradições e as desigualdades dentro de um mesmo estado e de uma mesma 

cidade, vão se combinando os polos mais desenvolvidos e os polos menos 

desenvolvidos, e o Estado passa ter um papel fundamental nesse processo de 

modificação da forma-aparência e forma-conteúdo das cidades. 

A cidade do Rio de Janeiro passa por “surtos de industrialização” a partir da 

segunda metade do século XIX, entretanto, como afirma Abreu (1987) nada muito 

parecido com a lógica de acumulação capitalista. Embora, ao final do século XIX o 

Rio de Janeiro foi caracterizado pela multiplicação das fábricas, coincidindo com o 

esgotamento do sistema escravista, declínio das atividades cafeeiras e a entrada 

crescente de imigrantes, o que acelera o crescimento populacional, 

consequentemente os problemas de habitação e surtos epidêmicos na cidade.  

À medida que as cidades cresciam, e ganhavam sistema de esgoto, luz, 

telefone etc. ferrovias eram construídas – como supracitado muitos desses serviços 

eram investimentos de capitais estrangeiros. Além disso, havia uma grande massa 

de trabalhadores “livres” - os escravos recém-libertos e muitos imigrantes em busca 

de trabalho. As pessoas que chegavam na cidade a procura de trabalho iam se 

instalando diretamente nas áreas centrais. Pois, ali se concentravam as moradias e 

os locais de trabalho.  

As moradias da classe trabalhadora naquele momento os chamados cortiços, 

representavam “o lócus da pobreza no século XIX, local de moradia tanto para 

trabalhadores quanto para vagabundos e malandros, todos pertencentes à chamada 

“classe perigosa”” (VALLADARES, 2005, p. 22). 

De acordo com a autora (2005) percebe-se todo um discurso com relação ao 

estabelecimento dos pobres nas zonas centrais da cidade, os cortiços 

representavam uma “ameaça à ordem social e moral”, eram considerados 

verdadeiros antros da vagabundagem e do crime. (VALLADARES, 2005, p. 22). 

Não obstante, os discursos vão ganhando um significado sociocultural, 

político e econômico. Da mesma forma que tais discursos eram propagados para 

garantir o medo como uma das formas de domínio sobre os escravos e manter o 

regime escravista de pé, servem agora para manter “as classes perigosas” 
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controladas, afastadas, e continuar difundindo não somente a cultura do medo, mas 

toda lógica hegemônica que visa um modelo de cidade “limpa”, aos moldes das 

grandes capitais europeias.  

Os discursos permeados de apelo moral, médico e higienista, resultam na 

primeira grande “operação de limpeza” que removeu um cortiço com centenas 

barracos e famílias em volta da atual Zona Portuária, no Governo de Cândido Barata 

Ribeiro (1892-1893).  

Como declara Vaz (1994) 

 

Sucediam-se as denúncias de médicos higienistas, relatórios de 
engenheiros sanitaristas, pareceres de comissões de notáveis e editoriais 
da imprensa, apontando, por um lado, para as péssimas condições físicas 
das moradias (insalubridade, má distribuição dos espaços internos, falta de 
iluminação e ventilação, insuficiência e deficiência de instalações sanitárias) 
e consequente degradação da saúde da população moradora nessas 
condições e, por outro lado, para a superlotação, a promiscuidade e a 
depravação moral que as acompanhava. (VAZ, 1994, p. 584). 

 

O cortiço destruído por Barata Ribeiro denominado Cabeça de Porco86 era um 

dos maiores do Rio antigo e conforme Vaz (1994) tornou-se o símbolo das 

habitações coletivas insalubres do século XIX, tornando sinônimo depreciativo das 

mesmas.  

A cerca do referido momento destaca Abreu (1987): 

 

(...) a administração do Prefeito Barata Ribeiro que, em 1893, empreendeu 
verdadeira guerra aos cortiços, dentre os quais o célebre Cabeça de Porco, 
cuja destruição foi necessária planejar todo um esquema policial-militar. 
Começa aí um processo de intervenção direta do estado sobre as áreas 
centrais da cidade, que viria se intensificar sobremaneira a partir do início 
do século e que seria responsável pelo aumento da estratificação social do 
espaço carioca. (ABREU, 1987, p. 50). 

 

Já as classes favorecidas buscam as áreas mais nobres da cidade, a moradia 

a beira mar, por exemplo, passa ser associada ao estilo de vida moderno da elite. 

Esta por sua vez se sente incomodada quando naquelas localidades, habitavam 

pessoas pobres.  

                                                      
86 “Especialistas estima-se que chegaram a residir nesse espaço cerca de 4 mil pessoas. Há 
controvérsias sobre os números, mas há consenso sobre suas condições de higiene e sobre o perfil 
de seus moradores”. (FARAGE, 2012, p. 71). 
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Ao passo que a cidade vai se tornando cada vez mais populosa e 

estratificada, especialmente no início do século XX, quando se tem a implantação de 

um intenso processo de industrialização e modernização do país, o Rio de Janeiro 

vive então intensos processos de remoção e desapropriação da classe trabalhadora 

e suas frações pela classe dominante. 

Dentre esses processos destaca-se a campanha higienista do prefeito 

Francisco Pereira Passos (1902-1906) que com o “bota abaixo” tratou de demolir 

casarões e cortiços nas ruas do centro da cidade e expulsar seus moradores, a fim 

de “reurbanizar e embelezar” a cidade, que entre outros processos silenciosos ou 

turbulentos, atuam como instrumentos de violação do direito à moradia e direito à 

cidade. 

A Reforma urbana de Pereira Passos, conforme Abreu (1987) gerenciou a 

maior transformação espaço urbano carioca até então. Nas palavras do mesmo 

(1987, p. 60) “era preciso acabar com a noção de que o Rio era sinônimo de febre 

amarela e condições anti-higiênicas, e transformá-lo num verdadeiro símbolo do 

“novo Brasil””.  Tal Reforma propunha transformar a forma urbana da cidade a fim de 

resolver suas contradições com objetivo de, 

[...] agilizar todo processo de importação/exportação de mercadorias, que 
ainda apresentava características coloniais devido a ausência de um 
moderno porto. Era preciso, também, criar uma nova capital, um espaço 
que simbolizasse concretamente a importância do país como principal 
produtor de café do mundo, que expressasse os valores e os modi vivendi 
cosmopolitas e modernos das elites econômica e política nacionais. 
(ABREU, 1987, p. 60). 

 

A Reforma Pereira Passos foi responsável pela destruição centenas de 

barracos que em 1902 eram distribuídos por cerca de 600 cortiços, estimam-se que 

possivelmente vinte mil pessoas ficaram desabrigadas.87 Sem terem para onde ir, as 

famílias pegavam os destroços de suas casas e levavam para outros lugares, na 

tentativa de reerguer novos barracos. Primeiramente, ocupam a encosta do morro 

da favella (atual favela da providencia) já habitado por antigos combatentes da 

guerra dos canudos, que se instalaram naquele local com o objetivo de “pressionar o 

Ministério da Guerra a pagar seus soldos atrasados”. (VALLADARES, 2005. P. 26). 

                                                      
87  Ver: http://portalarquitetonico.com.br/a-reforma-urbana-de-pereira-passos-no-rio-de-janeiro/. 
Acesso: 18/08/2016. 
 

http://portalarquitetonico.com.br/a-reforma-urbana-de-pereira-passos-no-rio-de-janeiro/
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Dessa forma, se tem o crescimento rápido da cidade no sentido da zona sul, o 

aparecimento dos automóveis adquiridos apenas pela elite, a sofisticação dos 

bondes, abertura e alargamento de avenidas,88 construções suntuosas e modernas 

passam a representassem o local do poder e o “status” econômico. 

Harvey (1982, p. 06) afirma que a sociedade capitalista necessita 

essencialmente, por natureza, “criar uma paisagem física – uma massa de recursos 

físicos construídos pelo homem à sua própria imagem, apropriada, em linhas gerais, 

às finalidades da produção e do consumo”. A assertiva refere-se às necessidades do 

capital em cada momento histórico de formar e transformar cidade conforme seus 

interesses e necessidades, assim como vai sendo o caso do Rio de Janeiro. 

Mas essa produção da paisagem, da cidade e dos territórios aos moldes do 

capital não se realiza sem contradições, como falamos até agora o espaço urbano 

do Rio de Janeiro vai se tornando cada vez mais polarizado e desigual. 

Justamente para atender os objetivos do desenvolvimento que visa alcançar 

os padrões internacionais, vai se mantendo por um lado a produção de riquezas e 

concentração do poder econômico na pequena parcela elitizada da sociedade 

carioca e por outro lado a manutenção do contingente de trabalhadores 

desempregados e livres para vender sua força de trabalho a qualquer custo. 

As favelas vão ter sua gênese segundo Valladares (2005) ao final do século 

XIX, após as campanhas contra os cortiços, foi necessário buscar outro espaço 

geográfico para morar. Embora o termo favela ainda não tivesse sido utilizado para 

denominar o local de moradia de pobres, e somente durante a segunda metade do 

século XX é que a categoria favela “passa designar um habitat pobre, de ocupação 

ilegal e irregular, sem respeito as normas e geralmente sob encostas”. 

(VALLADARES, 2005, p. 26). 

De acordo com os estudos de Abreu e Vaz citados por Valladares (2005) 

desde 1881 já havia povoamento em alguns morros, como a Quinta do Caju e a 

Mangueira (Encosta do túnel velho, ao lado de Botafogo), entretanto, não eram 

ocupações ilegais e nem favelas no seu sentido stricto senso. A partir de 1900 as 

ocupações em encostas vão sendo aos poucos habitadas, e ao se parecerem com a 

                                                      
88Realizaram-se mil demolições e fecharam construções ditas insalubres para alargamento de ruas, a 
fim de erradicar a moléstia endêmica. (BACKHEUSER apud VALLADARES, 2005). 
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ocupação do morro da favela (iniciada em 1987)89, de fato, a primeira “favela” do Rio 

de Janeiro, atualmente, favela da Providencia, vão sendo denominadas como outras 

favelas. As demolições dos cortiços não apenas fazem com que seus habitantes vão 

para os morros da cidade, muitos se mudam para as áreas suburbanas e/ou 

periféricas da cidade.   

No mais a Reforma Pereira Passos segundo Abreu (1987) primeiramente 

significou um exemplo de novos momentos da organização social determinante de 

novas funções à cidade, cuja maioria somente poderia ocorrer na tentativa de 

eliminar as formas antigas e contraditórias. Outro aspecto destacado pelo autor é a 

primeira forma de intervenção Estatal maciça dada ao urbano, “reorganizando agora 

sob novas bases econômicas e ideológicas, que não condiziam com a presença de 

pobres na área mais valorizada da cidade”. (ABREU, 1987, p. 63). Concluindo, ele 

ressalta que a Reforma representou ainda um exemplo de como ao buscar extinguir 

contradições do espaço, geram-se novas contradições, sendo inevitáveis. 

O período Passos representou o início do desenvolvimento de novas 

contradições, que se tornaram o alicerce do sistema capitalista as quais vão 

demarcar essencialmente a evolução urbana da cidade no século XX. (ABREU, 

1987). 

Vale destacar que até os anos de 1920, havia a proposta das Vilas Operárias, 

as quais eram erguidas próximas aos locais de trabalho pelos proprietários das 

fábricas e industriais servindo de moradias para os trabalhadores. 

Segundo Vaz (2004), 

 
A provisão da moradia para os trabalhadores por parte dos patrões era uma 
prática comum até o início do século. A tradicional unidade trabalho\moradia 
ainda não havia sido totalmente rompida pela modernização. Isso significa 
que grande parte dos trabalhadores morava em seus locais de trabalho. 
(VAZ, 2004, p. 588). 
 

A partir da década de 1920 as Vilas Operárias nas proximidades das fábricas 

construídas pelo setor imobiliário deixam de ser o foco e passam a visar construções 

em que os próprios trabalhadores tivessem que pagar para se estabelecerem.  

                                                      
89Para Valladares (2005), a palavra vem da planta típica da região de Canudos onde os militares 
ficaram alojados durante a Guerra de Canudos. O morro da providencia foi povoado inicialmente 
pelos combatentes de Canudos, assim teriam atribuído o nome ao morro da favella por ser composto 
da vegetação, típica do morro da favela em Canudos, na Bahia. 
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Vaz apud Farage (2012) sinaliza, 

 

 [...] que o desinteresse dos industriais da época por construir moradias 
operárias próximas ao trabalho se dá por três razões essenciais: primeiro 
pela ampliação do número de trabalhadores excedentes; segundo pela 
organização cada vez maior dos trabalhadores, gerando conflitos e 
reivindicações; e terceiro pela disponibilidade de outras alternativas de 
moradia para os trabalhadores geradas pela construção civil. (VAZ apud 
FARAGE, 2012, p. 77). 

 

A favela passa sofrer estigmas já nas primeiras décadas do século XX o 

paradigma favela versus cidade era destacado. Como se a favela não fizesse parte 

da cidade e não fosse consequência do desenvolvimento urbano desordenado e 

desigual da cidade.  

A população moradora de favelas então vem sofrendo com toda violência de 

Estado e com os estereótipos preestabelecidos. Quem nunca ouviu dizer ainda hoje, 

“favelado é tudo bandido”, “marginais”, “tinha que ser preto e favelado”?, expressões 

como estas são recorrentes, explicitam o preconceito, o racismo e a herança 

higienista que trata a favela como o pior ambiente, local do caos, um lugar a parte da 

“cidade civilizada”.   

A década de 1930, como afirma Farage (2012), 

 

[...] inaugura o mito da cidade partida (apesar de o termo só ter sido 
cunhado na década de 1980), na medida em que institui uma série de 
iniciativas e de formulações teóricas e políticas que tratam as favelas como 
espaços estranhos no âmbito da cidade. Nesse sentido são consideradas 
áreas desconectadas dos demais bairros e não um espaço constitutivo da 
cidade, gerado a partir da existência de grande desigualdade social. 
(FARAGE, 2012, p. 78). 

 

Assim sendo, a partir da década de 1930 o Brasil vive um momento de 

aceleração do crescimento industrial o que impulsiona o desenvolvimento urbano. 

Consequentemente, agravam-se as questões referentes a absorção da mão de obra 

ao mercado formal de trabalho, e buscam-se a partir das pressões ao poder público 

respostas políticas às expressões da questão social. 

Como sinalizou Vianna (1996) movimento político-militar de 1930 reconfigura-

se sem abrir mão das bases agrárias, as quais as elites tradicionais retiram seus 

recursos políticos e sociais convertendo-se em elites modernas, conduzindo o 
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processo de industrialização. 

Conforme Valladares (2005) a favela é “descoberta” quando ela encarada 

como um problema, ganhando assim uma maior visibilidade nos meios de 

comunicação e atenção de estudiosos de várias áreas, dentre eles médicos e 

engenheiros. 

Valladares (2005) aponta que existem diferenças nas interpretações históricas 

sobre a favela, mas a maioria dos autores parte de algumas principais fases 

preponderantes na relação entre Estado e favela no Rio de Janeiro. 

Desta forma a autora (2005) aponta as seguintes fases: 

 

1º) anos 1930 – início do processo de favelização do Rio de Janeiro e 
reconhecimento da existência da favela pelo Código de Obras de 1937; 2º) 
anos 1940 – a primeira proposta de intervenção pública correspondente à 
criação dos parques proletários durante o período Vargas; 3º) anos 1950 e 
início dos anos de 1960 – expansão descontrolada das favelas sob a égide 
do populismo; 4º) de meados dos anos 1960 até o final dos anos de 1970 – 
eliminação das favelas e sua remoção durante o regime autoritário; 5º) anos 
1980 – urbanização das favelas pelo BNH (Banco Nacional da Habitação) e 
pelas agências de serviços públicos após o retorno à democracia; 6º) anos 
1990 – urbanização das favelas pela política municipal da cidade do Rio de 
Janeiro, com o Programa Favela – Bairro. (VALLADARES, 2005, p. 23). 

 

A década de 1930 marca um novo momento político-econômico do país, que 

ao ser afetado pela crise de 192990 sofre as pressões da população que não mais 

suporta as mazelas impostas pela industrialização.  A inconsistência das oligarquias 

cafeeiras também foi um catalisador para que a chamada Revolução de 193091 

fosse bem sucedida.  

                                                      
90 A crise de 1929 denominada também como a Grande Depressão foi uma grande depressão 
econômica que teve início em 1929, e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas 
com a Segunda Guerra Mundial. A grande causa da crise foi a queda do consumo após os anos de 
expansão impostos pelo“american way of life”, que provocou a desaceleração da produção e do 
consumo, queda da margem de lucros, desemprego em massa, acumulação de estoques de produtos 
e finalmente o “crash” (quebra) da Bolsa de Valores de Nova York. A Grande Depressão é 
considerada o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX. (SCHMIDT , 2005). 
 
91A Revolução Burguesa no Brasil, nos estudos de Florestan (2006), aponta a noção e as evidências 
de que no Brasil ocorre uma revolução sem revolução, ou, uma revolução passiva como explicitou 
Gramsci. Para o mesmo, a revolução burguesa brasileira não segue os moldes das Revoluções 
burguesas dos países centrais, não há uma ruptura com a antiga ordem colonial. Além disso, ela 
combina fatores que deveriam ter sido superados com fatores alcançados pela modernização.  A elite 
brasileira conduz mudanças na sociedade pactuando com as elites internacionais, lado a lado com o 
imperialismo. Ou seja, elas empreendem um projeto conjunto e dependente aos setores 
internacionais, sendo assim, para o autor há então de fato uma revolução dentro da ordem. 
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Embora não tenha ocorrido uma revolução propriamente dita, isto é, com os 

moldes das Revoluções burguesas nos países centrais, o capitalismo não deixa de 

se expandir e se desenvolver no país, ainda que com suas particularidades 

baseadas na forma “passiva”. A ideia de que houve uma revolução foi determinante 

nas etapas do processo, e, principalmente, para entender a predominância de um 

capitalismo tardio e/ou dependente. (FERNANDES, 2006). 

A partir desse período Getúlio Vargas (1930-1945/1951-1954) assume o 

poder e durante os seus quinze anos ininterruptos de domínio, promove mudanças 

significativas e marcantes no processo de consolidação da República no Brasil, bem 

como ao avanço do capitalismo e suas consequências à classe trabalhadora.92 

A era Vargas, é marcada pelas ações assistencialistas, populistas e pelas 

práticas autoritárias sendo determinantes para atuação da classe trabalhadora 

brasileira. Ao mesmo tempo em que o governo Vargas acolhia as reivindicações da 

classe trabalhadora, reprimindo a todas as organizações dos trabalhadores.  

                                                      
92 A era Vargas ou Varguista, caracteriza o período brasileiro governado pelo Presidente Getúlio 
Vargas. Tal período foi composto pelas seguintes fases: Governo Provisório (1930 a 1934); Governo 
Constitucional (1934 a 1937) e Período Ditatorial (1937 a 1945). Vargas assume a presidência do 
país com a chamada Revolução de 1930, essa, evidenciada pelo rompimento com as antigas 
oligarquias estatais que mantinham o poder econômico e político do país. Desde então, Vargas inicia 
seu legado demonstrando seus traços, autoritarista e burguês, de ser e liderar o país. O período 
Provisório foi marcado pela criação dos Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio e o da 
Educação e Saúde. Vargas controlava os meios de comunicação e reprimia os movimentos sociais. 
No entanto, foram aprovadas as leis trabalhistas que regulamentavam o trabalho feminino e infantil; 
descanso semanal remunerado; férias remuneradas; e a jornada de trabalho de oito horas diárias, 
devido as muitas reivindicações trabalhistas que colocavam a autonomia das novas indústrias em 
cheque. O período Constitucional marca o surgimento, de duas correntes político-ideológicas 
antagônicas: Ação Integralista Brasileira (AIB), apoiada pelos setores conservadores da sociedade e 
liderada por Plínio Salgado, e Aliança Nacional Libertadora (ANL), que contava com os membros da 
esquerda do país, de orientação marxista e liderada por Luís Carlos Prestes, chefe do Partido 
Comunista. Nesse momento, Vargas cria vários mecanismos para punir e perseguir os seguidores da 
ANL. Um deles era acusar o partido de operar com o apoio de militares contra o governo através da 
Insurreição Comunista (levante que contou com o apoio de militares e sindicalistas ligados ao partido 
comunista a comandar uma greve geral), o governo chamou o ato de “Intentona”, que significava ser 
um ato insensato, inválido, e com isso, acusou-os de “ameaças comunistas”. Logo os participantes 
políticos, são caçados, perseguidos e torturados. Por fim, o Governo Ditatorial, consagrado pelo golpe 
de Estado em 1937, chamado também de Estado Novo. Nesse contexto a conjuntura internacional é 
marcada pela II Guerra Mundial e pela ascensão do fascismo. Favorecia a expansão da indústria e 
das exportações, pontos relevantes para que a burguesia apoiasse a ditadura. A classe média urbana 
também apoiava a ditadura por ser conservadora, se sentindo confiante na defesa contra “invasões 
comunistas”. Apoio do Exército que passava a participar das decisões governamentais e de 
conselhos técnicos. Havia muita desorganização das camadas populares em decorrência da 
repressão policial e do controle estatal dos sindicatos de trabalhadores. Assim, novas leis trabalhistas 
eram implementadas, a fim de conter o avanço dos movimentos trabalhistas e paralelamente criar 
mercado para os setores da indústria nacional. Informações obtidas com base em: ORDOÑEZ e 
QUEVEDO (2005, p.428 a 432). 
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[...] o governo de Vargas tinha fortes motivos para intervir nos assuntos 
ligados ao trabalho: conter o avanço do movimento dos trabalhadores e, 
paralelamente, criar o mercado para alguns setores da indústria nacional. 
Por isso, passou cuidar com enorme interesse da chamada questão social 
(ORDOÑEZ. Marlene. e QUEVEDO, 2005, p.433). 

 

Desse modo, uma das principais características a serem destacada do 

período ditatorial de Vargas, foi a criação da legislação trabalhista (1943)93 que, até 

aquele momento, se materializava através das “trocas de favores”. Esse 

acontecimento provoca uma reação dos empresários, mas não prejudica de forma 

alguma seus interesses. Pois, a medida que as leis trabalhistas eram implementadas 

a partir da consolidação do Estado Novo, se “ganhavam” cada vez mais 

trabalhadores “dóceis e livres”. 

Com a  Constituição de 1934 é instituído uma detalhada regulamentação das 

condições de trabalho. Nela fica estabelecido o salário mínimo, a jornada de trabalho 

de oito horas, o repouso semanal, as férias remuneradas, a indenização por 

dispensa sem justa causa, a assistência médica ao trabalhador e à gestante.94 Fica 

banido pela nova Constituição também o trabalho de menores e estabelece, ainda, a 

submissão do direito de propriedade ao interesse social ou coletivo. Essas medidas 

impulsionam e reforçam a migração do rural para o urbano, havendo assim, um 

processo de aglomeração dos centros urbanos, em especial Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

Sader apud Pereira e Freire (2009, p. 14) diz que nesse período a cidadania 

era uma “cidadania insuficiente, ligada à carteira de trabalho”, ainda que, pelo 

menos para uma parte da classe trabalhadora havia o reconhecimento formal de 

seus direitos, já a outra parte não tinha sequer o reconhecimento formal dos 

mesmos. 

Apenas os trabalhadores urbanos eram contemplados com os direitos 

trabalhistas, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) não valia para os 

trabalhadores rurais e do campo.  Afinal, era na cidade e o grande operariado 

                                                      
93 A partir do Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943, sancionada pelo então presidente Getúlio 
Vargas, unificando toda legislação trabalhista existente no Brasil. 
 
94 Ver Carta Constitucional de 1934 e Carta Constitucional de 1988, muitas conquistas trabalhistas, 
hoje, estão deturpadas pela lógica da iniciativa privada, parcerias público-privado, resultado da onda 
neoliberal que abrange o Brasil em 1990. 

 

http://educacao.uol.com.br/cidadania/ult4490u7.jhtm
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industrial que realizavam manifestações e reivindicações por melhores condições.  

É nesse contexto, que a favela passa a ser um problema, com o crescimento 

populacional urbano e déficit de moradias e a concorrência ao mercado de trabalho, 

a opção de muitas famílias eram ocupar as encostas.  

Segundo Gomes apud Valladares (2005), 

O regime de Vargas retomou a temática higienista que atribuía a 
propagação de inúmeras doenças às más condições sanitárias das 
moradias populares. Getúlio Vargas afirmava que a propriedade de sua 
moradia e uma alimentação adequada eram legitimas aspirações dos 
trabalhadores. Para ele a família constituía a célula política de base e a 
questão da moradia uma questão maior. (GOMES apud VALLADARES, 
2005, p. 50). 

 

No Rio de Janeiro, Vargas nomeou o médico Pedro Ernesto (1932-1934) para 

prefeito, que ficou conhecido como “o médico dos pobres”, desempenhando a 

política coronelista alcançou o apoio dos moradores das favelas, e conduziu políticas 

fortemente assistencialistas. 

A perspectiva higienista ao acompanhar os discursos do governo, permanece 

até 1936, mas sob uma nova conotação, “o reconhecimento, de fato, da existência 

das favelas e da necessidade de melhorar as condições de vida dos favelados” 

(VALLADARES, 2005, p. 52) diferente da proposta anterior de destruição da favela, 

como a única possibilidade. 

Em 1937 se tem a aprovação do Código de Obras, pela prefeitura do Rio de 

Janeiro, conduzida pelo então prefeito Padre Olympio de Melo, também nomeado 

por Vargas. O referido Código já havia sido redigido em 1924 e 1926, somente em 

1937 ele propõe a partir dos estudos sobre a cidade e o desenvolvimento urbano dar 

respostas aos novos problemas empreendidos pelo crescimento urbano. 

O código de obras explicita em seu texto “o início da verticalização, com a 

construção de imóveis mais altos em concreto armado; e a questão dos bairros 

insalubres” (VALLADARES, 2005, p. 52).  Ainda que nos últimos tópicos do texto a 

atenção às favelas seja destacada, em seu capítulo XV, artigo 349, preconiza a 

extinção das construções anti-higiênicas, e a possível realocação dos moradores em 

outras construções providenciadas pela prefeitura.95 

                                                      
95 Vale a pena ressaltar a definição oficial de favela pelo Código de Obras em 1937, sua formação é 
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A partir de 1940 com a necessidade cada vez maior do Estado manter o 

controle e administrar a favela, cria-se a necessidade de conhecer melhor o território 

e a população da favela. Nesse sentido pesquisas sobre a favela são 

constantemente solicitadas, cujos dados seriam sobre desde as condições do solo, 

ao número de habitantes, condições de moradia, vida, salubridade etc. Desde então 

foram feitos muitos estudos sobre a favela, mas sempre com o objetivo cada vez 

maior de gestão eficaz da pobreza, sob um discurso de ordem moral. 

(VALLADARES, 2005). 

O preconceito contra os pobres, negros e favelados estavam – e ainda estão 

– destacados nos estudos sobre as favelas, nas análises dos autores e nos meios 

de comunicação.  Como sinaliza Valladares (2005) ao analisar os trabalhos de 

conclusão de curso de assistentes sociais e outros àquela época: 

E fica fácil perceber a orientação racista, quem sabe até eugenista do 
discurso, que apesar de reconhecer as consequências da escravidão, 
abolida no Brasil apenas em 1888, atribui sua responsabilidade às próprias 
vítimas. (VALLADARES, 2005, p. 60). 
 
 

Destaca-se que o papel das Assistentes Sociais à época ao lado do governo 

Vargas era de exercer a função fiscalizadora e policialesca dos moradores das 

favelas. Inclusive, colaborando para criação dos parques proletários, primeira 

inciativa pública de construção de moradias populares para os moradores de 

favelas. (VALLADARES, 2005). 

Conforme Burgos (2005) a criação dos parques proletários como uma 

resposta do poder público à “favela como um problema” não surge a partir da 

postulação dos moradores, mas do incomodo que as favelas vinham causando à 

urbanidade da cidade. 

Os parques proletários tinham o objetivo de resolver o problema das 

condições insalubres das franjas do centro da cidade, o que possibilita a expansão 

urbana e conquista de novas áreas. (BURGOS, 2005). 

Lembrando que nesse período a cidadania ainda era muito restrita, ou seja, a 

“cidadania regulada” como afirma Santos (1994) a que define como não-cidadãos ou 

                                                                                                                                                                      
tida inicialmente como “conglomerados de dois ou mais casebres regularmente dispostos ou em 
desordem”, posteriormente vão considerar um conglomerado de 50, “tipo de aglomeração 
desenvolvido fora da lei” (VALLADARES, 2005, p. 52-53). 
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pré-cidadãos, os analfabetos e trabalhadores que não possuíam carteira de trabalho. 

Dessa forma, “os habitantes das favelas não são vistos como possuidores de 

direitos, mas como almas necessitadas de uma pedagogia civilizatória”. (BURGOS, 

2006, p.28). 

Ainda de acordo com Santos (1994) a cidadania regulada consiste num 

sistema de seguridade social fragmentado, hierarquizado de acordo com a ocupação 

social de cada membro da sociedade. Ou seja, somente era reconhecido como 

cidadão aquele que possuía um trabalho legalmente reconhecido pela lei e pelo 

Estado. São considerados então cidadãos aqueles que trabalhavam de carteira 

assinada, ou aqueles que trabalhavam regularmente para o Estado.  

Ademais, os parques proletários além de propiciar ainda que ineficazmente a 

primeira interlocução do Estado para com os moradores de favelas, instiga a 

organização dos próprios moradores em comissões, que ganham mais força a partir 

de 1945. As resistências dos moradores a partir dessa época se iniciam nos morros 

Pavão/Pavãozinho, Cantagalo e Babilônia. Mais tarde essas comissões passariam a 

formular as primeiras pautas de reivindicação de direitos sociais. (BURGOS, 2005). 

Os parques proletários eram construções oferecidas pelo Governo como 

“provisórias”, somente na Gávea, no Leblon e no Caju, estima-se que removeram 

cerca de 4.000 moradores, sob o discurso de que as remoções eram apenas para 

reurbanizar as áreas, os moradores nunca mais tiveram acesso aos seus antigos 

locais de moradia. 

 

Os Parques Proletários acabaram funcionando como um mecanismo de 
fixação territorial de moradores de favela, mas com a valorização dos 
bairros onde foram instalados, principalmente Leblon e Gávea, os 
moradores são removidos novamente para áreas menos valorizadas. O 
Parque Proletário da Gávea foi removido em 1970 e sua população foi 
fixada na Cidade de Deus. (SILVA, 2010, p. 74). 
 
 

Todavia, mesmo que aparentemente o populismo de Vargas vislumbrasse a 

centralidade da classe trabalhadora, suas ações eram para garantir e dar 

continuidade aos interesses das elites e controlar de todas as formas as frações 

funcionais ao sistema produtivo operante. (CARVALHO e IAMAMOTO, 2009). 

É na década de 1930 que a “questão social”, ainda que continuasse sendo 
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“caso de polícia”, demanda respostas políticas. A partir das lutas e reivindicações 

protagonizadas pela classe trabalhadora, os direitos sociais vão sendo respaldados 

paulatinamente e precariamente sob forma de favores.96 

Neste sentido o controle sob as frações da classe trabalhadora volta-se 

especialmente para os moradores de favelas, a exemplo deste direcionamento 

político tem-se a criação da Fundação Leão XIII, em 1946, cuja finalidade era 

“trabalhar pela recuperação das populações das favelas do Distrito Federal”, tendo 

em vista “a extrema precariedade material e moral”. (IAMAMOTO e CARVALHO 

apud FARAGE, 2012, p. 80). 

O direito à cidade, como temos visto aparece sempre ligado a possibilidade 

consumo, de usufruir de espaços – aqueles que possuem condições serão 

privilegiados desde o local e espaço de moradia, até os bens básicos de existência 

como, saneamento básico, coleta de lixo, transporte, acesso a escolas, hospitais, 

áreas de lazer etc. 

 

A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da 
desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de acesso 
aos serviços e infra-estrutura urbanos (transporte precário, saneamento 
deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil 
acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à 
ocorrência de enchentes e desmoronamentos etc.) somam-se menos 
oportunidades de emprego (particularmente do emprego formal), menos 
oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência (marginal 
ou policial), discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, 
difícil acesso à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável. 

(MARICATO, 2003, p. 152). 
 

Dessa forma, destaca-se o papel da legislação que vai sendo construída para 

sustentação do poder concentrado e dos privilégios, na cidade, “refletindo e ao 

mesmo tempo promovendo, a desigualdade social no território urbano”. 

(MARICATO, 2003, p.151).  

Segundo Valladares (2005, p. 63) “a primeira favela já contava com 50 anos 

de existência quando foi tomada a decisão de realizar um recenseamento especifico 

desse tipo de bairro e seus habitantes”. Ainda assim, foi definida como “espaço 

provisório” e muito a quem das reais características da favela nos censos entre 1920 

e 1940. 

                                                      
96 CARVALHO e IAMAMOTO, 2009. 
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A situação da favela é reduzida ao problema habitacional, não que a 

habitação seria um problema menor, mas havia um conjunto de problemas sociais, 

os quais fazem parte da produção e reprodução das relações sociais estabelecidas 

na favela e a partir da produção social do espaço urbano. (FARAGE, 2012). 

Conforme Farage (2012), com o avanço da industrialização a situação 

habitacional e social da cidade do Rio de Janeiro vai se complexificando ainda mais 

nos anos de 1950, o que provoca, cada vez mais, o adensamento de moradores das 

favelas. Sendo a II Guerra Mundial determinante para o incremento da indústria 

brasileira, ocasionando assim a ocupação das áreas de subúrbio pelas indústrias, 

com o intuito de “melhor adequar o espaço físico às demandas produtivas” (ABREU 

apud FARAGE, 2012, p. 81). 

A partir da década de 1950 as favelas tornam-se um dos principais problemas 

do Rio de Janeiro, passando a exigir respostas mais contundentes ao poder público. 

De acordo com Farage (2012) 

 

Da década de 1950 e até os dias atuais, persiste a visão de que as favelas 
são locais sujos, de grande aglomeração populacional dominada pela 
violência bárbara entre os moradores, e onde proliferam as doenças, a 
marginalidade e a delinqüência. Essa visão homogeneizada sobre todas as 
favelas vem contribuindo para reforçar a lógica da “cidade partida”. É como 
se no mesmo espaço geográfico que constitui a cidade do Rio de Janeiro 
coexistissem duas cidades, a do “morro” e a do “asfalto”, que não podem 
conviver “harmoniosamente”, pois a primeira vive a ameaçar a segunda. 
(FARAGE, 2012, p. 83). 

 

A imagem da favela como tudo aquilo que é ruim vem sendo difundida de 

modo geral na sociedade, o senso comum de que é na favela em que estão os 

maiores “bandidos”, o crime organizado e tudo mais que requer um olhar superficial 

e (a) crítico dessa realidade. 

O contexto brasileiro contava com a eleição de Getúlio Vargas (1951-1954), 

dessa vez eleito pelo voto popular secreto e direto. Nesse período há um grande 

processo de migração nordestina para o sudeste do país, especificamente para os 

grandes centros, Rio de Janeiro e São Paulo. (SCHIMIDT, 2005). 

Como bem lembrou, Luiz Gonzaga (1912-1989) em uma de suas canções 



 

132 

 

“pau de arara”,97 a vida no Sertão era ainda mais difícil, a seca e a fome fatores 

preponderantes na vida das pessoas, e assim o sonho de seguir para cidade 

grande, ainda que fosse para erguer suas construções nas favelas da cidade grande 

e ocupar postos de trabalho com as piores remunerações possíveis. 

Desde então, devido aos fluxos migratórios aleatórios, o crescimento 

demográfico das metrópoles brasileiras se torna excepcional, o Rio de Janeiro nesse 

período contava com aproximadamente 2, 3 milhões de habitantes, a população 

residente em favelas era de 169.305 mil, 7,13% da população total.98 E tanto as 

ações da Igreja quanto as influências/interesses dos Organismos Internacionais 

(ONU, UNESCO, OEA etc.) vão incidir sobre as ações nas favelas, seja de 

pesquisadores, profissionais, voluntários etc. 

De 1950 a 1960 as ações da Igreja Católica se dividiam em duas vertentes, a 

Fundação Leão XIII e a Cruzada de São Sebastião. Embora ambas fossem 

conservadoras, elas atuavam em prol de ganhos materiais e de infraestrutura nas 

favelas, em geral atuavam na criação de escolas, creches, maternidades e conjuntos 

habitacionais populares.99 

Não podemos negar a participação desses atores no processo de formação 

política dos moradores das favelas, por exemplo, a Leão XIII que trabalhou 

diretamente com a formação de lideranças, e a Cruzada que atuava como 

interlocutora dos moradores junto ao Estado, “tal como ocorreu em 1958 e 1959, 

quando negociou com a administração pública a não remoção de três favelas então 

ameaçadas, Borel, Esqueleto e Dona Marta” (BURGOS, 2006, p. 30). 

Contudo, sabe-se o limite dessa atuação e ressalta o papel, principalmente, 

dos sujeitos diretamente envolvidos nos processos de desapropriação, invisibilidade 

                                                      
97 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, a expressão Pau de Arara retrata-se a um transporte 
coletivo considerado irregular, muito utilizado para transportar pessoas que saem do Nordeste rumo 
ao sudeste. Luiz Gonzaga e Guio de Moraes compõem a música “Pau de Arara” em 1952,como uma 
referência à peregrinação dos nordestinos para o sudeste do Brasil em busca de melhores condições 
de vida. (História de Luiz Gonzaga. Disponível em: http://www.luizgonzaga.mus.br/.Acesso: 
27/09/2016). 
 
98 Dados coletados, disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv17983_v3.pdf. 
Acesso: 08/10/2016.  
 
99 O objetivo da Leão XIII era prestar “assistência material e moral aos habitantes dos morros e 
favelas do Rio de Janeiro” (VALLADARES, 2005, p. 76), bem como assegurar que nenhuma ameaça 
comunista viesse se manifestar por meio dos “favelados”. A Fundação foi responsável pela criação de 
centros sociais e atuava mais na área educacional e da saúde. Já a cruzada de São Sebastião atuou 
nas atividades de construção de moradias e infraestrutura, ou seja, na parte de urbanização.  

http://www.luizgonzaga.mus.br/
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv17983_v3.pdf
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e alijamento dos processos decisivos e políticos da vida na cidade. Os sujeitos 

favelados, vão redescobrir a partir da luta por melhores condições de vida, uma 

identidade coletiva, o que vai dar nova conotação à categoria - “favelado”.  

Significa romper com status empregado pelas elites e pelo senso comum da 

negatividade do termo “favelado”, dos “vadios”, da “malandragem” o que servia para 

justificar as ações arbitrárias do Estado. 

Em 1957 é criada a Federação dos Trabalhadores Favelados do Distrito 

Federal (FAFEG), destacando seu importante papel de resistência às remoções 

através do trabalho comunitário, que buscava também melhorias nas favelas.  

Ao final da década de 1950, a relação entre o Estado, a Igreja e a Favela vão 

se alterando, pois a Igreja é acusada por suas ações assistencialistas e 

paternalistas. É importante ressaltar que tais ações eram sempre voltadas à 

contenção dos moradores das favelas, enquadramento moral e cooptação política. 

Ainda assim, começa uma disputa pelo controle das favelas, as autoridades públicas 

responsabilizam a Fundação Leão XIII e a Cruzada de São Sebastião de 

desperdiçar o dinheiro público e contribuir para “miserabilidade deliberada” nas 

favelas. (BURGOS, 2006). 

Já nos anos 1960 e início dos anos 1970 intensificam-se os trabalhos e as 

pesquisas sobre as favelas, para Burgos (2006) a favela é tida como problema 

político, ou nas palavras de Valladares (2005, p. 129) “da favela-problema para 

favela solução”.  

Nesse período, como aponta Valladares (2005): 

 

 [...] a percepção dos favelados como fruto de um processo marcado pela 
marginalidade social era amplamente dominante, e serviu como justificativa 
ideológica para a operação antifavela empreendida pelo Governador Carlos 
Lacerda (1962-1965), continuada por Negrão de Lima (1966- 1971) e 
Chagas Freitas (1971-1974). (VALLADARES, 2005, p. 130). 

 

A operação anti-favela num período de 12 anos atingiu 80 favelas, foram 

demolidos mais de 26 mil barracos e aproximadamente 140 mil pessoas foram 

removidas. (VALLADARES, 2005). A destruição das favelas como resolução do 

problema a alocação dos moradores em conjuntos habitacionais, parecia a melhor 

tendência a ser seguida, inclusive por diferentes países latino-americanos. Assim as 
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pesquisas e estudos acerca do urbanismo, arquitetura dentre outros temas que 

envolviam o desenvolvimento da cidade, se proliferaram. 100 

Entre 1960 e 1965 a política remocionista empreendida a partir da COHAB-

GB (Companhia de Habitação do Estado da Guanabara) tratou de expulsar 

violentamente milhares de pessoas de suas moradias, especialmente na Zona Sul 

da cidade. Segundo Valladares apud Silva (2010) as intervenções pontuais nas 

favelas ocorriam de acordo com os “interesses da cidade”, ou melhor, de um modelo 

de cidade ainda inspirado nas cidades europeias.  Conforme as remoções iam 

acontecendo em boa parte da Zona Sul, readaptavam os antigos locais de moradias 

a outro tipo de demanda – a do desenvolvimento urbano, industrial e tecnológico. 

Como exemplos, destaca-se a remoção do Morro do Pasmado no bairro de 

Botafogo, onde cerca de 2.000 casas foram incendiadas, e destruição de barracos 

no Morro Azul, para ceder lugar à construção da Estação de Metrô no bairro do 

Flamengo, dentre outros exemplos. Exemplos que poderíamos destacar aos quais 

demonstram não só a violência do Estado em querer retirar coercitivamente as 

frações mais pobres da classe trabalhadora das áreas potencialmente valorizadas, e 

da vista das elites, mas também ao que diz respeito a sua liberdade de escolha, seu 

direito de ir e vir e principalmente o direito à vida.101 

De acordo com o Relatório da Comissão da Verdade do Rio que denuncia a 

violência nas favelas durante da Ditadura civil-militar,  

 

Entre 1962 e 1974, mais de 140,000 pessoas foram removidas de suas 
casas, em especial nos bairros que se tornavam mais atrativos para o 
mercado imobiliário, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Leblon. Se a 
política de remoções sistemáticas foi iniciada com o então governador 
Carlos Lacerda - um dos principais articuladores civis do golpe - ainda antes 
da ditadura, foi em 1968, com a criação da Coordenação de Habitação de 
Interesse Social da Área Metropolitana do Rio de Janeiro (CHISAM), órgão 
federal subordinado ao Ministério do Interior, que a ditadura passou a dirigir 
o processo, garantindo recursos, força política e o uso irrestrito da 
repressão para viabilizá-lo. (PEDRETTI, 2016, s/p). 

 

Os efeitos da Ditadura civil-militar nas favelas acentuou um processo de 

violações de direitos que já havia ocorrendo desse o início do século XX, todavia 

                                                      
100 Ibidem. 
 
101 Ver longa-metragem “Remoção”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=lguFE8wT4XE. Acesso: 13/10/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=lguFE8wT4XE
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como a característica central do Governo era o autoritarismo, a política remocionista 

levada adiante, não poderia ocorrer sem truculência e extrema arbitrariedade. Muitos 

líderes de resistências foram executados, ou presos, dentre eles Etevaldo Justino de 

Oliveira, presidente da Federação das Associações de favelas do Estado da 

Guanabara (FAFEG) preso para averiguação policial inúmeras vezes. Como 

confirma Oakim e Pestana (2016), posteriormente, já na década de 2000, Etevaldo 

relata ter sido por diversas vezes torturado, sob a alegação de fazer “agitação nos 

meios securitários”. Ademais, relata que, quando em liberdade, era obrigado a 

comparecer ao Ministério do Exército para “marcar presença”. Era impedido de 

exercer suas atividades “devido às frequentes prisões, torturas e ameaças de 

punição. (OAKIM e PESTANA, 2016, p.10). 

Toda essa arbitrariedade advém de uma tradição colonial (onde o arcaico 

ainda prevalece sobre a modernidade) pautada nas práticas hierárquicas e de 

opressão entre o Senhor e o escravo. Batista (2003) em sua obra “O medo na 

cidade do Rio de Janeiro”, narra e traz elementos fundamentais para se pensar o 

medo na cidade hoje, a partir de uma construção histórica e ideocultural, a que 

perpassa mecanismos de controle cruéis e degradantes sobre as frações da classe 

trabalhadora. 

Assim, o medo como Batista (2003) afirma nada mais é que uma consciência 

materializada da classe dominante e que legitima a perseguição e o enquadramento 

daqueles que fogem ao padrão estabelecido em determinada sociedade. Ao ser 

disseminado o medo é também construído pela classe trabalhadora e suas frações, 

que passam a ter medo da cultura dominante, de suas práticas e assim vão 

reinventar formas de resistências.  

No Brasil, a “onipresença do medo” como explicitou Batista (2003), esteve 

ligada aos processos do capitalismo tardio no país – principalmente ao longo 

período escravista. As práticas policiais e do próprio Sistema Penal carregam em si 

a tradição genocida, seletiva e hierarquizadora. (BATISTA, 2003). 

Enquanto as forças armadas e as polícias se “especializavam” no quesito 

repressão, ainda que a redemocratização representasse a vitória de lutas travadas 

ao longo do período sombrio da ditadura, o aumento expressivo da pobreza, a 

queda das taxas de crescimento econômico, dentre outros fatores, fizeram com que 
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o crescimento urbano ganhasse novas especificidades.102 

Entre os anos 1970 e 1980 o êxodo rural foi intenso, tanto pela miséria no 

campo devido às estruturas arcaicas dos pequenos proprietários de latifúndios, tanto 

pelo desemprego ocasionado pela modernização da agricultura. Assim as 

metrópoles brasileiras de modo geral passam por um adensamento populacional, 

especificamente Rio e São Paulo.  

Desta forma, o processo de favelização também se intensifica. Segundo 

Botelho (2013, p. 172), “o ritmo de crescimento da população de favelas no 

município do Rio de Janeiro foi sempre duas vezes maior, em média, que o índice 

geral de crescimento da população carioca”. 

Explicita Botelho (2013) que os problemas econômicos, sociais e políticos 

incidiam cada vez mais no espaço urbano, pontos importantes para se pensar uma 

política urbana ampla foram desaparecendo como: o planejamento urbano, política 

de transporte de massa, programa habitacional, zoneamento espacial, etc. 

Convém ressaltar que entre os anos 1970 e 1980, as relações de clientelismo 

e da troca de favores entre o Governo e a população favelada é a marca desse 

período histórico, não havendo assim nenhuma oferta de políticas públicas mais 

significativas nesses espaços. (BURGOS, 2006). 

Destaca-se a criação do programa PROMORAR em 1975, cujos objetivos 

eram preservar o acervo popular local, priorizar o saneamento básico, acabar com 

as palafitas, e a transferência de títulos de propriedade aos moradores. Com isso, a 

“remoção” “parecia ser uma hipótese afastada” (BURGOS, 2006, p. 40), até mesmo 

porque as ações realizadas por meio da moeda voto era um meio de sensibilizar a 

população. 

Nesse sentido, urbanizar a favela tornou-se um mote eleitoral, todavia sempre 

a mercê de serviços precários ou quase escassos. Inevitavelmente, a criminalização 

                                                      
102 O período entre 1968 a 1973 foi chamado de “milagre econômico” e/ou “anos de chumbo”, na 
verdade foi um curto prazo em que a inflação caiu, o PIB aumentou, e investidores estrangeiros e 
nacionais passaram investir em novas fabricas. Todavia, a desigualdade e a concentração de renda 
se acentuaram. Passado esse período o Brasil, começava a vivenciar os reflexos da crise mundial 
dos anos 1970, embora seus efeitos mais devastadores fossem se manifestar significativamente a 
partir da década de 1990, já em 1973 o “milagre econômico” passa dar sinais de colapso. (SCHMIDT, 
2005). Expressão Nacional estrutural da crise dos anos 1970. Quadros que começam se inaugurar a 
partir de então. A partir dos anos 80 desindustrialização – espaço urbano e o aumento da violência 
urbana. 
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da pobreza e a criminalidade foram duas constantes no cenário urbano do Rio de 

Janeiro. 

Em 1982, Leonel Brizola é eleito a governador (1983-1987) com uma 

particularidade, ele tinha uma agenda social voltada para as favelas, ainda que seu 

governo não representasse de maneira alguma uma ruptura com os anos 1970. 

Embora, a abordagem de Segurança Pública, fosse distinta de outros governos. 

Salienta Burgos (2006) que no início de 1980,  

 

[...] apenas 1% das 364 favelas cadastradas era servido por rede oficial de 
esgoto sanitário completa (6% dispunham parcialmente do serviço); 6% 
rede de água total, e 13%, rede parcial com caráter oficial; e em 92% das 
localidades, a única forma de esgotamento pluvial era a drenagem natural 
pelo terreno. A coleta de lixo só foi considerada suficiente em cerca de 17% 
das áreas faveladas. (BURGOS, 2006, p, 41). 
 
 

Brizola atuou na questão da infraestrutura das favelas, através do programa 

da CEDAE - Proface (1983/1985) que levaria água e redes de esgoto a 60 favelas; 

também atuou minimamente na coleta de lixo junto à Colurb, e iniciou um programa 

de iluminação pública em 1985 pela Comissão Municipal de Energia. Lembrando 

que até o referido momento apenas 47 favelas cadastradas dispunham de 

iluminação pública. Através da Secretaria de Estado do Trabalho e Habitação, 

incluiu a regularização da propriedade em áreas faveladas.103 

Outro aspecto do governo de Brizola foi a tentativa de uma aproximação com 

a política de Direitos Humanos104, diferente do governo anterior buscava “definir uma 

nova conduta para as policias civil e militar” a que respeitasse os direitos civis das 

frações mais pobres. (BURGOS, 2006). Contudo o governo Brizola não criou 

políticas consistentes, e não deixou de reproduzir a lógica de cooptação das 

lideranças comunitárias e conduziu transferência da responsabilidade do Estado 

para as associações de moradores.  

Já no decorrer dos anos 1980 o problema favela ganha novas nuances, a 

presença de grupos paraestatais como, banqueiros do jogo do bicho e os grupos 

                                                      
103 Se repassava a um valor simbólico os lotes para os moradores, que se tornaram seus proprietários 
respeitando todos acordos legais e formais. (CAVALLIERI apud BURGOS, 2006). 
 
104 Não é objetivo deste capitulo analisar o debate sobre os Direitos Humanos no Brasil. Mas devido a 
importância deste tema, ressaltamos que ele será aprofundado no próximo capitulo. 
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dedicados ao tráfico de drogas. A violência assume maior destaque, e a 

disseminação do medo na cidade se torna ainda mais espetacularizada. Porém, 

como sinalizou Souza (2008. p. 51) “a violência não se distribui homogeneamente no 

espaço urbano”, são nos espaços mais pobres e com menos acesso aos serviços 

públicos e urbanos de qualidade, os locais que onde mais pessoas são vítimas de 

violência. (CANO apud SOUZA, 2008). 

Certamente o período da redemocratização brasileira trouxe sim avanços no 

que diz respeito ao plano jurídico-formal dos direitos duramente pleiteados. Contudo, 

a própria Constituição Federal de 1988 já nasce num contexto adverso e 

contraditório, uma vez que os preceitos neoliberais já estavam sendo colocados em 

pauta nos países latino – americanos, inclusive no Brasil. 

O período que compreende o fim da década de 1980 até os dias atuais, o 

Estado reduz sua responsabilidade e/ou a transfere para atores diversos da 

sociedade civil em determinadas áreas de gestão e no desenvolvimento das 

políticas públicas e sociais. O Estado então atua infimamente nas ações voltadas às 

políticas públicas e se dedica demasiadamente às ações repressivas e coercitivas. 

Levando, contudo, a “uma das maiores transformações políticas do último século: a 

erupção do Estado penal”. (WACQUANT apud ABRAMOVAY e BATISTA, 2010, p. 

09).  

A crise do capital abarca formas de combater os movimentos sociais de 

resistência, influindo diretamente na vida dos trabalhadores e de seguimentos da 

classe subalterna. Passam ser inseridos nas formas extremamente precárias de 

trabalho, vivenciando o desemprego, a violência generalizada, e a criminalização da 

pobreza. 

Não obstante, é a década de 1990 que inaugura no Brasil um “novo”105 

modelo de “gestão da pobreza” como Wacquant (2008) muito bem explicita, a 

manutenção do Estado Penal em detrimento do social, personaliza o tratamento 

dado aos pobres nas cidades. 

Atualmente, o Rio de Janeiro possui cerca de 16.550.024 habitantes,106 

                                                      
105 Vale lembrar que o novo sempre irá trazer resquícios do arcaico. (FERNANDES, 1968). 
 
106 Dados do censo 2013. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rj. Acesso 
24/05/2016. 

 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=rj
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conforme os dados de 2014 a população moradora de favelas chegava a “2 milhões 

[...] seriam a 7ª maior cidade do país”.107Se o estado concentra de um lado as 

maiores favelas do país com uma população marginalizada e estigmatizada, por 

outro, se trata de um dos maiores pontos turísticos do mundo, onde se tem o metro 

quadrado mais caro do país.   

Segundo o Censo Demográfico de 2010, conta com 763 “aglomerados 

subnormais”108, apenas no município do Rio de Janeiro, dentre os locais mais 

populosos estão as áreas de favelas como, a Rocinha, o Complexo do Alemão e 

Complexo da Maré. Mesmo que nessas áreas superpopulosas, estejam 

concentrados a maior parte dos trabalhadores que contribuem e geram a riqueza da 

cidade, o acesso aos direitos e serviços básicos, continuam sendo defasados.   A 

cidade maravilhosa é também uma das cidades mais desiguais do país, convivendo 

também com a pobreza extrema e com a precariedade dos serviços e carência de 

direitos básicos prestados as frações da classe trabalhadora. 

Em julho de 2017, o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, anuncia que as 

favelas do Rio de Janeiro vão receber investimentos em ações socioeducativas para 

combater o “crime organizado”. Como parte do pacote de propostas do Plano 

Nacional de Segurança, mais uma vez assistiremos a favela sendo tratada como 

“problema” ao qual as ações do Estado estarão sempre voltadas, prioritariamente, 

para combate à “criminalidade”, como se a Favela fosse o lócus de toda violência e 

geradora de todos os crimes praticados. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), foi criado um Plano 

Emergencial de Ações Sociais com medidas que “vão complementar a atuação 

policial de repressão ao tráfico e à criminalidade”. Ou seja, os programas sociais não 

são prioritários e sim paliativos. Como descrito no site do Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS): 

 
 
 
A intenção é retomar o controle de áreas hoje dominadas por facções 

                                                      
107 Ver: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/com-2-milhoes-de-moradores-favelas-do-rio-
seriam-7-maior-cidade-do-pais.html. Acesso: 31/05/2016. 
 
108 A fim de adjetivar as favelas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) utiliza a 
expressão “Setores em Aglomerado Subnormal”, deixando transparecer o estigma e a discriminação 
ao retratar as favelas e seus moradores como tudo aquilo que foge ao padrão normal, como os 
bairros residenciais. Portanto, não consideramos o termo adequado para definição de favela.  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/com-2-milhoes-de-moradores-favelas-do-rio-seriam-7-maior-cidade-do-pais.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/09/com-2-milhoes-de-moradores-favelas-do-rio-seriam-7-maior-cidade-do-pais.html
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criminosas e, logo após as ações policiais e de segurança, levar serviços 
públicos e programas sociais para as populações mais vulneráveis./ Estão 
previstas iniciativas como o estímulo à participação dos jovens em 

atividades extra-curriculares no turno inverso à escola. (GRAZIADEI, MDS, 
2017).109 
 

A proposta do programa é atuar na ampliação de políticas sociais de Proteção 

Social Básica e Especial, a atenção à saúde, serviços educacionais, de formação e 

qualificação profissional, atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer. Ainda, 

prevê a atuação na proteção dos Direitos Humanos. 

 Essas promessas serão administradas por um Comitê-Executivo composto 

pelos seguintes órgãos: Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), que o 

coordenará; Secretaria de Governo da Presidência da República; Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; Ministério da Educação; Ministério da 

Saúde; Ministério da Defesa; Ministério da Cultura; Ministério do Esporte; Ministério 

da Justiça e Segurança Pública e Ministério dos Direitos Humanos. 

A prioridade das ações desse Programa segundo os dados do Instituto de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro são as favelas localizadas em parte 

da zona norte e oeste da cidade por possuírem os maiores índices de letalidade. Os 

diagnósticos foram realizados pelas equipes do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), sinalizando as favelas que devem receber as ações e investimentos como: 

o Complexo do Lins, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Conjunto de 

favelas da Maré, Cidade de Deus, Complexo do Chapadão, Complexo da Pedreira e 

Vila Kennedy. Esses territórios são atendidos por oito Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e seis Centros de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS). 

Todavia, sujeitos portadores de direitos, que nunca se efetivaram plenamente 

nas suas realidades. Pois, os direitos sociais nas favelas vão aparecer como 

coadjuvantes, uma vez que as mazelas da questão social e o trato da favela como 

um problema continuam relacionados à repressão e à amenização de problemas 

estruturais. 

Portanto, a história das favelas marca a conformação urbana do Rio de 

                                                      

109 GRAZIADEI, Carolina. Governo e RJ elaboram Plano Emergencial de Ações Sociais para 
Enfrentamento da Violência. Publicado em: <http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-
1/2017/junho/governo-e-rj-elaboram-plano-emergencial-de-acoes-sociais-para-enfrentamento-da-
violencia>. Publicado em: 28/06/2017. Acesso 21/05/2018. 

http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/junho/governo-e-rj-elaboram-plano-emergencial-de-acoes-sociais-para-enfrentamento-da-violencia
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/junho/governo-e-rj-elaboram-plano-emergencial-de-acoes-sociais-para-enfrentamento-da-violencia
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/junho/governo-e-rj-elaboram-plano-emergencial-de-acoes-sociais-para-enfrentamento-da-violencia
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Janeiro, que com o passar dos anos vai ganhando novos sentidos, e novas 

conotações, cujos interesses e disputas se tornam cada vez mais distintos e 

particulares. Veremos que essa história é permeada de lutas coletivas contra as 

inúmeras violações de direitos ao longo do tempo. 

 

2.3. O recrudescimento do Aparato Penal do Estado no Rio de Janeiro, 

criminalização da pobreza e militarização da vida  

 

 
 
"Apoio o Bope. Os caras estão em uma guerra e não dá para subir o morro 
de outro jeito. É uma guerra particular, é como ir para o Iraque. Você dá um 
tiro, ou mata ou morre" [...] "A geografia favorece os que ficam em cima do 
morro, o policial é um alvo fácil. Não tem como subir morro sem ser em 
blindados", afirma o universitário, que, apesar de ser carioca, vive em São 
Paulo. (SANTINI, G1, 2007). 
 
 

A declaração acima extraída do Jornal O Globo (2007), é do universitário Luiz 

Fernando Serejo da Silva, o estudante de física e controlador de vôo militar, é 

também o criador de um carrinho de rolimã customizado como um Caveirão, veículo 

do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da polícia do Rio de Janeiro. 

Ao apresentar a sua criação em uma corrida de estudantes da Universidade 

de São Paulo (USP), algumas questões de diferentes pontos de vistas foram 

levantadas. Segundo o universitário, ele é a favor do uso do blindado nas favelas 

cariocas e manifesta seu apoio à repressão, como alternativa eficaz na coibição do 

crime organizado no estado. 

Esta reportagem ilustra um discurso comum e recorrente que legitima a força 

do Estado e de suas Instituições Policiais no que concerne ao tratamento às 

populações que vivem nas favelas e áreas populares da cidade. Na íntegra a 

reportagem descreve as polêmicas da criação de Luiz Fernando Serejo trazidas 

pelos questionamentos de alguns movimentos de defesa de Direitos Humanos, 

mostra a inspiração do criador, baseada no filme Tropa de Elite (BRASIL, 2007), e a 

grande admiração das crianças e do público em geral que consagrou o herói do 

filme “Capitão Nascimento”. 

Como afirma Coimbra (1999), 

http://g1.globo.com/Noticias/Carros/0,,MUL176993-9658,00.html
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Tais visões têm sido competentemente produzidas e fortalecidas pela mídia 
que, cotidianamente, aponta serem esses locais – onde predomina a fome e 
a miséria – os espaços da desordem, do crime, da marginalidade, da 
bandidagem. Em cima de tais formas de pensar, sentir, perceber e agir 
sobre o mundo apóiam-se e aplaudem-se os extermínios, as chacinas, os 
linchamentos e institui-se na prática a pena de morte para as parcelas mais 
empobrecidas de nossa população. (COIMBRA, 1999, s/p). 

 

Poderíamos discorrer sobre vários elementos que entoam essa reportagem, 

como Coimbra (1999) afirma, trata-se de uma visão do senso comum sobre um 

assunto corriqueiro - o uso ou não da força policial em determinados espaços da 

cidade. Supostamente, espaços “marginalizados” e tomados pela “desordem”, o que 

parece ser um consenso.  

Porém, o que interessa neste tópico, para além da cultura de violência que 

perpassa a sociedade brasileira, é entender as bases materiais e históricas a que 

fundam e fomentam as práticas de perseguição e ameaças aos direitos 

fundamentais e humanos das frações da classe trabalhadora que vive nas favelas 

do Rio de Janeiro, pelas forças policiais.   

Mas como falar das bases materiais e históricas das práticas violentas do 

Estado sem falar do papel que desempenham os meios de comunicação e das 

diversas instituições que contribuem para naturalização e perpetuação desse 

sistema? O tema violência faz presente cotidianamente, é impossível não colocar 

em pauta a criminalização da pobreza e a militarização da vida, tão propagadas 

pelos diversos veículos de informação. 

Essa criminalização se baseia em determinantes impostas para identificação 

de fatores “criminógenos”110 partindo muitas vezes de tendências comportamentais, 

como o caráter/índole dos sujeitos, pertencentes a determinados locais, ou mesmo 

de certos lugares/territórios. Esse pressuposto nega a historicidade e as 

determinações sociais, político e econômicas de determinados sujeitos, espaços, ou 

                                                      
110 Cesare Lombroso, autor italiano, médico positivista parte de uma visão acerca do indivíduo em 
que ao estudar inúmeros cadáveres de detentos, conclui que certas características eram comuns 
entre os “criminosos”. Acreditava que hereditariedade era um fator determinante, onde a pessoa não 
seria influenciada pelo meio, as influências externas em pouco iriam contribuir, pois crê-se na 
patologia criminosa dos indivíduos. Essa tese ganha adeptos por todo o mundo, inclusive no Brasil, 
ainda que muito rechaçada pela academia e pela criminologia crítica, ela sustenta muito o imaginário 
social da criminalidade violenta, da culpabilização dos sujeitos, negando a historicidade e as relações 
sociais de produção em que estão inseridos. (PEREIRA, 2006). 
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então, os reconhece a partir de estigmas e estereótipos. 

Ter áreas consideradas “de riscos” nas grandes metrópoles a partir daqueles 

espaços que são considerados “perigosos” faz parte da lógica que criminaliza os 

pobres, a partir da contenção territorial como Haesbaert (2014) afirma, quanto a 

partir dos tipos de segregação como confirma Souza (2008).  

Temos como um dos muitos exemplos dessa criminalização, a criação dos 

muros envolta do conjunto de favelas da Maré, que a partir do discurso que os 

muros seriam um bloqueio acústico para os moradores, nada mais era que um meio 

de “esconder”, tirar da vista a pobreza, todo um lugar dito “de risco”. 

Haesbaert (2014) sinaliza que o uso contínuo de estratégias de restrição à 

circulação, trata-se de um recurso em escala internacional ao qual se recorre à 

utilização de cercas e muros, num processo denominado pelo autor como contenção 

territorial. Essa contenção é fruto dos processos de criminalização, segregação e 

punição dos sujeitos a partir de sua realidade geográfica, econômica, social e 

cultural, “indesejáveis”. 

Segundo Haesbaert (2014, p. 248): 

 

Os muros-barragem, por outro lado, são construídos, sobretudo, como 
dupla contenção territorial vinculada à segurança: barrar a expansão das 
áreas faveladas, principalmente em nome da preservação ambiental – a 
“biossegurança” dos chamados ecolimites (através de uma legislação 
discriminatória que muitas vezes não se aplica a bairros de classes altas 
nas mesmas condições) e também, a exemplo dos muros-dutos, restringir a 
mobilidade para fora das favelas, principalmente (na leitura dominante) de 
grupos considerados perigosos, como os narcotraficantes. (HAESBAERT, 
2014, p. 24. 

 

A contenção territorial de maneira ampla se relaciona ao papel do Estado que 

passa a reutilizar métodos de contenção retrógados da história, não apenas de 

confinamentos ou reclusão, a fim de controlar os fluxos de pessoas e comércios 

como em outros momentos.111 Mas, retomando alguns desses moldes, tem o efeito 

de constranger e controlar, a partir de cercamentos por toda parte, de uma maneira 

moderna e eficiente, limita a circulação de grupos culturais e etnicamente distintos, 

                                                      
111 Haesbaert (2014) exemplifica, lembrando-se da Muralha da China aos muros das cidades 
medievais, muro de Adriano no Império Romano, ao Muro de Berlim durante a Guerra Fria, que se 
materializaram em contextos políticos diferentes. 
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ainda que enquanto força de trabalho. 

É interessante ressaltar, que as medidas de contenção territorial têm sido 

embasadas pelo próprio direito à biossegurança (Lei nº 11.105/2005), a que se 

estabelecem regras de segurança à biodiversidade, a proteção à vida e à saúde 

humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a 

proteção do meio ambiente.  

Nesse intuito o objetivo informado pelo próprio Instituto Pereira Passos (IPP) 

da construção dos muros no Rio de Janeiro, sempre foi o de evitar a expansão das 

favelas. Como sinaliza Haesbaert (2014) o ex-prefeito César Maia (1993-1997/2005-

2009)112 foi quem idealizou o programa de ecolimites113 com a proposta de construir 

um muro na Rocinha, mas Eduardo Paes114 à época Secretário de Meio Ambiente, 

rejeitou o projeto alegando que um muro não impediria a passagem de “criminosos” 

para outros lugares da cidade.  

                                                      
112 Cesar Maia foi o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, em três mandatos, o primeiro, (1993-1996) 
foi marcado pela realização de várias obras das quais se destacam o Rio-Cidade,o Favela-Bairro e 
a Linha Amarela. Promoveu a descentralização administrativa, com a divisão da cidade 
nas subprefeituras e a subdivisão das regiões administrativas; a criação da Multirio (Empresa 
Municipal de Multimeios ligada a Secretaria de Educação) da Rede Municipal de Teatros, e dá início a 
criação das primeiras ciclovias do Brasil. Em seu segundo mandato inicia a construção da Cidade do 
Samba, das "Vilas Olímpicas", do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas", das "Escolas 
Padrão" ne da construção do Hospital de Acari. Durante esse período Maia não repetiu os 
programas Rio-cidade, que foi aprovado, e tampouco o Favela-Bairro, reprovado pelos cariocas; 
manteve apenas a expansão das ciclovias e ciclofaixas.. No terceiro mandato (2005–2008) Cesar 
construiu o Museu Cósmico e equipamentos esportivos visando os Jogos Panamericanos de 2007. 
O Parque Aquático Maria Lenk, o Stadium Rio, o Velódromo Municipal do Rio (o primeiro do Brasil), 
a HSBC Arena (a única posteriormente privatizada) e a Cidade das Artes. Disponível em: 
(http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome
_politico=Cesar%20Maia). Acesso: 11/09/2017. 
 
113 Esse projeto entra na lógica dos direitos humanos no novo milênio, que inclui a “segurança 
ambiental”, à biodiversidade e a ética. 
 
114 Seu primeiro mandato como prefeito do Rio de Janeiro foi de 2009 a 2012. Já no primeiro ano de 
mandato, Eduardo Paes (PMDB) deposita atenção de seu governo no Choque de Ordem, a partir da 
criação, da secretária especial de Ordem Pública, o objetivo da operação era o “de combate à 
desordem urbana na cidade”, o foco era inibir ambulantes informais, flanelinhas, transporte pirata, 
construções irregulares, população de rua, publicidade não autorizada, desrespeito no trânsito e 
desordem nas praias. As operações são realizadas por guardas municipais, fiscais de controle 
urbano, policiais militares e civis, equipes da Colurb, Detro, além disso, foram criadas também as seis 
secretarias: Conservação, Combate e Prevenção às Drogas, Defesa do Consumidor, Promoção e 
Defesa aos Animais, Preparação para Copa da FIFA e Jogos Olímpicos de Verão e Qualidade de 
Vida e Envelhecimento Saudável. Uma pesquisa realizada pelo arquiteto Faulhaber da Universidade 
Federal Fluminense, o que resultou no livro intitulado “SMH 2016: Remoções no Rio de Janeiro 
olímpico” aponta que durante a gestão de Eduardo Paes, foram promovidas mais de 65 mil 
remoções. O arquiteto afirma, que no governo de Paes houve mais despejos que Pereira Passos e 
Carlos Lacerda juntos.  (AZEVEDO e FAULHABER, 2015). 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Subprefeitura
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclovia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_Samba_Jo%C3%A3ozinho_Trinta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_do_Samba_Jo%C3%A3ozinho_Trinta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Luiz_Gonzaga_de_Tradi%C3%A7%C3%B5es_Nordestinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio-cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela-Bairro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclofaixa
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_C%C3%B3smico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Panamericanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_Aqu%C3%A1tico_Maria_Lenk
https://pt.wikipedia.org/wiki/Stadium_Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%B3dromo_Municipal_do_Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/HSBC_Arena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_das_Artes
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
http://www.camara.rj.gov.br/vereador_informacoes.php?m1=inform&cvd=286&np=CesarMaia&nome_politico=Cesar%20Maia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Choque_de_Ordem


 

145 

 

Porém, ao ser eleito a prefeito, Eduardo Paes (2009-2013/2014-2017) passa 

a defender a ideia e, inclusive construir o muro da favela Santa Marta já no primeiro 

ano de mandato em 2009. Logo, o então Governador Sérgio Cabral (2007-2014/ 

2011-2017) anunciou um plano para cercar com muros em 12 favelas com 

instalações das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs).  

A favela aparece novamente como um problema, o sinônimo da desordem, 

fruto do crescimento urbano desenfreado. Assim, a atuação do Estado voltada para 

contenção dos espaços onde habitam as frações da classe trabalhadora mais 

empobrecida, torna-se fundamental dentro de um processo amplo de criminalização 

da pobreza.  

A contenção territorial, enquadra-se entre as técnicas funcionais para separar 

as “classes perigosas”115 das “classes laboriosas”116 ou melhor dizendo a classe 

trabalhadora e suas frações,  procurando evitar os “riscos” e a insegurança, 

encontram-se aportes nas formas de vigilância, na segregação urbana, segregação 

induzida, na auto-segregação e na contenção carcerária. Ousamos dizer ainda, que 

também nos remete a um tipo de técnica funcional, a internação compulsória dos 

usuários de crack, que vivem nas áreas mais pauperizadas dos grandes centros 

urbanos.117 

                                                      
 
115 Segundo Wacquant (2007) são jovens dos bairros periféricos habitados por trabalhadores, os 
desempregados, os sem-teto, mendigos, prostitutas e imigrantes que sofrem repressão e são 
estigmatizados demasiadamente em seu cotidiano.  
 
116 As Classes laboriosas são consideradas as frações da classe trabalhadora, posto que, nela 
existem trabalhadores que exercem variados tipos de função, havendo assim uma separação e 
distinção dentro da própria classe. Torna-se necessário separar “os trabalhadores de bem” dos 
demais trabalhadores, aqueles que exercem atividades ilícitas para manter seu sustento ou daqueles 
que vivem às margens, pedindo, perambulando, “ameaçando a sociedade”. Essa é uma visão 
preconceituosa e conservadora que vem sendo propagada pelo Estado, pela mídia e pelo senso 
comum, ademais, esse pensamento ideológico vem sendo traçado especialmente com a ofensiva 
neoliberal, que impõe formas de trabalho precário e culpabilizando os sujeitos por suas condições, 
retirando-os de uma lógica extremamente desigual e de todo um contexto. (PEREIRA, 2006). 
 

117 Assim a segregação urbana nos remete ao desenvolvimento desigual do capitalismo expresso 
essencialmente nas cidades, onde o desenvolvimento econômico, social, cultural e político leva a 
existência de distintos polos, numa mesma cidade, áreas destinada as frações mais abastadas, e 
áreas destinadas as frações da classe trabalhadora. Como sinaliza Souza (2008) já a segregação 
induzida refere-se aos espaços que por excelência simbolizam o não reconhecimento de certos 
direitos, como as favelas e outros espaços populares. E a auto-segração, que para o autor são a 
criação de espaços fechados para as frações da classe alta, os grandes condomínios, condomínios 
exclusivos e de luxo, que simbolizam poder e o direito a ter direitos, inclusive de estarem “acima da 
lei” – Souza (2008, p. 153) faz referência à “famosa frase “você sabe com quem esta falando?””. 
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Sendo assim, Souza (2008) em seu livro intitulado “Fobópole: O Medo 

Generalizado e a Militarização da Questão Urbana” analisa a questão do medo na 

cidade, onde uma “fobópole” para o autor seria uma cidade “tomada pelo medo da 

criminalidade violenta” (SOUZA, 2008, p. 09).  Sinalizando que o tema da violência 

urbana muito em voga no Brasil e muitos outros países, o autor busca mostrar como 

as grandes metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo, podem ser tratadas 

como “laboratórios privilegiados” do medo e da criminalidade violenta. 

É interessante notar que a abordagem de Souza (2008) parte da análise de 

que o processo de “criminalidade” a partir da criminalização da pobreza, estará 

sempre interligado ao desenvolvimento urbano, impulsionado por esse processo de 

segregação urbana, nesse intuito as políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento urbano e políticas públicas voltadas para segurança pública, nunca 

foram inter-relacionadas, tornando-se imprescindível essa interface, em qualquer 

análise sobre os direitos humanos relacionados a segurança ou sobre o direito à 

cidade. 

Pensar essa “criminalidade urbana” e o aumento da violência requer entender 

a criminalização como um processo socioeconômico, político e ideológico, que 

fantasiosamente parece estar limitado apenas ao aparelho policial ou “à letra da lei”. 

No entanto, atravessa o imaginário de todos os segmentos da sociedade, dos meios 

de comunicação, todos os órgãos e instâncias de justiça, das distintas classes 

sociais, dos representantes políticos e diversos atores da sociedade civil. 

Como indaga Souza (2008): 

 

Se uma bala perdida de fuzil pode tirar a vida em qualquer lugar – no beco 
de uma favela e dentro do apartamento da classe média; se nem shopping 
centers e nem mesmo bancos ou “condomínios exclusivos”, com todo o seu 
aparato de segurança, são completamente seguros; se prédios de 
apartamentos são invadidos e saqueados com frequência; sequestros 
“comuns” e sequestros relâmpago se tornam corriqueiros; se basta ser tido 
por “suspeito”,  pela aparência, para ser discriminado, humilhado e, no 
limite, executado por policiais agindo como justiceiros ou em retaliação ; 
então afina, onde estariam os “lugares seguros”?. (SOUZA, 2008, p. 54). 

 

Vale ressaltar, que embora a violência mais corpórea possa estar nos 

diversos locais da cidade, ela é refletida desigualmente, nos distintos espaços da 
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cidade. A violência na Maré ou entras favelas da cidade, é muito distinta da violência 

vivenciada nos condomínios de luxo do Leblon, ou da Barra. 

A segregação de modo geral é acompanhada pelas formas de vigilância, que 

vão desde os menores dispositivos, como câmeras, cercas, até as forças mais 

especializadas em técnicas e armamentos de todos os portes, regidas por um 

mercado altamente lucrativo.  Lembrando que atualmente, o Rio de Janeiro conta 

com todos os tipos de agentes da “segurança”, uma vez que as instituições de 

Segurança Pública, previstas no artigo 144 da Constituição Federal, não dão conta 

dessa “preservação da ordem”.  

 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
        I -  polícia federal; 
        II -  polícia rodoviária federal; 
        III -  polícia ferroviária federal; 
        IV -  polícias civis; 
        V -  polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

Assim, outros grupamentos e desdobramentos dessas instituições se forjam 

no Rio de Janeiro, como: a Guarda Municipal, o Centro Presente,118  as Unidades de 

Polícia Pacificadora (UPPs), o Grupo Especializado em Ações Táticas (GATE) da 

PM, o Serviço de Operação Especial (SOE), o Grupamento de Intervenção Tática 

(GIT), o Grupamento de Operações Especiais (GOE), ligado a Guarda Municipal, o 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE), etc.  

 Em consonância com Souza (2008),  

 

[...] a segurança pública torna-se, ela própria, um “paradigma de governo”. 
Nesse ambiente, criminalizam-se grupos específicos da sociedade, e o 
medo do crime, da “desordem”, do “distúrbio” e da violência é utilizado como 
pretexto para um eficaz controle social, além de alimentar poderosas 
engrenagens do capitalismo contemporâneo: o “mercado da segurança” e o 
“mercado da informação”. (SOUZA, 2008, p. 152). 

 

Não obstante, o processo de criminalização da pobreza aparece 

                                                      
118 Operação Centro Presente, com base no site da Polícia Militar do RJ, tem o objetivo de “coibir 
roubos e furtos, consumo e comércio de drogas, e ainda promover o ordenamento urbano no Centro 
da cidade”.Disponível: < https://pmerj.rj.gov.br/centro-do-rio-recebe-reforco-da-operacao-centro-
presente-e-prende-oito-pessoas-no-primeiro-dia/> . Acesso: 25/09/2017. 

https://pmerj.rj.gov.br/centro-do-rio-recebe-reforco-da-operacao-centro-presente-e-prende-oito-pessoas-no-primeiro-dia/
https://pmerj.rj.gov.br/centro-do-rio-recebe-reforco-da-operacao-centro-presente-e-prende-oito-pessoas-no-primeiro-dia/
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cotidianamente na vida dos moradores de favelas e espaços populares da cidade, 

desde a própria urbanização do Rio de Janeiro como vimos no capítulo 1, que levou 

os trabalhares a procurarem áreas longínquas e encostas de morros, como únicas 

opções de moradia, a partir da expulsão, e desapropriação das áreas mais nobres. 

Remete-se também, ao exemplo da Política de Segurança Pública no Rio de 

Janeiro, durante o governo Marcello Alencar (1995-1998), em que os policiais 

recebiam a "gratificação faroeste”, uma quantia acrescentada ao salário daqueles 

que pela sua “bravura” tivesse participação nas grandes operações e apresentasse 

produtividade. 

Como mostra na reportagem a seguir à época, a gratificação “faroeste” 

representava um estímulo à perseguição dos estereótipos de “bandidos”, ocorriam 

majoritariamente nas favelas da cidade e aumentou significativamente o número de 

homicídios. 

Três dos seis policiais militares flagrados em filmagem espancando 
favelados de Cidade de Deus (zona oeste do Rio) receberam do governo 
estadual, em 1996, o aumento salarial conhecido no Rio como gratificação 
"faroeste". 
Oficialmente, a gratificação "faroeste" é dada a PMs que tenham praticado 
atos considerados de bravura. Na maioria das vezes, o policial premiado 
participou de ações que resultaram na morte de supostos criminosos. (Folha 
de São Paulo, 09 de abril de 1997). 

 
 

A mesma reportagem, afirma que “pelo menos 11 moradores da favela foram 

espancados pelos PMs durante a operação” (Folha de São Paulo, 09 de abril de 

1997). Segundo Souza (2001), desde as barreiras impostas pela territorialização a 

partir da expansão do tráfico de drogas de varejo até a proliferação dos condomínios 

fechados de luxo, “vão enfraquecendo a vida pública no quotidiano, seja, pelas 

interdições diretas de acesso e locomoção seja pelo medo de frequentar certos 

locais em certos horários e sob certas circunstancias”. (IDEM, 2001, p. 84). 

Passados dezesseis (16) anos da “gratificação faroeste” a matéria publicada 

abaixo parece não ser atual, a cultura de incursões às favelas e espaços populares 

no Rio de Janeiro permanece, segundo especialistas, “ainda mais eficiente”. 

 

Dois dias após o tiroteio que deixou dez mortos no Conjunto de Favelas da 
Maré, no Rio, a polícia divulgou a identidade de todas as vítimas. Sete tinham 
ficha criminal. Nesta quarta-feira (26), a Anistia Internacional, moradores e 
estudantes criticaram a ação da tropa de elite da PM. 
Durante a madrugada, moradores fizeram um protesto silencioso. Quando 
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amanheceu, as consequências do tiroteio ainda atrapalhavam a rotina da 

população. Vários pontos da comunidade estavam sem luz. (Jornal Nacional, 
junho de 2013). 

 

 

Assim como a reportagem acima, se tem ao longo dos anos vários 

acontecimentos que ilustram tristemente as violações de direitos humanos em 

favelas e em espaços estigmatizados pela pobreza, e ausência de políticas públicas 

efetivas. 

A partir da década de 1990, como já elucidado as políticas públicas, de modo 

geral, passaram a ser norteadas por preceitos que descaracterizam a noção de 

direitos, sendo redirecionadas primordialmente pela iniciativa privada. O mercado ira 

moldar artefatos e serviços que correspondentes as politicas de segurança, mas o 

Estado é o gestor principal da Segurança Pública. 

Além das modificações decorridas do cenário de crise mundial, que vem 

impactar direta e profundamente as ações do Estado, afeta impacta a organização 

social da vida, dos mercados, que visam cada vez mais alçar a lucratividade. 

Em conformidade com Wacquant (2011, p. 10): 

A difusão das armas de fogo e o desenvolvimento fulminante de uma 
economia estruturada da droga ligada ao tráfico internacional, que mistura o 
crime organizado e a polícia, acabam por propagar o crime e o medo do 
crime por toda a parte no espaço público. (WACQUANT, 2011, p.10). 

 
 

A ausência de políticas públicas, garantidoras de direitos sociais, o aumento 

do desemprego e do subemprego, afeta a vida dos moradores dos bairros mais 

pobres das grandes cidades, onde principalmente, muitos jovens vão buscar novas 

alternativas de sobrevivência. Como, por exemplo, o tráfico de drogas e/ou outras 

atividades ligadas. 

De acordo com Wacquant (2011) o início dos anos 1990, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Recife registraram duas vezes o número de mortes violentas que o índice 

norte-americano e 20 vezes o nível dos Países da Europa Ocidental. 

O desenvolvimento econômico tanto no plano internacional quanto nacional 

de maneira consensual demanda práticas policiais arbitrárias para o combate da 

“criminalidade ou da violência urbana”. Assim, o mercado de drogas “ilícitas” se 
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constituirá em mais uma possibilidade de geração de renda, para muitos 

trabalhadores que não conseguem entrar no mercado formal de trabalho.  

Segundo Souza (2008, p.60) as favelas estão longe de ser “os únicos 

espaços que servem de suporte logístico para o tráfico de drogas e varejo”. 

Lembrando, o autor cita o exemplo da “Cracolândia” em São Paulo, que a partir de 

1990, o crack era vendido e consumido mesmo dentro de prédios ou até à céu 

aberto, na região central da cidade, já hoje, vem vivenciando um grande processo de 

gentrificação. No entanto, as favelas para além dos estereótipos e visões 

preconceituosas assumem “uma importância muito grande no comércio de tóxicos 

nas cidades brasileiras” (IDEM, 2008, p.60) por três razões ao ver de Souza (2008): 

primeiro por serem consideradas “mananciais de mão-de-obra barata e descartável” 

uma vez que, em geral, sua localização e organização interna e espacial muito 

vantajosas para o comércio de drogas ilícitas. Segundo, pela localização próxima ou 

entre os bairros nobres da cidade, garantindo assim um mercado consumidor. E por 

último, pela estrutura física da favela, que dificulta a entrada/ invasão daqueles que 

não a conhecem bem para as disputas, sejam entre outros grupos ou mesmo da 

polícia.119 

A terceira característica, no Rio de Janeiro, não garante tanto essa premissa 

da não invasão pela estrutura física (de vielas, ruas mais movimentadas etc.), mas 

dificulta de certa forma as invasões quando ocorrem.       

Assim o rastro da expansão do mercado de drogas a partir desse momento 

viabiliza novos mercados locais de drogas “ilícitas” tornando-se uma das economias 

mais disputadas e lucrativas, principalmente no norte e nordeste do país, e a 

solução para o “problema” passa a ser a suspensão de direitos humanos.  

Segundo Misse et. al (2013, p. 15)  

 

As políticas de enfrentamento à criminalidade baseadas no confronto 
violento desfrutam do aval de boa parte da opinião pública, que considera 

                                                      
119 Souza (2008) afirma ainda que desde o fim dos anos 1990 a diversificação dos negócios aumenta 
as necessidades do tráfico em favelas, pois há uma diminuição dos rendimentos, onde a cocaína  
torna-se mais barata, ao mesmo tempo em que concorre com o uso de drogas sintéticas, como o 
estasy, comumente utilizadas em festas da classe média, casas noturnas e raves. Além disso, as 
extorsões praticadas por policiais corruptos tornam-se um mais um fator de custo para o tráfico, que 
vão sofrer pressão e entrar em disputas com as milícias. 
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necessário o uso preponderante da Força do Estado perante os grupos 
criminosos. Tal posicionamento intensificou-se principalmente a partir do 
fortalecimento bélico do varejo de drogas em favelas, já nos anos 1990. 
(MISSE et. al, 2013, p.15). 

 

Junto a essa expansão a chamada “guerra às drogas” e o proibicionismo vão 

fortalecer as faces conservadoras do discurso neoliberal afinado à lógica de 

incremento dos dispositivos de “segurança”, e combate ao tráfico de drogas. No 

Brasil temos cerca de 60 mil homicídios ao ano referentes à proibição das drogas, 

além de um Sistema Carcerário superlotado onde em 55% da população total é 

composta por jovens negros e 26% da população masculina presa por tráfico de 

drogas e 62% da população feminina também condenada por tráfico. Um a cada três 

presos no Brasil se enquadra na Lei de Drogas.120 

De 2005 a 2017 a população carcerária presa por tráfico de drogas aumentou 

480%, isso sem contar os dados de sete estados: Alagoas, Bahia, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e inclusive do Rio de Janeiro, que os Governos 

recusam fornecer os índices.  

Posto que, na Constituição Federal de 1988 se determina que o tráfico de 

drogas constitua como crime inafiançável e sem anistia, posteriormente, a Lei de 

Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) proíbe o indulto e a liberdade provisória, além de 

dobrar os prazos processuais, no intuito de aumentar o tempo da prisão provisória. 

Essas medidas corroboram para o aprisionamento em massa no Brasil, o 3º país 

que mais prende no mundo, de acordo com os dados do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2017). 

Quando essa população não passa compor a massa de presidiários do Brasil, 

é exterminada nas operações e incursões policiais, ou mesmo entre os próprios 

grupos civis armados. Principalmente, após a alteração na Lei de Droga (lei 

11.343/2006)121 que tipifica o traficante e o usuário de drogas, define os respectivos crimes, 

                                                      
120 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2017). 
121 Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e prescreve medidas 
para prevenção ao uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e 
as redes de serviços. Lembrando que a Política Nacional Antidrogas (PNAD), a partir do Decreto 
Presidencial nº 4.345 de 2002, ao adotar o próprio prefixo Anti drogas denota a posição proibicionista, 
a qual visa a eliminação das “drogas” da sociedade, criminalizando ainda mais os sujeitos e 
fortalecendo as indústrias de armamentos e farmacêuticas. Eis a consolidação uma grande rede de 
medicalização da vida, internações compulsórias em clínicas privadas, residências terapêuticas e na 
perseguição violenta aos usuários e comerciantes do tráfico e varejo de drogas consideradas ilícitas. 
Diferente da Política de Redução de Danos, Portaria nº 1.028 de 2005 do Ministério da Saúde que se 
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estabelecendo normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 

drogas, recrudescendo a pena para o traficante e mantém a criminalização e a penalização 

por uso de drogas. 

Tem-se a “demonização do traficante” (SOUZA, 2008), que a partir das 

manifestações da grande imprensa, colabora muito pouco para que se compreenda 

que, 

 

[...] a “fabricalização social” de indivíduos que, de fato, muitas vezes 
cometem atos brutais e cruéis (inclusive ou sobretudo contra indivíduos 
nascidos e criados em favelas) e, ao mesmo tempo, colabora para que o 
grande público concentre suas atenções – e seus medos e ódios – apenas 
na ponta do varejo, deixando na sombra os verdadeiros grandes traficantes 
e seus sócio facilitadores (aquilo que o subsistema I-E-A”, ou “importação-
exportação-atacado” (SOUZA, 1996b, 2000).  

 

Dessa maneira, o Estado que busca a qualquer preço proteger os “cidadãos 

de bem” da criminalidade, coloca como seu inimigo maior a personificação da figura 

do traficante, morador de favela, negro e pobre. 

Como sinaliza Souza (2008, p. 34), desde os anos 1990 “presidentes da 

República foram forçados pelas circunstâncias a se pronunciarem sobre os 

problemas como criminalidade violenta e crime organizado”. O autor cita a fala do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso em 1996 manifestando sua 

indignação quanto ao tráfico de armas e drogas que se constituía como “uma 

ameaça à soberania nacional”. 

O governo do Estado do Rio de Janeiro adotou, assim a partir de meados 
dos anos 90, a estratégia de investir, cada vez mais, em recursos materiais 
e humanos principalmente para a polícia militar, através da aquisição de 
armas de alto potencial letal, como fuzis 762, da concentração de membros 
para a corporação e da expansão considerável de sua frota de viaturas, 
incluindo veículos blindados, apelidados de “caveirões”. Também houve 
investimento na capacitação dos policiais para atuar em contextos de 
“guerrilha urbana”, aumentando-se o efetivo do Batalhão de Operações 
Especiais (BOPE) e do Batalhão de Policiamento de Choque (BPCHq), 
além de se criarem Grupamentos de Ação Tática (GAT) nos batalhões 
convencionais. Todo esse aparato foi empregado em operações de 
incursões cada vez mais frequentes em favelas com o objetivo de fazer 
frente ao poder local dos traficantes. (MISSE et al, 2013, p. 15). 
 

 

Ao longo desses anos há o realinhamento das formas de policiamento, que 
                                                                                                                                                                      
utiliza como estratégia o antiproibicionismo elaborando ações de Redução de Danos relacionados ao 
uso de produtos, substâncias ou drogas que causem a dependência. (TEIXEIRA et al. 2017). 
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prioriza modelos policiais organizados sobre as bases retrógadas do período 

ditatorial civil-militar. As Polícias Militar e Civil, permanecem responsáveis para 

coibição do crime, entretanto, a prática do policiamento ostensivo fica sobre a 

responsabilidade da Polícia militar e a incumbência da Polícia Civil de investigar e de 

apurar os crimes. 

Além disso, salientamos que há uma diversificação de meios de comunicação 

que veiculam a produção do mercado dito “lícito” e a produção do mercado “ilícito”. 

No entanto, os esforços para combater o mercado de drogas ilícitas se voltam para o 

fomento das estratégias de Forças Militarizadas, que passam assumir maior controle 

social partindo de determinantes geográficas impregnadas de estigmas, racismo, 

preconceitos etc. onde supostamente encontram-se, “a produção, a compra e a 

venda ilícita das drogas” – erroneamente nas favelas, uma vez que esse mercado 

advém de uma lógica macroeconômica em que, é acionada principalmente pelos 

países de primeiro mundo. 

O investimento demasiado em recursos materiais e humanos, na área de 

Segurança Pública, através da aquisição de armas potencialmente letais, assim 

como a contratação de agentes para a corporação da Polícia Militar e aumento da 

frota de viaturas, incluindo veículos blindados (caveirões). Em contrapartida a 

expansão do tráfico de armas e drogas, bem como o acirramento das disputas 

armadas por territórios e por comandos de locais de venda e distribuição de drogas, 

forjam conflitos diretos e de extrema violência. Seja entre os grupos civis armados 

de comandos distintos, ou deles com as forças policiais se acirram cada vez mais 

nas favelas do Rio de Janeiro. 

Dessa forma, as práticas policiais fazem parte de uma cultura de extermínio 

da população “indesejada”, baseada na retomada dos territórios “tomados pelo 

tráfico” e no extermínio da juventude negra e pobre (na figura de inimigos, são 

perseguidos como traficantes, bandidos, marginais etc.).  

Vale sinalizar que em 1998 institui-se a Secretaria Nacional Antidrogas, 

inicialmente subordinada a Casa Militar da Presidência da República, que em 1999 

se torna Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República, ou seja, 

uma política pública que mantém seu viés punitivista e militarizada. 

Conforme a reportagem, “Forjar auto de resistência é prática comum no Rio 
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de Janeiro” (Anexo 1), “desde o início da década de 90, em especial nas favelas e 

regiões mais pobres, agentes das forças policiais utilizam do recurso” (ANDRADE, 

UOL, 2013). Nesse caso específico como muitos outros que têm ocorrendo, as 

vítimas fatais desse extermínio provocado pelos agentes policiais do Estado, quando 

não correspondem aos “estereótipos criminosos”, forjam-se diversas situações que 

possibilitam a naturalização e justificativa das mortes. 

Os autos de resistências, a despeito de serem homicídios, são justificados, 

uma vez que o Código Penal brasileiro em seu artigo 23 versa que não há crime 

quando o agente do Estado pratica o fato em detrimento de “I. em estado de 

necessidade; II. Em legítima defesa; III. Em estrito cumprimento de dever legal ou no 

exercício regular do direito” (BRASIL, CÓDIGO PENAL, ATUALIZADO EM 1998). 

Confirma Souza (2008) que, 

Um medo generalizado, ainda que matizado também ele (de acordo com a 
classe, a cor da pele, faixa etária, o sexo e o local de residência), toma 
conta de corações e mentes, (re) condicionando hábitos de deslocamento e 
lazer, influenciando formas de moradia e habitat e modelando alguns 
discursos-padrão sobre a violência urbana. (SOUZA, 2008, p. 54). 
 

 

Ressaltando, que no Brasil 75 pessoas de a cada 100 são negras, o risco de 

um jovem negro ser assassinado é 2,6 vezes maior que de jovens brancos, de 2005 

a 2015 há a diminuição de homicídios entre os jovens não negros de 12,2 %, 

enquanto o número de homicídios de jovens negros aumentou em 18,2%.122 

A sexta aula do curso “Garantias Legais em Territórios Instáveis”123  que 

aconteceu no dia vinte de outubro de 2017, cujo tema principal foi “Recorte Racial da 

Violência Institucional”, mostra que o racismo tem justificado inúmeras atrocidades ao 

longo da história, inclusive, surge com o intuito de explorar e violentar povos sobre a 

justificativa de uma raça superior a outra. Nesse intuito o professor Denilson Araújo, 

ressalta que “O racismo no Brasil não é sutil, ele é escancarado, violento e 

                                                      

122 Fonte: CERQUEIRA, Daniel. Et el. Mapa da Violência 2017. IPEA e Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. Publicado em Jun/2017. Disponível em: < 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30253>. Acesso: 
29/09/2017. 

123  Realização da Fundação Escola, Centro de Estudos Jurídicos e Ouvidoria da Defensoria Pública 
do RJ. 
 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30253
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modular”.124  

Zaccone (2015) ao investigar na sua tese de doutorado o arquivamento dos 

declarados autos de resistência no Rio de Janeiro no período de 2003 a 2009, 

comprova que os homicídios cometidos pelos agentes do Estado em sua maioria 

ocorrem tanto porque há legitimidade dada pelo Sistema de Justiça Criminal,125 que 

coaduna com a suposta “legítima defesa” sem quaisquer investigações, tanto pela 

qualificação dos agentes envolvidos no uso da força letal para táticas de 

perseguição ao inimigo interno, na figura do “bandido”, “traficante de drogas e 

armas”, “criminoso”, desde que, pertencentes a uma determinada localidade, a um 

seguimento da classe trabalhadora, e em sua maioria jovens negros. 

A primeira manifestação questionando as ações arbitrárias da Polícia que 

resultavam em homicídios ocorre em 2003, onde familiares das vítimas da chacina 

do Borel,126 tentaram comprovar “a existência de uma execução criminosa praticada 

pelos agentes policiais, a partir do simples argumento de que seus filhos não eram 

traficantes de drogas”. (ZACCONE, 2015, p. 30). Além da legitimação dos 

homicídios por todo aparato repressivo, judiciário e midiático, os familiares das 

vítimas ainda têm que comprovar a idoneidade das vítimas, ou seja, provar a 

inocência e sua “ficha limpa”.  

De 2001 a 2011, as polícias do Estado do Rio de Janeiro cometeram mais de 

10 mil homicídios sob a justificativa de “autos de resistência”, nenhuma Polícia mata 

mais que a Polícia do Rio de Janeiro, principalmente a Polícia Militar. A cada 01 

policial vítima de homicídio, 40 civis são mortos pela polícia no RJ.127  

A face penal do Estado se revela de várias formas, entretanto a mais evidente 

tem se manifestado na execução de uma Política de Segurança Pública, que 

                                                      
124  OLIVEIRA, Denilson. Curso de Capacitação sobre Garantias Legais em Territórios Instáveis: 
uma reflexão atual sobre reconhecimento de direitos em favelas do RJ Aula: Recorte Racial e 
Violência Institucional. 25 de outubro de 2017. 
 
125 O Sistema de Justiça Criminal atua como um tipo de direito penal de acordo com o autor, com o 
esteriótipo do “criminoso” que vai nortear a ação da polícia, dos promotores, dos juízes e imperar a 
opinião pública através dos meios de comunicação de massa. (BARATTA, 2003). 
 
126 O fato ficou reconhecido internacionalmente como ”chacina do Borel”, já que nenhum dos cinco 
jovens assassinados pelos agentes policiais “ostentava o estigma de participação no tráfico de drogas 
local”. (ZACCONE, 2015, p. 29). 
 
127Como mostram os estudos de Misse et. al (2013). 
 



 

156 

 

centraliza suas ações na “Guerra às drogas”, a partir do enfrentamento pontual ao 

tráfico de drogas, sob o lema da violência urbana. Ou como bem explicitam: Souza 

(2008) numa “era do medo”, com exacerbado “medo na cidade” Batista (2003), a 

partir de um “mito da guerra civil” Coimbra (2003).128 

A política que vem sendo conduzida “a ferro e fogo” desde 2008 com a 

entrada das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) nas favelas tem como 

resposta um número estarrecedor de mortes violentas, apontado o verdadeiro 

extermínio da juventude negra, pobre e favelada.129 Essa política que inicialmente foi 

muito aplaudida pelos espectadores como a expressão mais nítida da violência do 

Estado para com as populações residentes de favelas, hoje se apresenta como 

falida, que desde sua implementação deu indícios de seu prazo de validade. 

O direito à cidade, mesmo que implicitamente, como temos abordado até aqui 

se constitui como o direito de poucos, respaldado pelas práticas repressoras e 

coercitivas do braço armado do Estado tem sido conduzido eficazmente junto com a 

politica de reestruturação urbana do Rio de Janeiro. Politica essa, de “limpeza da 

cidade”, eugenista e violadora. 

Na era neoliberal a lógica mercantil deve ser supervalorizada em todos os 

níveis da vida dos seres humanos. A reestruturação produtiva que impôs formas 

precárias de trabalho, do subemprego e da retração da política social impõe a 

ampliação do mercado de “segurança”, ou, do novo governo da insegurança social 

com vai denominar Wacquant (2008).  

Wacqüant (2011) em sua obra “As prisões da miséria” faz uma breve reflexão 

sobre a “criminalização da pobreza” destacando a “violência rotineira” das 

autoridades, na realidade brasileira, inclusive destacando as rebeliões nos presídios 

brasileiros, e as chacinas.  Conforme o autor há uma profunda contradição no que o 

ortodoxo do neoliberalismo oferece:  

 

[...] remediar com um "mais Estado" policial e penitenciário o "menos 
Estado" econômico e social que é a própria causa da escalada generalizada 
da insegurança objetiva e subjetiva em todos os países, tanto do Primeiro 

                                                      
128 Os autores destacados trazem referências importantes que se coadunam no sentido de pensar a 
disseminação da cultura violenta na cidade, e o papel do Estado na “contenção” dessa violência, 
balizada pela suposta “guerra às drogas” e na propagação do medo das frações da classe 
trabalhadora, e de todo aquele considerado “fora” dos padrões impostos pela sociedade burguesa. 
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como do Segundo Mundo (WACQUANT, 2011, p. 09). 
 

 

Essa lógica que vem sendo reafirmada chamada pelo autor de “onipotência 

do Leviatã” trata-se de uma forma de poder Eclesiástico do Estado de domínio 

restrito da manutenção da ordem pública. No que diz respeito a uma falsa guerra 

desenfreada contra violência, evidenciando, pois uma “guerra” contra os pobres.130 

Ressalta-se que o Estado Penal para Wacquant (2008) não considera a 

repressão e seu aparato coercitivo como característica única dessa penalidade, 

muito mais que isso, é a afirmação de um novo governo da insegurança social, 

difundido amplamente pela contrarreforma do Estado após a década de 1970.  

A restrição do Estado nas áreas sociais na realidade dos países norte-

americanos e europeus desde a grande crise vem evidenciando falsamente que, a 

lógica da flexibilização e do desmantelamento do Estado-providência estimula a 

produção de riquezas e gerando empregos, mas se contrasta com o dumping social, 

expressão utilizada pelo autor para denominar,  

 

[...] a precariedade e a pobreza, a generalização da insegurança social no 
cerne da prosperidade encontrada e o crescimento vertiginoso das 
desigualdades, o que alimenta segregação, criminalidade e o desamparo 
das instituições públicas (WACQUANT, 2011, p.85). 

 

Tal preceito, “assinala uma verdadeira inovação política” (WACQUANT, 2007, 

p. 62), a repressão se torna ingrediente central nos discursos punitivistas, 

demonizadores das frações da classe trabalhadora e dos lugares onde habitam. 

Mascarando assim as alterações no mundo do trabalho, na dinâmica da vida 

cotidiana e nas práticas coercitivas do Estado na virada do século. A luta contra o 

crime torna-se,  

 

[...] um pretexto conveniente e de uma plataforma profícia para um 
redesenho mais amplo do perímetro de responsabilidade do Estado, que 
opera, simultaneamente nas frentes econômicas, do bem-estar social e 
penal (WACQUANT, 2007, p. 62). 

 
                                                      
130 É importante ressaltar que o conceito de Guerra como tem sido utilizado por grande parte dos 
estudiosos, até mesmo críticos do assunto, acaba por reproduzir e muitas vezes naturalizar a ideia de 
que as frações da classe trabalhadora estão equiparadas como o aparato do Estado havendo dois 
grupos distintos em pé de igualdade nessas batalhas. Não é o que ocorre, embora, tanto o Estado e 
quanto os grupos civis armados, possuem arsenal de guerra, não se comparam um com outro. Essa 
disputa, e os conflitos armados não são uma Guerra stricto senso.  
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Confirma-se assim que o Estado Penal é fundamentalmente um aparato 

ideológico, cuja aparência “protetora e interventora” combate a insegurança 

generalizada em tempos de total abstinência para com as áreas sociais públicas. 

Não é de hoje que as técnicas de contenção das chamadas “classes 

perigosas”, norteiam as políticas públicas no Brasil, a forma seletiva com que elas 

são executadas, incide na segregação territorial, nas distintas formas de promover a 

segurança pública na cidade, nas diferentes e desiguais formas de prestação de 

serviços e viabilização dos direitos. Remete-se, conforme o autor, à abstenção do 

Estado de Providência para assentimento total ao Estado de Penitência. 

Ressalta-se que o estado do Rio de Janeiro coaduna com a contradição de 

um Estado rico, fascinante por seus pontos turísticos e grandes empreendimentos 

ao mesmo tempo em que abriga uma população sofrida, criminalizada e 

estigmatizada. Essa contradição corrobora para “os negócios do crime e da 

criminalidade vão fazer parte da “nova economia” e as ações das empresas que 

exploram a hotelaria punitiva integram o índice Nasdaq” (BATISTA, 2009, p. 28), ou 

seja, a Indústria do crime é uma das maiores do mundo e vem gerindo a sociedade 

sob todos os aspectos da vida social. 

Desde 2015, realiza-se uma feira de segurança em São Paulo,131 nela se tem 

os mais novos e modernos artefatos para segurança, como: armas, câmeras, 

dispositivos digitais e automáticos, entre outros serviços, que dispõe de dicas, 

palestras, convenções, tudo sobre como proteger sua vida, sobretudo a sua 

propriedade privada. Segundo a Presidente da Associação Brasileira de Empresas 

de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) são 18 mil empresas atuantes que 

fez movimentar um mercado de 4,62 bilhões de reais em 2013. Já em 2017, no Rio 

de Janeiro fora realizada a 11ª Edição da mais importante “Feira de Defesa e 

Segurança da América Latina”, ela contou “37.100 visitantes altamente qualificados, 

183 delegações oficiais, 450 marcas expositoras, 442 autoridades de segurança 

pública” (LAAD DEFENSE & SECURITY, 2017). Entre os temas abordados 

conforme disponibilizado no site do Evento, estão: A atuação das Forças Armadas 

                                                      
131 EXPOSEC – International Security: Feira realizada pelo Setor de Segurança Eletrônica brasileiro 
promovida com o objetivo de agregar produtos de segurança e conhecimentos que geram negócios 
durante o ano.  Para saber mais veja: http://www.exposec.tmp.br/. Acesso: 28/05/2014. 

http://www.exposec.tmp.br/
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na Garantia de Lei e da Ordem (GLO); Guerra Híbrida no contexto brasileiro; 

Estratégia para a implementação de acordos de compensação (offset) nas 

aquisições internacionais, em proveito de indústria nacional; O braço empresarial 

das Forças Armadas e o papel da indústria de Defesa na economia globalizada; 

Gestão em sistema prisional: estruturação, modernização e profissionalização; O 

combate a grupos organizados, manifestações, terrorismo e danos ao patrimônio; A 

tecnologia para o aumento de eficiência do trabalho policial; Ferramentas de gestão 

em segurança corporativa.132 

 A partir das narrativas da guerra contra a violência e da busca pela 

segurança, busca-se acreditar na “ressocialização e na reabilitação” a partir do 

super encarceramento, ou então, na legitimação da execução direta aos indivíduos 

“criminosos”. Ou seja, as pessoas não compram somente os dispositivos, mas 

compram também a premissa ideológica “da necessidade de repressão” (BATISTA, 

2007, p.37). 

Observa-se que o discurso da delinquência urbana tão difundida pelos meios 

de comunicação, em especial pela grande mídia, tem recebido respostas políticas 

dadas, primordialmente, pelo braço punitivo do Estado. A execução de jovens 

negros moradores de favelas não é uma realidade atual, as práticas de perseguição 

como temos visto até o momento são recorrentes e naturalizadas pela cultura racista 

e autoritarista no Brasil. As muitas chacinas que tem ocorrido, e os 

desaparecimentos forçados seguem os moldes de uma política criminal que não 

rompe com as práticas do período civil-militar. 

Entretanto, de acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio 

de Janeiro, a partir dos anos 1990 há uma maior preocupação com os 

desaparecimentos, entretanto, o aumento dos registros de ocorrências foi 

significativo. De 2.616 casos registrados em 1991 registram-se já em 2003, 4.800 

desaparecidos. Ao final do mandato do governo de Rosinha Garotinho (2003-2007), 

notou-se uma queda de 19%, foram informados 3.877 casos em 2006. Já o longo 

governo de Sérgio Cabral (2007-2010/ 2011-2014) aponta peculiaridades, dentre as 

                                                      
132 É válido conferir o site dos Eventos supracitados e perceber que assim como um cardápio de 
opções a Segurança é oferecida, vendida por meio de todas as espécies de artefatos materiais e 
ideoculturiais, como se o direito a Segurança restringisse à utilização de mercadorias e métodos 
estritamente violentos. Disponíveis em: http://www.laadexpo.com.br/br/seminarios/agenda/vi-
seminario-seguranca-laad e http://www.exposec.tmp.br/. Acesso: 09/08/2017. 
 

http://www.laadexpo.com.br/br/seminarios/agenda/vi-seminario-seguranca-laad
http://www.laadexpo.com.br/br/seminarios/agenda/vi-seminario-seguranca-laad
http://www.exposec.tmp.br/
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quais, os sumiços aumentaram 32%.133 

O aumento expressivo dos sumiços no período Cabral quase na mesma 

proporção entre a queda do número de homicídios dolosos que foi de 35% (de 6.133 

casos, em 2007, para 4.543 de novembro de 2012 a outubro de 2013), parece ter 

uma relação intrínseca, mas não muito investigada e preocupante à agenda política 

do referido governo. 

Os altos índices de desaparecimentos, a queda de homicídios dolosos e a 

queda das taxas das mortes decorrentes de intervenção policial, que passaram 

1.330 casos em 2007, para 402 casos entre 2012 e 2013 apontam para uma 

discrepância e ambiguidade das ações judiciais do Estado no que diz respeito aos 

desaparecimentos, que não têm suas causas determinadas e/ou suas buscas 

concluídas. 

O emblemático caso do Pedreiro Amarildo de Souza que desapareceu, em 14 

de julho de 2013, ganhou destaque na mídia após a mobilização da família junto a 

população que o conhecia, ativistas de direitos humanos, comprovando que seu 

desaparecimento envolveu dez policiais da UPP da região onde residia. Este foi 

somente um dos diversos casos em que envolvem os agentes do Estado nessa 

Guerra contra os pobres.  

Como Wacquant (2011, p. 11) explica: 

 

O uso rotineiro da violência letal pela polícia militar e o recurso atual à 
tortura por parte da polícia civil (através do uso da “pimentinha” e do “pau de 
arara” para fazer os sujeitos “confessarem”), as execuções sumárias e os 
“desaparecimentos” inexplicados geram um clima de terror entre as classes 
populares, que são seu alvo, e banalizam a brutalidade no seio do Estado. 
(WACQUANT, 2011, p. 11).  
 

 

Segundo o relatório do Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência 

Urbana Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre os “Autos de Resistência” no 

Rio de Janeiro entre 2001- 2011, também houve investimento na preparação dos policiais 

para atuar em contextos de “guerrilha urbana”, aumentando-se o efetivo do Batalhão de 

Operações Especiais (BOPE) e do Batalhão de Policiamento de Choque (BPCHq), além da 

criação de Grupamentos de Ação Tática (GAT) nos batalhões convencionais. Todo este 

                                                      
133 Ver dados disponíveis em: http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=56. Acesso: 15/02/2017. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=56
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aparato de guerra foi empregado em operações de incursão cada vez mais recorrentes nas 

favelas com o intuito de intimidar o poder local dos traficantes. 

O trecho a seguir do Jornal O Globo, refere-se a uma declaração do atual 

secretário nacional de Segurança Pública, ele reafirma a potencialidade do aparto 

policial brasileiro e lamenta a morte de policiais vítimas da violência do Rio de 

Janeiro. 

 

A polícia do Rio é extremamente corajosa. Trata-se de uma polícia motivada 
e bem preparada, apesar de todas as dificuldades. Quando se tem a 
oportunidade de conhecer as instalações, verifica-se que são centros de 
excelência. É por isso que a polícia continua o trabalho dela, apesar de 
todos os problemas. Se formos considerar o número de policiais que 
perdemos no Rio só este ano, assim como nos anos anteriores, 
observamos que a polícia não perde a sua coragem — analisou Santos 
Cruz. (Agência O GLOBO, 05/2017)134 
 

 
Casos emblemáticos foram repercutidos pela mídia, porém é muito comum 

criminalizar as vítimas e saudar a repressão. Segundo Cano (2013) desde o início 

da década de 1990, em especial nas favelas e regiões pauperizadas, agentes das 

forças policiais utilizam do recurso dos autos de resistência, para mascarar e 

legitimar os homicídios cometidos por policiais civis e militares. 

 

Frequentemente, o discurso oficial culpa as vítimas, já estigmatizadas por 
uma cultura de racismo, discriminação e criminalização da pobreza. Parte 
significativa da sociedade brasileira legitima essas mortes. O Sistema de 
Justiça Criminal perpetua essa situação, uma vez que raramente investiga 
abusos policiais. (ANISTIA INTERNACIONAL, 2015). 

 

Não obstante, a Garantia de Lei e Ordem (GLO) retoma ao estado do Rio de 

Janeiro, a partir do reforço concedido pelo Governo Federal de suas tropas, desde o 

dia 11 de agosto de 2017, incursões policiais com a participação das Forças 

Armadas foram realizadas nas favelas do Jacarezinho, Manguinhos, Mandela, 

Bandeira II e Conjunto Habitacional de Triagem, deixando terror e pânico no 

cotidiano dos moradores desses locais, durante 12 dias de intensos tiroteios, 

                                                      
134 Leia mais: “Bope e Core vão treinar equipes da Força Nacional para atuação no Rio: General da 
reserva elogiou as instalações das duas unidades” Disponível em: 
<https://oglobo.globo.com/rio/bope-core-vao-treinar-equipes-da-forca-nacional-para-atuacao-no-rio-
21297901#ixzz4h9w5pySN>. Acesso: 15/05/2017. 
 
 

https://oglobo.globo.com/rio/bope-core-vao-treinar-equipes-da-forca-nacional-para-atuacao-no-rio-21297901#ixzz4h9w5pySN
https://oglobo.globo.com/rio/bope-core-vao-treinar-equipes-da-forca-nacional-para-atuacao-no-rio-21297901#ixzz4h9w5pySN
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perseguições e arbitrariedade por parte do Estado. O que supostamente motivou os 

confrontos foi a morte do atirador de elite da CORE (Coordenadoria de Recursos 

Especiais) da Policia Civil, no dia 11 de agosto, onde o delegado de polícia Marcus 

Amin afirma em entrevista ao SBT (dia 14/08) que “as operações não irão parar até 

que encontrem o responsável”.  

Não muito diferente do que aconteceu em 2013 na Maré, como veremos a 

frente, e em muitas áreas pobres da cidade. O direito à cidade de vários moradores 

se vê interrompido, somado a isso, a violência e a truculência dos confrontos 

financiados pelo Estado com os grupos civis armados, causam além do medo e 

terror, o não acesso a direitos como saúde, educação, ir e vir, e o próprio direito à 

vida. 

A violência imposta pelos Agentes Policiais, dos Grupos Civis Armados e/ou 

das Milícias, colocam barreiras à mobilidade dos moradores e trabalhadores daquele 

espaço, conforme Haesbaert (2014) constitui,  

 

[...] com clareza uma dialética da mobilidade/imobilidade que marca o 
espaço urbano a partir de atos de violência, tanto no sentido daqueles que 
fazem uso da obstrução da circulação para executarem sai ação e/ou 
ampliarem a sua repercussão, quanto daqueles que, muitas vezes, são 
forçados a desencadear esses fechamentos como forma de (auto) proteção.  
(HAESBAERT, 2014, p. 254). 

 

Somente no dia 21 de agosto desse ano 26. 975 alunos ficaram sem aulas, 

64 escolas e creches fechadas, o equivalente a 4% da rede municipal. Somente na 

região do Jacarezinho 10 escolas e creches fechadas, quase 2.400 alunos sem 

aulas, devido os confrontos violentas. Moradores alegam ter medo de sair de casa 

para comprar o pão e fazer as demais atividades, como trabalhar, estudar, etc.135 

No caso das operações na favela do Jacarezinho, realizadas pela Polícia 

Civil, ironicamente a instituição responsável pelas investigações, quando há abusos 

de poder institucional, bem como violações de direitos humanos cometidos por 

agentes do Estado. A pergunta que muitos moradores vítimas da violência estatal 

colocam e dificilmente obter respostas, é: como denunciar a polícia para a própria 

polícia?  

                                                      
135 Disponível em: www.g1.globo.com , em 21/08/2017. 
 

http://www.g1.globo.com/
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Uma das respostas positivas à violência de Estado no Jacarezinho foi fruto de 

mobilização coletiva de moradores, e outros atores sociais que se uniram junto à 

Defensoria Pública136 para denunciar as práticas, e reivindicar os direitos que 

estavam totalmente cerceados pelas Forças Armadas. E pela primeira vez, 

consegue-se um Habeas Corpus coletivo, é um princípio que não existe, e a 

Defensoria Pública através dos relatos de abusos, depoimentos, matérias que 

denunciavam as agressões policiais juntamente com os princípios Constitucionais, 

ganha a liminar que encerra as buscas e apreensões naquele local. 

Ressalta-se que de acordo com o Instituto de Segurança Pública, ao menos 

três pessoas são mortas por dia pelas forças policiais do Rio de Janeiro. O 

equivalente a um homicídio cometido pela Polícia Civil ou Militar a cada 8 horas no 

Estado. A justificativa das Operações em geral, são a busca e apreensão de armas de 

fogo e drogas, no entanto, em 2016, apreendeu-se 9.238 armas de fogo, ou seja, pela 

quantidade, nível de arbitrariedade e violência das operações policiais em favelas do Rio 

de Janeiro é um número ínfimo.   

“O Estado vai aonde ele quiser. Não existe domínio territorial de facção 

criminosa no Rio de Janeiro”, disse o almirante Roberto Rossato sobre a Operação 

Onerat, uma operação conduzida pelas forças estatuais e federais, em agosto de 

2017, contra o roubo de cargas e o crime organizado no estado do Rio de Janeiro.137 

Como sinaliza Wacquant (2011, p. 26): 

 

Supressão do Estado econômico, enfraquecimento do Estado social, 
fortalecimento e glorificação do Estado Penal: a “coragem” cívica, a 
“modernidade” política e a própria audácia progressista (vendida do outro 
lado da Mancha sob a etiqueta de “terceira via”) imporiam atualmente que 
aderíssemos às banalidades e aos dispositivos de segurança mais 
desgastados. (WACQUANT, 2011, p. 26). 

 

                                                      
136 A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO se trata de uma instituição 
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime 
democrático, inscrita no CNPJ sob o nº 01.700.151/0001-15, vem atuando através de seu NÚCLEO 
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (NUDEDH) e ainda de seu NÚCLEO CONTRA A 
DESIGUALDADE RACIAL (NUCORA). 

137 MENDONÇA, Alba Valéria; BOECKEL, C.; TORRES, L. e MARTINS. M. A. “Com 5 mil homens, 

Operação Onerat tem 2 mortos e 24 presos em confronto no Rio”. Publicado: 05/08/2017. Fonte: 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/forcas-de-seguranca-fazem-balanco-da-operacao-

onerat.ghtml. Acesso: 01/10/2017. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/forcas-de-seguranca-fazem-balanco-da-operacao-onerat.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/forcas-de-seguranca-fazem-balanco-da-operacao-onerat.ghtml
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O investimento público destinado às ações coercitivas do Estado diverge do 

discurso que pleiteia o não investimento em outras áreas como saúde e educação 

em decorrência da crise econômica e política que vive o país, e de forma ainda mais 

acentuada o Estado do Rio de Janeiro. 

Primeiro, porque o novo Plano Nacional de Segurança prevê o gasto de cerca 

de R$ 2 bilhões, até dezembro de 2018, até o final de 2017 o governo terá investido 

aproximadamente R$ 700 milhões, dinheiro utilizado apenas em ações policiais 

violentas, em mais armamentos gerando confrontos com os grupos civis armados, 

justamente na disputa por territórios e na suposta “guerra contra o crime organizado” 

como se referiu o almirante Roberto Rossato. 

Segundo porque, o modelo de cidade, cujos gastos públicos se voltam para 

lucratividade privada, acirra ainda mais as desigualdades e prioriza o investimento 

público voltado para a repressão direta das manifestações sociais populares, bem 

como para a atuação em favelas e nas áreas mais pobres do estado, a fim de 

aquietar todos aqueles que colocam “em risco” a vida do cidadão de bem – 

principalmente se for turista. 

Dessa forma, desde novembro de 2016, quando o atual Governador do Rio 

de Janeiro Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ)138 anunciou o pacote de austeridade, 

incluindo o fim de programas sociais e incluindo uma taxa de 30% cobrada sobre o 

salário dos Servidores Públicos do Estado e das pensões dos aposentados durante 

16 meses, além do fim dos restaurantes populares e o reajuste da tarifa do bilhete 

único de 6,50 para 7,50 reais, mostrando a discrepância da falta de recursos, uma 

vez que os grupamentos da Segurança Pública se tornam ainda mais militarizados e 

modernizados. 

O valor gasto com a Operação Onerat não foi divulgado, mas como mostra o 

infográfico a seguir uma operação com esse potencial de forças armadas, número 

de veículos, blindados, helicópteros e outros dispositivos, suponhamos que não 

tenha custado pouco.  

Assim como a Ocupação das Forças Armadas na Maré que em 15 meses 

                                                      
138 Assumiu o cargo de governador do Rio de Janeiro após a renúncia, em 3 de abril de 2014, do 
então governador. 
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gastou R$ 600 milhões, enquanto em Projetos Sociais gostou-se em 6 anos R$ 

303,6 milhões. Conforme a Organização Não Governamental REDES de 

Desenvolvimento da Maré, foi um ano e três meses de ocupação por tropas militares 

federais na Maré no período de 1º de abril de 2014 a 30 de junho de 2015, e após a 

desocupação das tropas federais, de julho de 2015 a junho de 2016, ocorreram 36 

operações policiais, coordenadas pelas Forças Armadas, Polícia Civil, sendo 22 

apenas pela Polícia Militar.139 

Figura I –  Infográfico Operação Onerat em números: 

 

 

Fonte: Infográfico extraído do site, Globo em 01/10/2017.140 

                                                      
139 BACELAR, Carina. “Na Maré ocupação Militar custou o dobro dos gastos sociais nos últimos seis 
anos”. Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-
o-dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/. Publicado em: 03/07/2015. Acesso: 02/10/2017. 

140 Fonte: https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/forcas-de-seguranca-fazem-balanco-da-
operacao-onerat.ghtml. Publicado: 05/08/2017. Acesso: 01/10/2017. 

 

http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-o-dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/
http://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-o-dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/forcas-de-seguranca-fazem-balanco-da-operacao-onerat.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/forcas-de-seguranca-fazem-balanco-da-operacao-onerat.ghtml
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Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança pública entre 2009 e 2016, chega 

a 21,9 mil o número de homicídios decorrentes da ação de agentes civis e militares 

no país. A maioria das vítimas em 2016 eram homens (99,3%), sendo a maioria 

negros (76,2%), (65,2%) tinha entre 18 e 29 anos. 16,6% dos mortos, Os 

adolescentes, eram adolescentes, entre 12 e 17 anos.141 

 

 

Gráfico III – Mortes decorrentes de Intervenções policiais, em serviço e 

fora de serviço Brasil, 2009-2016: 

  

 

Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública; Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
Publicado em 30/10/2017. Acesso: 30/10/2017.  

 

Tanto o artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos, quanto o 

artigo 6º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), reconhecem o 

direito à vida e determina aos Estados que protejam e garantam a vida humana. 

Todavia, observa-se a banalização da vida de moradores das favelas e de áreas 

populares da cidade. Que alimentada pelas desigualdades e pela cultura da violência 

nas ações do Estado, atua diante da premissa do uso legítimo, e abusivo da força letal e 

de execuções sumárias. Confirma Haesbaert (2014): 

 

                                                      
141 Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Publicado em 30/10/2017. Disponível em: 
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/. Acesso 30/10/2017. 
 

http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/
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Nesse caso, o Estado, através de seu aparato policial, pode agir em função de 
leis ou normas de exceção – como aquelas que implicam a total privação do 
direito á livre circulação e/ou à “inviolabilidade” da propriedade privada. 
(HAESBAERT, 2014, p. 257). 
 

O local com mais registros de homicídios em decorrência da ação policial de 

acordo com o Mapa do Crime é a 21ª DP em Bonsucesso, apenas nos primeiros quatro 

meses de 2017 houve 28 registros de homicídios. Não por acaso, é esta a Delegacia de 

Polícia onde os moradores da Maré podem registrar ocorrências de violação de direitos 

humanos seja por agentes do Estado ou por qualquer civil, no entanto, o que percebi 

durante a pesquisa de campo, em inclusive no acompanhamento de uma vítima de 

invasão domiciliar por agentes do Estado, é o medo dos moradores de ir à Delegacia 

realizar a denúncia, legitimados por alguns fatores. São eles: 1º Medo da represália da 

Polícia; 2º pelos relatos de outros moradores do atendimento da Delegacia aos 

moradores, hostil e manipulador (como eu mesma presenciei); 3º pela própria falta de 

articulação coletiva entre as vítimas – é muito difícil a organização para fazer uma 

denúncia coletiva onde várias casas foram invadidas, e vários moradores tiveram direitos 

em comum violados; e 4º pelo questionamento constante e “desesperança” quando se 

diz “como denunciar a polícia para a própria polícia”.  

Ainda que haja tentativas e esforços na articulação por meio dos atendimentos 

sociojurídicos da ONG Redes de Desenvolvimento da Maré, o tema da violência 

institucional pelas Forças Armadas e até mesmo da violência praticada por grupos civis 

armados, é algo difícil de se lidar e “reagir” de alguma forma.  

Nesse sentido, a luta coletiva por meio de reivindicações, pedidos de paz em 

caminhadas, campanhas por direitos, se tornam estratégias de resistência à violência, 

um tema que mobiliza e sensibiliza muito os moradores e trabalhadores da Maré, ainda 

que, muitos quando sofreram algum tipo de violência, muitas vezes não conseguem 

efetivar denúncias e/ou ter algum de reparação em relação à perda de direitos. 

Conforme o Gráfico abaixo o número de mortes decorrentes de Intervenção 

Policial tem se tornado cada vez mais expressivo, uma vez que no mês de agosto deste 

ano o número já ultrapassa a metade do número de mortes durante todo o ano de 2016. 
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Gráfico IV: Mortes decorrentes de intervenção policial no Rio de Janeiro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria com base nos dados do Instituto de Segurança Pública. Atualizado em Dez/2017. 

 

Destacam-se alguns casos ocorridos no Rio de Janeiro:142 

 

Figura II: Casos de Mortes decorrentes de intervenção policial no Rio de 

Janeiro 

 

LOCAL ANO 
RELATO 

Maré 2018 Marcos Vinicius da Silva, de 14 anos, foi baleado na barriga indo pra 

escola. (REDES da Maré). 

Maré 2018 Matheus, 20 anos, morador da Vila Pinheiro atingido durante três 

operações policiais que ocorriam concomitantemente na Maré dia no dia 

06 de fevereiro de 2018. (REDES da Maré). 

Maré 2018 Jeremias de Jesus, 13 anos de idade, atingido durante operação policial 

na Favela Nova Holanda. O menino havia saído de casa para jogar bola. 

(REDES da Maré). 

Jacarezinho 2017 André Luis Medeiros “mototaxista (...) baleado no Jacarezinho, na Zona 

Norte do Rio, na última sexta-feira, morreu nesta quarta-feira no Hospital 

Municipal Souza Aguiar, no Centro. André havia sido baleado na perna e 

foi socorrido por moradores da comunidade”. (EXTRA, AGO/2017) 

Acari 2017 Maria Eduarda Alves Ferreira foi atingida durante o recreio no pátio da 

escola onde estudava. “Da noite para o dia, a menina de 13 anos tornou-

se assunto principal dos jornais da cidade e do país”. (Carta Capital, 

Ago/2017). 

                                                      
142 Quadro realizado com base em notícias de sites e outros meios de comunicação disponíveis na bibliografia do 
presente trabalho.   
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Lins 2017 Vanessa dos Santos, 10 anos, foi atingida por um tiro na cabeça. O pai 

afirma que o tiro partiu de policiais, quando entravam atirando na residência 

da família na Comunidade Boca do Mato. (G1.com, jul/2017). 

Morro do 

Borel 

2016 Jhonata Dalber, 16, a mãe pediu para o filho ir buscar saquinhos de pipoca 

para a festa junina do filho caçula. Jhonata, foi baleado na cabeça. “Na 

versão dos PMs, o adolescente foi morto no tiroteio, e, inclusive teria 

revidado os disparos”. (g1.com,  jun/2017). 

Alemão 2016 “Roseli dos Santos de Jesus, de 31 anos, e Luiz Felipe Alvez de Souza, de 

19, foram baleados durante troca de tiros entre policiais e suspeitos e 

chegaram a ser levados para a Unidade de Pronto Atendimento de Itararé, mas 

não resistiram aos ferimentos”. (G1.COM, jul/2016). 

Alemão 2016 Elaine Cristina de Souza, de 34 anos, mãe de três filhos, foi atingida por uma 

bala perdida no sábado à noite, no Alemão. Foi socorrida na UPA, mas morreu 

na madrugada de domingo. (G1.COM, 2016). 

Cidade de 

Deus 

2015 Marcos Vinícius dos Santos, de 11 anos, ajudava o pai a vender frutas. 

Tia conta que criança foi atingida quando tentava fugir. (G1.COM, 2015). 

Chacina 

Costa Barros 

2015 
Wilton Esteves Domingos Júnior, 20, e Wesley Castro Rodrigues, 25, 
levaram três tiros cada um. Cleiton Corrêa de Souza, 18, e Carlos 
Eduardo da Silva de Souza, 16, receberam sete. Roberto de Souza 
Penha, 16, foi atingido por dez tiros. Os jovens foram mortos na região do 
complexo de favelas da Pedreira, após voltarem de uma comemoração no 
Parque Madureira, também na zona norte. Na ocasião, os policiais 
alegaram que receberam denúncias de que o grupo estaria envolvido em 
um roubo de carga, o que foi descartado nas investigações da chacina. 
(UOL, 2015). 

Nilópolis  2014 
Haissa Vargas Motta, de 22 anos, foi morta durante uma ação policial de Pms 
do 41º BPM em Nilópolis.(G1.com, 2015). 

Manguinhos  2014 
Johnathan de Oliveira, 19, era morador da favela de Manguinhos, Zona 
Norte do Rio de Janeiro, foi morto por policiais militares da UPP local. 
(ODIA. IG, 2015). 

Acari 2014 
Ana Cláudia Germano, de 30 anos, foi baleada no rosto por volta das 

9h30m, quando passava pela Rua Edgard Sotero. A bala saiu na nuca. 

Segundo parentes, no mesmo momento um blindado do 41º BPM (Irajá) se 

aproximou. - Os policiais atiraram e um disparo atingiu minha irmã. Ela 

havia saído de casa para ir à casa da sogra porque o filho caçula (de 8 

anos) estava com febre - disse Rosemar Germano Coutinho, adiantando 

que Ana Cláudia tinha outros três filhos, o mais velho com 12 anos. 

(EXTRA,COM, 2015). 

Favela Para 

Pedro - Irajá 

2013 
Maria Eduarda Sardinha, 11 anos, baleada durante uma operação policial  
dois dias antes do Natal. (O Globo, 2017).  

Rocinha 2013 
Pedreiro Amarildo de Souza desapareceu, em 14 de julho de 2013, após ter 
acesso e analisar novas imagens de uma câmera de segurança instalada nas 
proximidades da UPP da comunidade. Dez homens da corporação serão 
investigados. (G1.COM, 2015) 

Rocinha 2012 
Hugo Leonardo Silva, morto por policiais militares em 17 de abril de 2012, 
na localidade conhecida como “199”. Hugo seria a décima vítima de 
homicídio em dois meses, apesar da ocupação da polícia desde 
novembro do ano anterior e o discurso de que as mortes em favelas 
ocupadas haviam acabado. Hugo tinha 33 anos, trabalhava carregando 
material de construção, era casado e pai de dois filhos. (REDE DE 
COMUNIDADES CONTRA VIOLÊNCIA). 

Pavão - 2011 
 
André de Lima Cardoso Ferreira, 19, foi atingido pelas costas por 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/08/atiraram-para-matar-diz-amiga-de-jovem-morta-durante-blitz-no-rj.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/08/atiraram-para-matar-diz-amiga-de-jovem-morta-durante-blitz-no-rj.html
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia/2011/06/15/animosidade-pode-ter-motivado-morte-de-jovem-no-rio.jhtm
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Pavãozinho 

Copacabana 

policiais da UPP Pavão-Pavãozinho, em Copacabana. A Polícia Militar 
afirmou que o jovem teria ligação com o tráfico de drogas, e a ocorrência 
foi registrada inicialmente como auto de resistência. Os dois agentes 
respondem por homicídio. (UOL, 2015). 

Favela do 

Danon, Nova 

Iguaçu 

2011 
 
Juan Moraes, 11, foi assassinado por 4 PMs durante ação do 20º BPM 
(Mesquita) para reprimir o tráfico de drogas na comunidade do Danon. No 
caso de Juan, houve tentativa de ocultação de cadáver. (G1.COM. 2015).  

Nova Holanda 

Maré 

2010 
Uma incursão de policiais do 22º Batalhão da polícia Militar na Nova 
Holanda (uma das favelas da Maré) resultou na morte de dois moradores: 
o frentista Paulo Cardoso Batalha, de 40 anos e o estudante Deividson 
Evangelista Pacheco, de 19 anos. Além das duas vítimas fatais, outros 
moradores ficaram feridos, dentre eles o filho de Paulo Cardoso Batalha, 
Paulo Gabriel Santana Batalha, que tinha 5 anos na época e estava no 
colo do pai; e o barbeiro Alessandro de Oliveira do Nascimento, de 25 
anos, atingido gravemente na cabeça. (REDE DE COMUNIDADES 
CONTRA VIOLÊNCIA). 

Baixa do 

Sapateiro 

Maré 

2009 
Felipe dos Santos Correia de Lima, de 17 anos, foi executado com um 
tiro na cabeça dado pela Polícia Civil. (REDE DE COMUNIDADES 
CONTRA VIOLÊNCIA). 

Maré 

Baixa do 

Sapateiro 

2008 
Mateus Rodrigues, 8 anos, Ele teria sido baleado na cabeça ao sair para 
comprar pão. 
Parentes acusam PMs. (G1.com, 2008). 

Favela 48, 

 Bangu 

2008 
O jovem Willian de Souza Marins foi morto a tiros faltando cinco dias para 
completar 20 anos de idade. O homicídio foi cometido por policiais militares 
do 14º BPM (Bangu) e registrado como auto de resistência. A vítima, que 
nunca teve envolvimento com o crime, segundo depoimentos de 
testemunhas, teria sido confundida com traficantes da região. (UOL,2015).  

Jacarezinho 2008 
Jackson Tibúrcio de Lemos, 25, foi morto por policiais militares do 3º 
BPM (Méier) em uma localidade conhecida como Areal, na favela do 
Jacarezinho, na zona norte do Rio. O crime foi lavrado como auto de 
resistência. Segundo testemunhas, os PMs inseriram na cena do crime 
arma e drogas a fim de fundamentar o registro da morte em confronto. 
(UOL, 2015).  

Jacarezinho 2007 
 A manicure Elisângela Ramos da Silva (28 anos) estava levando um de 
seus quatro filhos, Tiago Ramos Loubak (4 anos), para a casa da mãe 
[...] quando foi atingida na cabeça por um tiro disparado pelos PMs. Ao 
contrário da versão da polícia divulgada pela imprensa, não havia tiroteio 
nem fogo cruzado quando Elisângela foi atingida. Foram apenas os 
policiais que saíram atirando do beco e acertaram as vítimas em poucos 
segundos. Tiago também foi atingido na cabeça, provavelmente pelo 
mesmo projétil que matou a mãe. Mesmo sangrando, ficou debruçado 
sobre a mãe gritando: “levanta, mamãe, levanta!”. Moradores em 
pânico correram para socorrer Elisângela e o pequeno, mas os 
policiais não deixaram, xingando e gritando com todos, e ofendendo 
as mulheres. Os PMs, mesmo vendo a situação da mãe e da criança, 
continuaram a atirar e mandaram as pessoas “ralarem”. . (REDE DE 
COMUNIDADES CONTRA VIOLÊNCIA). 

Nova Holanda 

Maré 

2006 
Uma viatura da policia virou a esquina, desconfiou de dois adolescentes 
em uma moto (ambos desarmados), atirou inconsequentemente e 
acertou Renan, uma criança de 3 anos que passava com a avó no local. 
(REDE DE COMUNIDADES CONTRA VIOLÊNCIA). 

Andaraí 2006 
Fabiano de Melo, 19 anos, entregador de uma farmácia na Rua Barão de 
Mesquita (Tijuca), voltava por volta das 4 horas da manhã do dia 
18/11/2007, com um amigo, de um show no Terreirão do Samba (Praça 
Onze). Na entrada da favela, foram surpreendidos quando alguns policiais, 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia/2011/06/15/animosidade-pode-ter-motivado-morte-de-jovem-no-rio.jhtm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/01/24/a-bala-virou-a-cabeca-dele-diz-testemunha-que-viu-juan-ser-assassinado-no-rio.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/01/24/a-bala-virou-a-cabeca-dele-diz-testemunha-que-viu-juan-ser-assassinado-no-rio.htm
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que estavam “de tocaia”, apareceram e começaram a atirar. Segundo 
várias testemunhas (bem perto há um bar onde estavam várias pessoas), 
Fabiano ainda gritou tentando dizer aos policiais que era trabalhador, mas 
foi atingido fatalmente. 

Maré 2005 
Uma operação da Polícia Militar, no Complexo da Maré, resultou na morte 
de Carlos Henrique Ribeiro da Silva. Neste dia, por volta das 23 horas, 
policiais militares entraram na favela utilizando como meio de transporte o 
veículo blindado conhecido como “Caveirão”. Sem saírem do veículo, os 
policiais efetuaram disparos em direção ao parque de diversões local. 
(REDE DE COMUNIDADES CONTRA VIOLÊNCIA). 

Chacina do 

Caju 

2004 
Wallace Damião Gonçalves, 13 anos, Júlio César Pereira da Silva, 16 
anos, Flávio Moraes de Andrade, 19 anos, Eduardo Moraes de 
Andrade, 17 anos e José Manoel da Silva, 26 anos estavam reunidos 
jogando dominó [...] quando dois policiais militares chegaram 
repentinamente atirando contra os rapazes, sem que eles pudessem 
reagir. Segundo informações dos familiares, as testemunhas contam que 
os rapazes ainda tentaram se identificar, solicitando que fossem levados 
até suas casas para que pudessem mostrar seus documentos, mas não 
foram atendidos. Indícios provam que a execução foi realizada ali mesmo, 
onde os rapazes estavam reunidos. (REDE DE COMUNIDADES CONTRA 
VIOLÊNCIA). 

Acari 2004 
 Vitor Hugo da Cunha, de 9 anos, foi baleado na Rua Guaiuba, em Acari, 
após uma ação de policiais do 9º BPM (Rocha Miranda). Vítor Hugo, 9 
anos, e seu amigo Luan, 8, estavam brincando na calçada próximo à casa 
do primeiro, perto deles também estava o irmão menor de Vítor, Natan, de 
4 anos. (REDE DE COMUNIDADES CONTRA VIOLÊNCIA). 

Chacina do 

Borel 

2003 
Dezesseis policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram uma 
operação no morro do Borel, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. 
Impedidos de se identificarem, quatro rapazes foram assassinados durante 
a operação: Carlos Alberto da Silva Ferreira, pintor e pedreiro; Carlos 
Magno de Oliveira Nascimento, estudante; Everson Gonçalves Silote, 
taxista e Thiago da Costa Correia da Silva, mecânico. (REDE DE 
COMUNIDADES CONTRA VIOLÊNCIA). 

Chacina do 

Maracanã 

1998 
Willian Keller Azevedo Marinheiro, Carlos Andre Batista da Silva, Ana 

Paula Goulart e Thalita Carvalho de Mello. Após uma discussão com 

policiais, ele foi perseguido. O carro onde o grupo estava foi alvejado 47 

vezes, matando todos os integrantes. O caso ficou conhecido como 

Chacina do Maracanã. PMs chegaram a ser indiciados, mas não foram 

presos. Também não houve perícia. (REDE DE COMUNIDADES CONTRA 

VIOLÊNCIA). 

Acari  1996 
Maicon, 2 anos e meio. Vítima de confronto entre a Polícia e traficantes.  
(REDE DE COMUNIDADES CONTRA VIOLÊNCIA). 

Chacina de 

Vigário Geral 

1993 
Na madrugada do dia 29 de agosto de 1993, a favela de Vigário Geral, na 
zona norte do Rio, foi invadida por um grupo de aproximadamente 
cinqüenta homens encapuzados e fortemente armados, que arrombaram 
casas e executaram 21 moradores. (REDE DE COMUNIDADES 
CONTRA VIOLENCIA). 

Chacina da 

Candelária 

1993 
Anderson de Oliveira Pereira;  “Gambazinho”; Leandro Santos da 
Conceição;  
Marcelo Candido de Jesus; Marcos Antonio Alves Silva;  Paulo José 
da Silva;  
Paulo Roberto de Oliveira;  
Valdevino Miguel de Almeida. No dia 23 de julho de 1993 mais de 70 
crianças e adolescentes dormiam nas proximidades da Igreja da 
Candelária, no Rio de Janeiro, quando foram surpreendidas por uma ação 
de extermínio da polícia carioca (militar e civil). (REDE DE 
COMUNIDADES CONTRA VIOLENCIA). 

Chacina de 1990 
Cristiane Souza Leite, 16 anos, Rosana Lima de Souza, 18 
anos, Wallace do Nascimento, 17 anos, Edio do Nascimento, 41 
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Acari 
anos, Luiz Carlos de Vasconcelos, 37 anos, Moisés dos Santos Cruz, 
31 anos, Antonio Carlos da Silva, 17 anos, Viviane Rocha, 13 
anos, Luiz Henrique Euzébio, 17 anos, Wudson de Souza, 16 anos, 
e Edson de Souza, 17 anos; foram retirados de um sítio em Suruí (Magé), 
onde passavam o feriado, por um grupo que se identificava como policiais. 
(REDE DE COMUNIDADES CONTRA VIOLÊNCIA) 

 

Conforme Wacquant (2011, p. 11): 

 

Essa violência policial inscreve-se em uma tradição nacional multissecular 
de controle dos miseráveis pela força, tradição oriunda da escravidão e dos 
conflitos agrários, que se viu fortalecida por duas décadas de ditadura 
militar, quando a luta contra a “subversão interna” se disfarçou em 
repressão aos delinquentes. (WACQUANT, 2011, p. 11).                         

 

Essa repressão estrutura-se numa concepção de cidadania paternalista e 

hierárquica em que “tende assimilar marginais, trabalhadores e criminosos, de modo 

que a manutenção da ordem de classe e a manutenção da ordem pública se 

confundem” (WACQUANT, 2011, p. 11). Ou seja, a manutenção da “ordem pública” 

torna-se essencialmente, a manutenção da classe dominante e repressão brutal, dos 

segmentos da classe trabalhadora que não conseguem acessar o mercado formal 

de trabalho, e se tornam “indesejados”, “violentos”, participantes diretos da 

“criminalidade urbana”. 

Estamos no primeiro quadrimestre de 2018 e em janeiro deste ano o aumento 

de mortes em decorrência da oposição policial havia aumentado em 57,1% em 

relação à janeiro de 2017, de acordo com próprio ISP/RJ. Em um mês foram 154 

mortes por policiais, já o número de Policiais civis e militares morros em serviço 

aumentou de 4 vítimas em janeiro de 2017 para 6 em 2018. 

As práticas de perseguição aos “suspeitos” da chamada “guerra às drogas” 

cada vez mais deixa corpos no chão, como explicitados corpos com classe social, 

raça/etnia, faixa etária e CEP bem definidos. Pode parecer clichê esta observação, 

mas convém demonstrar a ineficácia dessa Política de Segurança, que pautada na 

perseguição e no extermínio, não reduz em nada a violência. O direito à Segurança 

Pública, em essência nunca existiu no Brasil e continua caminhando para sua não 

efetivação, uma vez que outros direitos precedentes são parcos, fragmentos, 

diferenciados e muito a quem do que reza a nossa Constituição Federal e outras 

Declarações de Direitos Humanos, sociais, políticos, civis e culturais, prescritas 

internacionalmente. 
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Viver e transitar na cidade tem se tornado um privilégio de alguns e infortúnio das 

frações da classe trabalhadora. Uma vez que vimos que há os espaços determinados 

para as chamadas “classes perigosas” e os espaços para os chamados “cidadãos de 

bem”. Como afirma Maricato (2015), a disputa pela cidade é a disputa pela localização, 

isso faz parte da produção capitalista do espaço. Ao mesmo tempo, o sistema vigente 

impõe modos de vida, de consumo e cria um conjunto de coisas e estéticas que atrai os 

seres humanos e as transforma em necessidades.  

Nessa proporção o direito à cidade é reificado, a cidade e seus espaços são 

mercadorias, onde quem pode pagar mais tem o direito resguardado de movimentar-se, 

de acesso ao lazer, a moradia digna, de brincar, conhecer a cidade e sua natureza, e 

muitos outros.  

Aqueles que não podem pagar principalmente pela moradia em um espaço 

considerado privilegiado – pois requer investimentos e infraestrutura, são levados a 

morar e transitar nas chamadas “áreas periféricas” da cidade, sempre com muitas 

restrições e perseguição. 

Sendo assim, o direito à cidade, como temos abordado até aqui se constitui 

como o direito de poucos, respaldado pelas práticas repressoras e coercitivas do 

braço armado do Estado tem sido conduzido eficazmente a política de 

reestruturação capitalista do espaço urbano do Rio de Janeiro. Onde se visa uma 

cidade linda para o turismo, os grandes eventos e para os grandes empreendedores, 

e por outro lado, a “limpeza da cidade”, eugenista e violadora para as frações da 

classe trabalhadora menos abastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III - A LEGITIMAÇÃO DAS PRÁTICAS VIOLADORAS DE 

DIREITOS HUMANOS E AS FORMAS DE RESISTÊNCIA DOS SEGUIMENTOS 
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DA CLASSE TRABALHADORA - O CASO DA MARÉ 

 

“Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?”  
(Marielle Franco, 2018). 

 

A noite de ontem (14/3) foi sombria. Marielle Franco foi executada. 
Juntamente com a vereadora, foi assassinado Anderson Pedro Gomes. 

Por quem? Ainda não sabemos. (Carta Capital, 15/03/2018).  

 

 

O questionamento da vereadora Marielle Franco, do Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL/RJ), um dia antes de ser assassinada junto com seu motorista 

Anderson Pedro Gomes, no dia 14 de março de 2018, no centro do Rio de Janeiro, 

era um apelo e uma denúncia à violência policial bárbara a qual os moradores de 

Acari, favela na zona norte do Rio, vem vivenciando. 

No ano de 2017, em frente ao CIEP Operário Vicente Mariano, localizado em 

uma das Favelas da Maré, atores representaram os mortos, vítimas da violência, na 

Marcha, construída pelo Fórum “Basta de Violência! Outra Maré é Possível!”. 

Marielle Franco, como dizia, “cria da Maré”, desabafou: “Mais uma vez queremos 

reivindicar o direito de ir e vir. Esse é o desejo de toda a cidade”. Nos muros da 

Escola Escritor Bartolomeu Campos de Queirós,143 cartazes com trabalhos dos 

alunos chamavam a atenção para a violência e pediam paz, colorindo esse 

movimento que foi realizado a partir de uma luta coletiva, ímpar e fundamental na 

história de resistência da Maré. 

A investigação do assassinato de Marielle ainda está em curso, porém vale 

ressaltar que o Brasil está entre os quatro países com maior índice de homicídios 

contra ativistas de Direitos Humanos, ao lado de Filipinas, Colômbia e México, 

segundo os Relatórios fornecidos pela Anistia Internacional, pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos e pela ONG Front Line, que monitoram os 

direitos humanos no mundo. 

O histórico de lutas e resistências nas favelas do Rio de Janeiro persiste até 

os dias atuais, a violência em todos os seus aspectos objetivos e subjetivos, sem 

                                                      
143 A Escola situada a Rua Tancredo Neves, paralela à Linha vermelha cruza três comunidades da 
Maré, na metade da rua há um local conhecido como “Divisa” ou “Faixa de Gaza”, onde os grupos 
civis armados se dividem em comandos e frequentemente, entram em confrontos. Como explicado 
anteriormente. 
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dúvidas tem sido o tema central motivador desse histórico. Quando falamos que da 

violência institucional, estamos nos referindo a uma série de violações de direitos, 

onde o direito a vida se torna cada vez mais ameaçado por essa violência.  

O objetivo deste capítulo é trazer para análise um pouco da história da Maré 

como exemplo de um lugar na cidade, aonde as pessoas e algumas entidades que 

resistem cotidianamente às desigualdades econômicas e socioespaciais. Mostrando 

como a violência impacta essa realidade, e ao mesmo tempo, em tempos sombrios, 

como é possível fazer germinar força na busca por direitos e dar visibilidade a 

trabalhos essenciais como o da ONG Redes de Desenvolvimento da Maré – Redes 

da Maré, que conjuntamente a outros atores sociais são capazes de promover lutas 

coletivas. 

Contudo, nesse capítulo procura-se enfatizar algumas partes das entrevistas 

realizadas. Dentro de um total de 07 entrevistados, temos três moradores, sendo 

uma mãe de vítima da violência institucional por parte do Exército, uma das 

Diretoras da Redes da Maré, duas Assistentes Sociais, e um advogado. As 

perguntas foram abertas, e foram sobre o que cada um dos entrevistados entende 

sobre Direitos Humanos, suas  experiências na Maré com algum tipo de violação de 

direitos por parte do Estado e o que eles pensam de avanços para que essas 

violações não ocorram. 

 

3.1. Maré uma história de Resistência  

 

Dentre os territórios-alvos da violência estatal no RJ está a região da Maré, 

segundo Silva (2010, p. 20), “a Maré é um conjunto de dezesseis favelas que se 

distribuem pela Avenida Brasil, via de circulação que une o Centro da cidade e as 

áreas periféricas da Zona Oeste”.  

Situa-se entre a Avenida Brasil, a via expressa João Goulart (Linha 

Vermelha), construída em 1994, e a Linha Amarela, construída em 1997.  Por estar 

situada entre esses principais eixos rodoviários, assume uma maior visibilidade 

contrastando a precariedade das condições de infraestrutura e de vida naquele 

espaço e atuação do Estado, no que se refere, principalmente à Segurança Pública. 

(SILVA, 2010). 
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O termo Maré advém do histórico do território inicialmente tomado por 

manguezais uma área de pântanos junto à orla da Baía de Guanabara, as primeiras 

habitações eram de palafitas, aos poucos todo o território vai sendo aterrado. Mas 

por muito tempo foi o “drama da população que tinha que conviver com a ausência 

do Estado em todos os seus direitos básicos, como água potável, esgotamento 

sanitário, rede pluvial, habitações em condições dignas etc.” (SILVA, 2010, p. 23). 

O conjunto de favelas da Maré, como afirma Farage (2012), foi se 

constituindo entre as décadas de 1930 e 1940, onde as primeiras ocupações foram 

no morro hoje chamado Morro do Timbau (o único lugar seco à época). Devido o 

avanço do processo de industrialização e urbanização no estado, vai se ampliando e 

ganhando cada vez mais moradores, a maioria pessoas vindas do Nordeste, que 

buscavam novas oportunidades na cidade grande. Inclusive, muitos trabalhadores 

que construíram não só a Avenida Brasil, mas também, o atual polo Universitário da 

UFRJ e assim acabaram por fixar suas moradias naquele local. 

A Maré inicialmente era constituída por seis favelas: Morro do Timbau (1940), 

Parque Maré (1953), Baixa do Sapateiro (1947), Parque Rubens Vaz (1954), 

Roquete Pinto (1955), e Parque União (1961). Posteriormente, vão surgindo Praia 

de Ramos e Nova Holanda (1962), sendo criadas pelo próprio Poder Público, a partir 

do Centro de Habitação Provisória no início da década de 1960, para abrigar 

famílias removidas de outras favelas. 

Durante governo de Carlos Lacerda (1961-1964), vigorou um grande projeto 

de modernização na cidade, onde a construção de túneis, viadutos e parques, 

concentrados na Zona Sul, impõe um novo cenário ao Rio de Janeiro. Muitas favelas 

na Zona Sul vivenciam as remoções, com a locomoção de moradores para áreas 

mais pobres e remotas, como a área da Maré. A favela Nova Holanda foi construída 

pelo poder Público especificamente para abrigar moradores removidos de outras 

favelas da cidade e das próprias palafitas do entorno da favela. Inicialmente constitui 

como um grande aterro e tratava-se de um Centro de Habitação Provisória (CHP).  

A década de 1970, época em que o Projeto Rio e/ou Promorar é 

implementado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNH),144 estabelecido pelo 

                                                      
144 O Banco Nacional de Habitação foi uma iniciativa pública voltada para o financiamento de imóveis, 
criado no Governo de Castelo Branco a partir da necessidade de uma Política de Habitação, criando 
novas habitações sociais “que não se resumiam à oferta de minúsculos apartamentos em 



 

177 

 

Ministério do Interior, são criadas outras favelas, a partir da criação de um grande 

aterro na região da Baía de Guanabara.  

Segundo Gonçalves (2013) o Projeto Rio ou Promorar nada mais era que um 

Programa de Erradicação da Sub-Habitação, iniciado na segunda metade da década 

de 1970, primeiramente na Maré, buscava romper com as remoções. Porém, se 

tratava da imposição de um novo modelo de vida comunitária, “mais moderna”, nas 

palavras do autor “tinha como meta a urbanização” das seis primeiras favelas da 

Maré. Conforme Gonçalves (2013, p. 266): 

 

[...] o objetivo principal do projeto era a recuperação dessas áreas 
pantanosas, por meio da drenagem do solo, da urbanização da região e da 
formação de um aterro para reassentar os moradores das palafitas. 
(GONÇALVES, 2013, p. 266). 

 

O reassentamento das pessoas foram nos conjuntos habitacionais criados 

como: Vila Do João (1982), Conjunto Esperança (1982), Vila Do Pinheiro (1983),  

Conjunto Pinheiro (1989), Conjunto Bento Ribeiro Dantas (1992),  Conjunto Nova 

Maré (1996) e Salsa e Merengue (2000), oficialmente, denominada Novo Pinheiro. 

Lembrando que a partir da década de 1980 as favelas assumem um novo 

status, passando de ““chagas urbanas” ao de vitrines da política urbana nas 

diferentes esferas do poder”. (GONÇALVES, 2013, p. 268). Até a década de 1980 

apenas 1% das 364 favelas do Rio de Janeiro contavam com algum tipo de coleta 

de lixo, como afirma Gonçalves (2013): 

 

Embora a cidade do Rio de Janeiro tenha pouco a pouco se imposto como 
laboratório das políticas urbanas relativas às favelas, a questão fundiária – 
tantas vezes levantada pelos poderes públicos – acabou sistematicamente 
abandonada. [...] passou a se tolerar o aspecto informal da ocupação do 
solo, em vez de propor soluções duráveis e eficazes para o problema. 
(GONÇALVES, 2013, p. 268). 

 

Significa, que o início da década de 1980, sob a administração do Prefeito 

Israel Klabin (1979-1980)145 e do Governador Chagas Freitas (1979-1983) inicia-se 

                                                                                                                                                                      
gigantescos conjuntos habitacionais isolados e distantes. Esses programas incentivaram a 
construção gradual de habitações pelos próprios moradores” (GONÇALVES, 2013, p. 265). 
145 Indicado a Prefeitura do Rio de Janeiro em 1979, deixando em 1980 por conta de embates 
políticos. (GONÇALVES, 2013).  
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uma política de urbanização não só na Maré, mas nas favelas como um todo. Cujo 

marco fora a transformação da Secretaria de Turismo em Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social (SMDS) e da criação do Fundo-Rio, com intuito de “atacar 

os problemas das favelas” (GONÇALVES, 2013, p. 269).  

Nesse momento há um significativo aumento das escolas públicas na Maré, 

atualmente conta com 23 instituições de ensino público, variando espaços de 

educação infantil, creches públicas e outras de ensino fundamental e médio. 

Especificamente, com o Governo de Leonel Moura Brizola (1983) norteado pela 

ideia de que a educação seria fundamental para combater a criminalidade, 

inaugurando assim os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps), com prédios 

iguais, chamados também de “Brizolões”. 

Com relação à violência dos grupos civis armados na região da Maré até o 

início da década de 1980, o tráfico segundo Silva (2010) tinha pouca expressão, 

embora as quadrilhas rivais iniciassem “exercer seu poder sobre os territórios 

locais”. (IDEM, 2010, p. 100). 

Silva (2010) ao narrar na sua tese de doutorado também a sua história como 

moradora da Maré, aponta de maneira singular como a violência impacta a formação 

da Maré enquanto um bairro heterogêneo e plural, aonde a vida e as práticas 

cotidianas dos moradores vão sendo condicionadas a partir do medo da violência, 

dos grupos civis armados e das instituições policiais que empregam o uso da força, 

do poder e da violência tanto quanto. 

Silva (2010), conta que a fronteira entre os grupos rivais existente desde a 

década de 1980 divide a favela em duas partes, e nesse local a autora relata que 

presenciou inúmeros casos de extrema violência. O local denominado de “divisa”146, 

conforme Silva (2010, p. 101): 

 

Em função da morte de inocentes, os moradores sentiam um profundo 
medo, em geral, de transitar livremente entre os dois territórios. Não havia 
proibição aberta por parte dos grupos, mas já crescíamos entendendo que 

                                                      
146 Entendemos que o local socialmente produzido e conhecido como “divisa” tornou-se a fronteira 
entre as favelas limítrofes Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, onde encontram-se as duas maiores 
facções rivais do Tráfico e Varejo de Drogas – Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro 
(TCP) no conjunto de favelas da Maré. É um local simbolicamente marcado tanto pela violência 
quanto pelas ações de resistência que têm sido propostas insistentemente pela articulação de 
instituições locais, moradores etc. 
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não se tinha o trânsito livre dentro do conjunto da localidade. (SILVA, 2010, 
p. 101). 

 

A autora destaca que os anos de 1982 e 1983, ocorreram inúmeros 

confrontos entres os grupos rivais e entre eles e a polícia, embora, o porte das 

armas fosse distinto das de hoje, já mencionava a entrada de fuzis e 

submetralhadoras.  O acesso aos armamentos mais sofisticados pelos traficantes 

ocorre essencialmente pela entrada em escala industrial da cocaína no estado, traz 

mais recursos e incita maior demanda pelo controle dos territórios favelados por 

parte dos grupos civis armados, que vão se “organizando localmente e cuja 

composição era, na maior parte, de assaltantes e sequestradores” (IDEM, 2010, 

p.101). 

Ressalta-se que o Governo Brizola demarca uma nova relação com a 

população moradora de favelas, principalmente no que diz respeito a Segurança 

Pública, como sinaliza Silva (2010, p. 104) representa “o modelo proposto pela 

equipe de segurança de um governador adjetivado de caudilho e populista, amado 

pelo povo, detestado pelas forças conservadoras e criticado por amplos setores da 

esquerda política”. Por propor uma política voltada para os Direitos Humanos 

baseada no modelo de Segurança Pública com interface aos direitos humanos, onde 

a ação policial seria baseada no respeito e reconhecimento de todos como cidadãos 

portadores do direito à segurança, buscando uma aproximação maior com os 

trabalhadores mais pobres.   

A Maré é marcada pelos processos de lutas por existência, permanência  e 

garantia dos direitos básicos nas suas favelas. Seja para seu próprio 

estabelecimento, indo contra as forças naturais como a correnteza da maré, da zona 

alagadiça, seja pela resistência às inúmeras ameaças de remoções violentas por 

parte do Estado, à resistência à falta de serviços básicos como: saneamento básico, 

infraestrutura, educação, saúde, coleta de lixo, lazer, cultura, assim como o 

enfrentamento aos preconceitos vivenciados cotidianamente, resistindo à violência 

(tanto dos grupos civis armados, quanto das forças do Estado) que vão impondo 

dinâmicas diferenciadas na favela e a luta pela permanência da diversidade cultural 

e regional que regem o cotidiano e a vida dos moradores da Maré. Com isso, a Maré 

tem sido exemplo de (re) existência em todos esses fatores, através de sua 
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articulação coletiva dos moradores e trabalhadores que ao longo vão criando 

estratégias de vida e sobrevivência, através de lutas por melhores condições de 

vida.  

Sinaliza Silva (2010) que é concomitante, que na Favela Nova Holanda vivia-

se um processo de manifestações com relação as inquietudes da vida política e 

comunitária. A população se envolve com as questões que dificultavam o acesso a 

melhoria da vida cotidiana e nesse intuito rompe-se com o discurso da impotência da 

população perante o Estado e aos “grupos criminosos”. E assim, coisas que 

pareciam pequenas vão ganhando novas nuances, como a primeira eleição a partir 

do voto direto para Associação de Moradores. 

Não obstante, o Conjunto de favelas da Maré vai se consolidando à medida 

que há o aumento populacional, assim como a formação de novas favelas, sendo o 

resultado de um intenso processo de organização coletiva dos moradores ou do 

poder público por políticas habitacionais. 

Lembrando que a partir dos anos 1990 a inserção do Rio de Janeiro na 

agenda política voltada para o empreendedorismo urbano se torna mais evidente, 

sendo financiada pelos Organismos Multilaterais e cada vez mais difundida pela 

mídia. Assim, em 1992, tem-se a criação do Plano Diretor da cidade do Rio de 

Janeiro, influenciado pelos movimentos sociais e pelas lutas por reforma urbana, 

tem como proposta a “integração” das favelas à cidade, isto é, inserir as favelas nos 

mapas da cidade, reconhecimento formal das favelas nos documentos, bem como 

regulamentação fundiária de lotes, urbanização e novos loteamentos na baixada. 

(BURGOS, 2005). 

Nesse intuito o papel dos Movimentos urbanos e das lutas coletivas foram 

dando maior visibilidade aos protagonismos oriundos das favelas, a Maré, mesmo 

sendo reconhecida formalmente nos documentos oficiais ela continua sendo tratada 

“como um problema”, “local da bandidagem” e somente através de muitas lutas vão 

aferindo parcos direitos. 

 Conforme o Instituto Pereira Passos, o Bairro da Maré foi criado, delimitado e 

codificado pela Lei Nº 2119, de 19 de janeiro de 1994, com alterações nos limites de 

bairros de Olaria, Ramos, Bonsucesso e Manguinhos.  

Como explica Farage (2012, p. 91): 
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Em 1994 a Maré se torna oficialmente bairro, através de um decreto 
assinado pelo então prefeito César Maia. Porém sua condição oficial e 
bairro não trouxe investimentos diferenciados e nem mesmo contribui para 
diminuição das representações sociais sobre o espaço. Vista pela mídia 
como lugar violento e representado pelos demais territórios da cidade como 
lócus da violência e local de moradia de bandidos, a Maré se formaliza 
como bairro, sem, contudo, se materializar na vida dos moradores os 
direitos atenientes à cidade. Nesse sentido a imposição do status de bairro 
não gerou sentido na vida cotidiana dos moradores, não alterando a 
representação externa e interna sobre o território. (FARAGE, 2012, p. 91). 

 

Os estigmas socialmente produzidos sobre a favela recaem sobre a vida dos 

moradores, que ao se depararem com a ausência de condições objetivas de 

infraestrutura e políticas públicas de qualidade passam enfrentar preconceitos de 

todos os tipos, principalmente no que diz respeito ao acesso ao mercado de 

trabalho. 

Maricato (2013) aponta que as cidades são o principal local onde ocorre a 

reprodução da força de trabalho, entretanto, nem todas as melhorias de 

infraestrutura e condições de vida são acessíveis a toda a população, com a melhor 

distribuição de renda e valorização de salários. Em suas palavras: 

 

Boas condições de vida dependem, frequentemente, de políticas públicas 
urbanas – transporte, moradia, saneamento, educação, saúde, lazer, 
iluminação pública, coleta de lixo, segurança. Ou seja, a cidade não fornece 
apenas o lugar, o suporte ou o chão para essa reprodução social. Suas 
características e até mesmo a forma como se realizam fazem a diferença. 
(MARICATO, 2013, p.20). 

 

Atualmente o conjunto de favelas da Maré conta com aproximadamente 150 

mil pessoas, é o 19º bairro com menor Índice de Desenvolvimento Social (IDS) entre 

os 160 do estado do Rio, 9º bairro mais populoso dentre os 161 oficialmente 

reconhecidos, segundo o Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), e é considerada uma das principais áreas de 

concentração da América Latina. (REDES da Maré, 2018). 

No que concerne a oferta de serviços públicos básicos, o bairro da Maré 

conta com água, eletricidade, telefonia e coleta de lixo, há também asfaltamento e 

sistema de esgoto, ainda que precários e muito distintos dos serviços prestados em 
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outras áreas da cidade.  Tal afirmação corrobora com o que Maricato (2013) muito 

bem explicita, de que a cidade não é apenas a reprodução da força de trabalho, ela 

é produto tronando-se um grande negócio para os grandes capitais e empreenderes, 

“que embolsam, com a sua produção e exploração, lucros, juros e rendas”. (IDEM, 

2013, p. 20). Coexistindo disputas, entre aqueles que buscam melhores condições 

de vida e aqueles que buscam extrair cada vez mais ganhos. 

Conforme Farage (2012) há um déficit de muitos outros serviços essenciais 

como Unidades de Saúde, Bancos, Correios, etc. Além disso, a ausência de 

Códigos de Endereçamento Postal (CEP) em alguns lugares torna-se comum a 

entrega das correspondências nas Associações de Moradores e a redistribuição de 

cartas por integrantes dessas associações. 

Segundo os dados do Censo Demográfico de 2010, na Maré 32,1% dos 

domicílios apresentavam rendimento per capita de, no máximo, meio salário mínimo, 

enquanto no Rio de Janeiro era de 18,5%. 70% da população moradora da Maré 

sobrevivia com até um salário mínimo, apenas 5,5% dos domicílios da Maré vivia 

com até dois salários mínimos. 

O aumento do desemprego no Brasil tem refletido nas desigualdades sociais, 

incidindo de maneira específica na vida de determinadas frações da classe 

trabalhadora em determinados espaços geográficos. Nas favelas e nos espaços 

populares da cidade a informalidade dos serviços e a desproteção dos direitos 

sociais e previdenciários são evidenciadas dentro de um contexto macroeconômico, 

onde os indicadores sinalizam cada vez mais a precariedade do acesso aos 

serviços, e a má distribuição de renda. 

Ainda com base no censo de 2010 do IBGE, as três maiores favelas que 

integram o conjunto de favelas da Maré (Parque da Maré, Nova Holanda e Parque 

União) têm uma população predominantemente jovem. Os moradores com 0 a 19 

anos de idade representam 34% da população. População essa que se torna alvo da 

violência. Oriunda de um processo de amputação de direitos e da criminalização da 

juventude negra moradora de favelas. 

Como ressalta Menagat (2013, p. 18) “o argumento da guerra contra um 

bando armado de comerciantes de drogas ilícitas tem uma força legitimadora maior”. 

Isso significa que o desemprego entre a população jovem que cresce em escala 
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mundial, reflete as condições precárias de reprodução da vida, sem o amparo das 

políticas sociais de caráter mais amplo, e vindo de lugares e famílias pobres, onde 

“qualquer oferta de ocupação remunerada é para eles um senhor penhor”. (IDEM, 

2013, p. 18). 

Dessa forma, entende-se que as particularidades dessa conjuntura histórica e 

sua inerência a lógica capitalista fortalecem e justificam as desigualdades sociais e a 

emblemática da grande truculência das forças armadas em determinados espaços 

da cidade. 

Como sinaliza Maricato (2013), o direito à cidade, não se trata apenas de um 

direito condicional de acesso àquilo que ela já contém, mas sim o direito de torna-la 

de acordo com as necessidades coletivas, nas suas palavras “definir uma maneira 

alternativa de simplesmente ser humano”. (MARICATO, 2013, p. 33). 

 Nesse ímpeto, a Maré como outras favelas da cidade, torna-se um território 

socialmente construído que vai recriando suas necessidades e buscando 

incansavelmente os direitos que em outros locais da cidade já foram conquistados 

sem muitos esforços. O que torna o direito humano à cidade como um movimento 

político, principalmente, por parte daqueles que mais sofrem pela falta de acesso 

aos direitos relacionados à cidade e ao espaço urbano na atualidade, como o direito 

à mobilidade e transporte, o direito de ir e vir, à moradia, etc. 

 

3.2. Os impactos da violência na Maré 

 

 A violência como temos abordado é um tema que perpassa toda a sociedade 

capitalista, nenhuma forma de sociedade existiu sem o uso da violência, e no 

capitalismo isso não foi diferente, ainda mais quando falamos de países cujo 

desenvolvimento tardio torna as formas de exploração ainda mais violentas, como 

diria Fernandes (1968) sob a forma do capitalismo selvagem. 

Assim, a população moradora das favelas e espaços populares da cidade, 

sem duvidas, vivencia o reflexo da gestão violenta da vida, nesse momento de crise 

estrutural da sociedade burguesa.  

De acordo com dados oficiais 800 pessoas são mortas anualmente pelo 

polícia no estado do Rio de Janeiro, letalidade duas vezes maior que a das forças 
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policiais combinadas de todos os estados dos Estados Unidos da América. 

(HERITAGE, 2017). No entanto, no decorrer deste trabalho, identificamos que em 

2017 o número de mortes causadas pela polícia em todo estado superou a marca 

das 1.000 vítimas, lembrando que a Polícia dos EUA é reconhecidamente como a 

mais violenta.147 

Todavia, a violência praticada pelos agentes do Estado nesse espaço é 

avassaladora, e, apesar de não ser uma realidade nova, em alguns momentos ela 

se torna mais evidente, impactando ainda mais a vida cotidiana dos moradores do 

conjunto de favelas da Maré. 

Conforme relatado pelo morador entrevistado que vive há 38 anos na Maré: 

 

Em relação aos agentes de segurança com essa comunidade sempre foi 
muito violenta. Sempre a margem do que a legislação permite, sempre 
vendo as pessoas daqui como marginais, no sentido que os policiais usam 
“marginais da lei” ou como pessoas que no mínimo sejam coniventes com o 
crime. Em geral é essa visão que os agentes de segurança têm com os 
moradores daqui. Então, nesse período longo eu tive oportunidade, tanto eu 
pessoalmente vivenciei muitos casos de violação quanto presenciei muitos. 
Logo que eu vim pra Maré, minha primeira residência foi aqui na rua 
principal, onde tem um material de construções bem próximo a Redes, 
nessa época em 1980, esse espaço que estamos era um posto policial – 
PPC (Posto de Policiamento Comunitário), então, da janela da minha casa 
eu pude presenciar toda forma de violência, tortura. (Morador, entrevistado 
em 09 de abril de 2018). 

 (Morador (1) Entrevistado, em 09 de abril de 2018). 

 

  

A partir da informação cedida por este morador, destacam-se alguns marcos 

na história da Maré com relação às violências cotidianas e seus prejuízos na vida 

dos moradores.  

                                                      
147 Ressaltamos que os números divulgados pelo Instituto de Segurança Pública valem-se de 
informações julgadas oficiais trazidas pelas próprias instituições policiais e instancias jurídicas, 
contudo, acredito que não representa a totalidade de fato. Uma vez que em muitas situações como 
no caso da chacina na favela do Salgueiro município de São Gonçalo, em novembro de 2017, cujas 
informações de que ao menos sete pessoas mortas pela polícia, vítimas de agentes chegaram 
encapuzados no Baile Funk que acontecia no momento, atirando a esmo nas pessoas que ali 
estavam e ameaçando quem se aproximasse, havendo denúncias de inclusive três militares do 
Exército. Esse fato ficou encargo de “investigações” da Delegacia de Homicídios de Niterói, mas 
depois da Lei assinada pelo Presidente Temer de Garantia da Lei e Ordem (GLO) somente a Justiça 
Militar poderá investigar crimes contra a vida praticados por militares das Forças Armadas. Dessa 
forma, apesar dos relatos dos moradores de ser até mesmo um número maior de vítimas, a partir do 
momento em que se dificulta as investigações e as acusações contra os agentes são negadas, abre-
se precedentes de novas práticas como essa.  
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[...] é mais ou menos nesse final de 80 inicio de 90 [...] eu não saberia 
precisar a data então nesse período [...] uma coisa que me recordo bem é 
que a abordagem do policial, ele vem colocando a mão em você, enfiando a 
mão no seu bolso e me lembro de um episódio que aconteceu isso e eu 
agarrei a mão do policial e soltei. [...] falei: o que o senhor quer? E pra ele 
era muito comum fazer isso, né... Aí, reagi imediatamente àquilo e por sorte 
eu estava vindo de uma perícia, eu estava afastado do trabalho e então eu 
tinha uma carteira profissional no bolso. Mas, eu não tinha o costume de 
andar com documento nunca tive. [...] E aí, o senhor quer o que? É isso que 
o senhor quer? e mostrei a minha carteira profissional assinada e ele: não te 
pedi porra nenhuma, falei: então tá bom, aí virei as costas e fui embora [...]. 
(Morador (1), entrevistado em 09 de abril de 2018). 

 

Em 1999, vivencia-se um período denominado “guerra” entre as facções 

rivais, já em 2003 a prática das incursões policiais nos “caveirões” torna o passado 

recente como um dos momentos mais violentos, a ser relatados pelos moradores. 

Práticas essas, foram acentuadas a partir de então, em 2013 inicia-se uma 

“preparação” para a Copa do Mundo 2014, com a promessa de implantação de 

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no conjunto de favelas da Maré, cujo marco 

se da na elaboração do Plano de segurança RIO/2016.  

É imperativo assinalar que segundo Barreira e Botelho (2013) desde 1994 “a 

chamada guerra no Rio” estava oficialmente declarada, com o aumento da violência 

naquele momento, o Exército que desde a abertura política deveria ser o “último 

recurso”, toma as ruas numa grande operação chamada “Operação Rio”. As tropas 

ocupavam as ruas e dando início a “pacificação” de “zonas conflagradas” e tinha 

como objetivo maior conter os pontos de vendas de drogas por meio das vias de 

acesso. Nas palavras do autor: 

A Operação Rio foi apenas um experimento, mas todo o repertório midiático 
atual já podia ser encontrado na cobertura da época, quase como parte 
integrante da operação, pois se tratava de criar a atmosfera adequada e as 
justificativas mais imediatas para o cerco e a ocupação dos morros, no que 
foi chamado de “o dia D para ação”, “a chance de o carioca reassumir o 

Rio”. (BARREIRA e BOTELHO, 2013, p. 118). 
 

Essa reflexão trazida por Barreira e Botelho (2013) elucida pensar que as 

grandes operações orquestradas e postas em prática pelo Estado na contrapartida 

de conter a violência, saudar a paz e restringir o tráfico de drogas, sempre foram 

limitadas em incursões violentas nas favelas e em áreas populares da cidade.  

A presença do Exército na manutenção da Segurança na cidade, também se 
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torna uma prática comum em alguns momentos da história, em geral quando o 

Estado passa a sediar grandes eventos. O primeiro deles inclusive na Eco-92,148 

como sinaliza Coimbra apud Barreira e Botelho (2013): 

 

[...] “o centro da cidade e suas áreas ‘nobres’, ocupadas militarmente pelo 
exército, [tiveram] dias de calma e tranquilidade com os miseráveis 
compulsoriamente deslocados, naquelas semanas, para as periferias ou 
‘abrigos provisórios’”. (COIMBRA apud BARREIRA e BOTELHO, 2013, p. 
116). 

 
  

Os autores (2013, p. 116) apontam como “a sensação de segurança 

artificialmente produzida foi usada como mercadoria política”, através dessa falsa 

sensação a Operação Rio passa a atuar violentamente nas favelas e áreas mais 

pobres da cidade.   

Conseguinte, ocorreram outras atuações das Forças Armadas, como a 

Operação Rubi em 1995, um convenio entre o governo estadual e o Exército, ao 

qual patrulharia vias de acesso e “rotas de fuga”, e excepcionalmente seriam 

chamadas para incursões em favelas e/ou “locais suspeitos”.  Essa mudança se 

deu, uma vez que a primeira etapa da Operação Rio  fracassou, havendo inúmeras 

violações de direitos humanos, que segundo Barreira e Botelho (2013, p. 119) “não 

raro envolviam práticas de tortura e prisões clandestinas”, dentre outras práticas 

existentes até os dias atuais, como furto de objetos nas residências.149  

Barreira e Botelho (2013) chamam atenção para ao fato de que um fato 

inesperado da Operação Rio, foi o envolvimento entre as quadrilhas responsáveis 

pelo tráfico de armas e os agentes das Forças Armadas, segundo os autores, foram 

                                                      
148 Como sinalizado anteriormente a Eco-92 foi um evento internacional onde se debateram temas 
diversos sobre os DH e biodegradáveis, os rumos do Planeta. Etc. 

149 Segundo Barreira e Botelho (2013), a participação das Forças Armadas na Segurança pública da 
população civil no estado de 1995 a 2004 se encobriram de outro viés ideológico que não o da 
Operação Rio, se envolvendo em ações mais pontuais. Em 1999 elas contribuíram para segurança 
durante um encontro de governantes da América Latina e da União Europeia. Já em 2002, 
novamente são convocadas para garantir a segurança durante as eleições à época. Em 2003 a partir 
de uma denúncia da imprensa chamada “segunda sem lei” atribuída a ataques de traficantes, 
desencadeia-se a Operação Guanabara, onde o Exército é chamado para “suprir” a falta do efetivo de 
policiais. E em novembro de 2004 as tropas do Exército voltam ás ruas temporariamente, durante a 
Cúpula do Grupo do Rio, onde foram recebidos chefes de Estado de toda a América Latina. 
Houveram tentativas de respaldo legal para as ações, no entanto seus fundamentos jurídicos por 
serem frágeis acabavam por entrar em conflito com os princípios constitucionais.  (BARREIRA e 
BOTELHO, 2013).  
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inúmeros os casos de “militares ou ex-militares que oferecem “serviço” de 

treinamento às quadrilhas em troca de uma remuneração muito superior ao soldo 

militar” (IDEM, 2013, p. 121).  

Desde então, foi ficando mais nítido a relação intrínseca entre o aparato 

repressivo do Estado e as Organizações Criminosas de fato. Mesmo que haja todo 

um esforço midiático e que perpassa pelo senso comum, de que as organizações 

criminosas, bem como o fortalecimento dos grupos civis armados preexistem de 

maneira autônoma, alguns escândalos acabam eclodindo e apontando essa relação 

mercadológica: 

 

O ápice de todo esse processo, no entanto, só ocorreu em 14 de junho de 
2008, quando a imagem do Exército se vinculou de modo inapagável à 
lógica da violência urbana: uma ação com onze militares resultou na prisão 
de três moradores do morro da Providência (então dominada por uma 
facção rival) e executados pelos traficantes locais. (BARREIRA e 
BOTELHO, 2013, p. 122). 

 

Desde essa grande repercussão, evidencia-se como a instituição militar e as 

demais instituições do Estado, são permeadas “pela lógica da faccionalização que 

divide a maior parte das favelas cariocas” (IDEM, 2013, p. 122). 

Esse foi um exemplo dos muitos outros envolvimentos de instituições estatais 

em esquemas ilícitos, corruptos e de extrema violência para com as frações da 

classe trabalhadora. Assim, ficou comprovado o grau de letalidade e de inúmeras 

violações de direitos em favelas, principalmente, durante as operações que 

envolvem não só as polícias, mas também as Forças Nacionais Armadas. 

Não muito diferente da Operação Rio, o Plano de Segurança Rio/2016 é 

pensado com o objetivo de aprovar e destinar recursos materiais e humanos com 

um orçamento altíssimo para “garantir a segurança” durante a realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016. Nesse sentido, inicia-se anteriormente aos Jogos, e, em 2014, 

após um pedido do então governador Sérgio Cabral, a Maré é ocupada pelas Forças 

Armadas durante um ano e dois meses, numa operação que custou cerca de 600 

milhões de reais e confrontos diretos com os grupos civis armados, vitimando muitos 

moradores e trabalhadores daquela região. 

Os interesses econômicos envolvidos nas ações de Segurança no Rio de 

Janeiro, no momento em que o país e principalmente o estado enfrenta os efeitos 
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dessa crise brutal, são nítidos e refletem nas ações ostensivas das Forças policiais e 

Armadas que vão atuar nas “áreas conflagradas pelo crime”, ou seja, nas favelas e 

nos territórios mais populares da cidade do Rio de Janeiro ostensivamente, em 

grandes “operações de reconhecimento” e nas áreas nobres da cidade desfilam e 

ostentam de outra forma. 

Como ressaltou o Ministro da Defesa Raul Jungmann citado por Satriano 

(2016) à época:  

 

[...] será a primeira vez que haverá uma Olimpíada em que há uma 
cooperação internacional de inteligência com 100 países. "Nós estamos 
trabalhando com as principais agências de inteligência do mundo. Como 
por exemplo França, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Turquia e 
Rússia. Nós temos um fluxo constante [de compartilhamento de 
informações]", revelou. (SATRIANO, 2016, s/p). 

 

Tal assertiva confirma o ataque à realização dos direitos humanos em prol 

dos interesses econômicos e políticos de apenas uma parcela de humanos. No 

entanto, não é ocasionalmente que as verbas destinadas as Políticas de Segurança 

Pública (Instituições Penais, Policiais, Jurídicas, e seus aportes) são maiores que as 

verbas destinadas a outros setores como educação e saúde. Como já sinalizado, a 

indústria da Segurança Pública tem se tornado altamente lucrativa. O grande 

problema, é que no Rio de Janeiro, por exemplo, das 12 operações realizadas pelo 

Exército, conforme inúmeros estudos na área de Segurança Pública comprovam que 

não foram eficazes, não há ao menos relatórios que apontam a eficiência, 

efetividade e eficácia sobre a atuação das Forças Armadas. Conforme Adorno 

(2018) as Forças Armadas atuaram nos últimos 10 anos em:  

1. Outubro de 2008 – Eleições Municipais; 

2. Dezembro de 2010 a junho de 2012 – Ocupação do Complexo do Alemão; 

3. Julho de 2011 – V Jogos Militares; 

4. Junho de 2013 – Rio+20; 

5. Outubro de 2012 – Eleições Municipais; 

6. Julho de 2013 – Jornada Mundial da Juventude; 

7. Julho de 2014 – Copa do Mundo; 
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8. Abril de 2014/junho de 2015 – Ocupação da Maré/Operação São Francisco; 

9. Agosto de 2016 – Olimpíadas; 

10. Outubro de 2016 – Eleições Municipais; 

11. Fevereiro de 2017 – Votação do Pacote Austeridade; 

12. Julho de 2017 a dezembro de 2017 – Implantação do Plano Nacional de 

Segurança Rio.150 

 Reafirma-se, até 2018, estima-se que serão gastos 2 bilhões com as Forças 

Armadas, dinheiro este que poderia ser investido em educação, saúde, cultura, 

lazer, moradia, etc. e não em mais forças ostensivas.  

Em 2013, o exército ocupa violentamente o conjunto de Favelas da Maré, na 

tentativa de recuperar o “território” das mãos dos grupos civis armados, e na 

preparação de uma futura Unidade de Polícia Pacificadora, o que não veio a ocorrer. 

Um local com aproximadamente 140 mil pessoas151, moradoras das 16 favelas que 

compõe o conjunto, passam a conviver com todos os tipos de violação de direitos, 

diferente do que acontece nas áreas nobres da cidade. (SILVA, 2017). 

Nesse contexto anteriormente a ocupação do Exército, um policial foi morto, 

em seguida policiais do BOPE passaram a noite e a madrugada nas favelas, 

ocasionando a morte de 09 pessoas. Segundo os autos do processo da Ação Civil 

Pública com pedido de tutela de urgência, expedida pela Defensoria Pública por 

meio do seu Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH) e o Núcleo contra 

a Desigualdade Racial (NUCORA), houve fortes indícios de execuções sumárias, 

muitas inocentes, como um morador alvejado enquanto trabalhava como garçom e 

um casal que estava numa van quando foram atingidos por disparos oriundos de um 

“caveirão”. 

 Vale destacar que: 

 

O morador da favela é visto como potencial criminoso, ele é confundido com 
as pessoas que estão nessas redes ilícitas e a própria existência desses 
grupos armados dentro das favelas faz parte dessa lógica da qual o Estado 

                                                      
150 Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/16/rio-tera-atuacao-
do-exercito-pela-13-vez-em-10-anos-qual-a-diferenca-agora.htm. Acesso: 18/02/2018. 
 
151 Redes da Maré; Observatório de Favelas. Censo Maré 2013. 
 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/16/rio-tera-atuacao-do-exercito-pela-13-vez-em-10-anos-qual-a-diferenca-agora.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/16/rio-tera-atuacao-do-exercito-pela-13-vez-em-10-anos-qual-a-diferenca-agora.htm
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construiu historicamente em relação com as favelas, na maneira como 
representam as favelas, a maneira como lidam com as favelas. (Diretora da 
ONG, entrevistada em 02 de abril de 2018). 
 
 

Brito e Oliveira (2013, p.65) narram: 

 

Do dia 24 para o dia 25 de junho de 2013, o matraquear dos helicópteros e 
das armas automáticas sacudiu a Comunidade Nova Holanda, no Complexo 
da Maré. Foi uma operação policial que atravessou a madrugada e que 
começou como desfecho da repressão a um ato de rua no dia anterior, que 
teria “voluntária ou involuntariamente” “estimulado” e “acobertado” ações 
criminosas. (BRITO e OLIVEIRA, 2013, p. 65). 

 

O acompanhamento midiático desses episódios conforme os autores 

explicitam, revelam um acompanhamento mórbido, em que as notícias da violência e 

das mortes (nove naquele momento) são notificadas em tempo real com grande 

repercussão, causando certa euforia nas pessoas, medo e pavor principalmente, na 

vida daqueles que vivem naquele espaço. 

Entende-se que nesse contexto, em que o Brasil enfrenta uma crise 

capitalista estrutural e global, o Rio de Janeiro torna-se um grande estabelecimento 

de agências coercitivas, urbanistas e empreendedoras, expande-se e expõe “a 

militarização da vida sob a forma da hipertrofia da dimensão vigilante-repressiva-

punitiva do Estado” (BRITO e OLIVEIRA, 2013, p. 66). Ademais assegura e opera 

um modelo de política urbana direcionada ao empresariado e empresarial. Ou seja, 

a cidade continua sendo um negócio, onde não se pauta as desigualdades sociais e 

a segregação socioespacial efetivamente, mas trata sim, de um mercado que 

fundamenta-se e impulsiona-se a partir delas. 

Entre 05 de abril de 2014 e 30 de junho de 2015 as Forças Armadas se 

instalam nas favelas da Maré, segundo Silva (2017): 

 

A atuação dos militares — comandada pelo Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas e chamada de Operação São Francisco — foi regulada por 
uma Garantia da Lei e da Ordem (GLO), expedida pela Presidência da 
República.  Esta medida concedeu poder de polícia às tropas em uma área 
de cerca de 10 km², autorizando os militares a fazer patrulhamentos, 
revistas, vistorias e prisões em flagrante. (SILVA, 2017, p. 14). 

 

 

A chamada “Operação São Francisco” ocorre a após a Polícia Militar cometer 
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16 homicídios em 15 dias, deixando 08 feridos na Maré, o Exército tem assim o 

poder de polícia para atuar na área, devido a “Garantia de Lei e da Ordem (GLO)”, e 

a sua permanência no conjunto de favelas trouxe ainda mais vítimas, lembrando que 

foram gastos cerca de 600 milhões nos 15 meses de ocupação, dinheiro que poderia 

ser muito melhor investido em políticas sociais, como educação, saúde, moradia 

dentro das próprias favelas. 152 

Como salientou Silva (2017), em sua pesquisa sobre a percepção dos 

moradores sobre essa ocupação do Exército na Maré, 

 

De fato, era incontestável que o Exército estava ocupando a Maré, em 
parte, para exercer um controle do território, em função da realização da 
Copa do Mundo, de junho a julho de 2014. Mas, também foi transparente a 
preocupação do Governador do Rio de Janeiro, à época, Sérgio Cabral, 
com o processo escalar de enfrentamentos, no Estado, entre policiais e 
integrantes de GCAs na Maré e em outras favelas onde as UPPs tinham 
sido implantadas. Foi neste período que se intensificaram alguns 
questionamentos sobre a eficiência dessa iniciativa, em particular devido a 
reiteradas situações de conflito que trouxeram de volta, para o cotidiano, a 
morte de policiais e moradores. (SILVA, 2017, 19). 

 

Durante a ocupação das Forças Armadas, a frequência de operações policiais 

aumentou com alto índice de letalidade, frequentes trocas de tiros a partir das 

incursões da polícia nos veículos blindados “caveirões”, consequentemente, o 

aumento das vítimas de “balas perdidas” e a morte de moradores, em sua maioria, 

jovens negros. 

Além da interrupção do direito à vida, a violação do direito de ir e vir, a 

suspensão de atividades cotidianas como, atividades escolares e atendimentos de 

saúde, prejudicando a formação de crianças e adolescentes e a saúde de milhares 

de pessoas, principalmente, crianças e idosos. 

 
O meu filho estava na área de conforto [...] dentro da sua comunidade [...] 
quer dizer que o meu filho é morador de favela ele não tinha o direito de 
estar naquele horário no meio da rua? 
(Moradora da Maré, mãe de vítima do Estado, entrevistada em 29 de maio 
de 2018) 

 

A moradora entrevistada é também mãe de V.S, 29 anos, baleado quando 

                                                      
152 Segundo Dados do 11º Anuário de Segurança Pública gastou-se R$ 520.427.331 na Operação 
São Francisco.  
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entrava em uma das favelas da Maré, e nos fala sobre o que aconteceu com seu 

filho no dia 13 de fevereiro de 2015.  Conta que o carro em que seu filho estava, um 

total de 05 jovens havia sido abordado pelos militares e revistado quando voltavam 

de um bar, onde foram assistir jogo. Ao continuar o trajeto o carro, novamente é 

abordado pelos policiais, só que dessa vez, alvejado por tiros disparados pelos 

militares. V.S, foi baleado na perna direita que atravessou para a perna esquerda. 

Outro tiro atingiu o tórax, que o fez perder parte do pulmão, além de ficar 

paraplégico.  

 

A cada 600 metros aqui havia um posto do Exército, uma barricada, tipo 
cena de guerra, com areia, com arame farpado, com soldado deitado, tipo 
cena de filme, tanque por todo quanto é lado. Mas isso não pode impedir o 
direito de ir e vir. [...] A gente sabia que estava tenebroso, estava difícil, mas 
meu filho é jovem ne?! [...] eles foram parados e revistados. Mas quando 
eles voltaram entraram pela comunidade Salsa e Merengue, eles (os 
militares) fuzilaram o carro. Eles dão várias versões, [...] que eles trocaram 
tiros [...] depois disseram que eles estavam embriagados [...] não 
obedeceram o check point – é uma sinalização de parada dos militares. Se 
eles não obedeceram, porque eles não atiraram nas rodas? [...] Poderiam 
ter matado todos os jovens (5) que estavam no carro. [...] meu filho foi o 
mais prejudicado, meu filho ficou paraplégico [...] nunca mais vai andar.  
 
(Moradora da Maré, mãe de vítima do Estado, entrevistada em 29 de maio 
de 2018). 

 

O check point, como explicou a mãe da vítima R.S, se trata de uma barreira 

militar imposta em determinado local para parar e controlar a passagem de qualquer 

um que seja suspeito e revistado. Esta é uma tática de guerrilha, inclusive utilizada 

durante a Guerra Fria e significava de fato uma barreira militar que impedia que as 

pessoas transitassem de um lado para o outro. 

As práticas policiais como temos abordado consiste em uma cultura, pautada 

no racismo estrutural e na perseguição do “inimigo”. Moradores das favelas e das 

áreas populares da cidade se tornam os alvos prioritários de ações “táticas” que são 

constitutivas da rotina policial e das Forças Armadas do Estado.  

No primeiro semestre de 2016 a metade das mortes decorrentes de 

intervenção policial ocorreu em apenas 13 favelas da cidade. Dentre as favelas onde 

houve maior letalidade, aparece em primeiro lugar o Complexo do Chapadão, com 

35 casos; e, em seguida, o conjunto de favelas da Maré, com 13 homicídios 

provocados por policiais em serviço. Sendo cinco dessas favelas, com Unidades de 
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Polícia Pacificadora (UPP).153 

Os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) de 2016 apontam que nas 

áreas de abrangência dos bairros, de Benfica, Bonsucesso, Higienópolis, 

Manguinhos, Maré e Ramos, foram 33 mortes decorrentes de “Oposição à 

Intervenção Policial”, quando em 2015 foram registrados 07 homicídios.154 

O aumento da violência na área da Maré é alarmante quando comparamos 

com outras áreas da cidade e em relação aos dados do ano anterior, como podemos 

observar nos gráficos abaixo o número de homicídios por Batalhão de Polícia, 

conforme os dados do ISP: 

 

FIGURA III: Áreas com mais homicídios por Batalhão da Polícia155 (1º 

quadrimestre de 2016): 

 

 

 

Lembrando que o Batalhão da Polícia Militar responsável pela região da 

Maré, o 22º BPM, recebe notificações e denúncias de outras áreas, dessa forma, 

nem sempre os dados vão coincidir com a realidade das 16 favelas da Maré. 

                                                      

153 Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/metade-das-mortes-provocadas-por-operacoes-
policiais-ocorreu-em-13-favelas-da-cidade-21731848#ixzz4zsoEQRxD. Acesso: 30/10/2017. 

 
154 Disponível em: ISPDADOS: http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Letalidade.html. Acesso: 
31/01/2017. 
 
155 Fonte: Própria com Base nas estatísticas do ISP RJ, anos de 2016 e 2017. Disponível em: 
ISPDADOS: http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Letalidade.html. Acesso: 31/01/2017. 

 

 

https://oglobo.globo.com/rio/metade-das-mortes-provocadas-por-operacoes-policiais-ocorreu-em-13-favelas-da-cidade-21731848#ixzz4zsoEQRxD
https://oglobo.globo.com/rio/metade-das-mortes-provocadas-por-operacoes-policiais-ocorreu-em-13-favelas-da-cidade-21731848#ixzz4zsoEQRxD
http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Letalidade.html
http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Letalidade.html
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FIGURA IV: Áreas com mais homicídios por Batalhão da Polícia156 (1º 

quadrimestre de 2016): 

                   

 

 

De acordo com os dados do Boletim “Direito à Segurança Pública na Maré” da 

ONG REDES da Maré, em 2017, 41 operações policiais foram realizadas, 

aproximadamente 01 operação a cada 09 dias. 45 dias sem atendimentos de saúde; 

35 dias sem atividades escolares, ou seja, as escolas ficaram fechados o 

equivalente a 17% das atividades do ano letivo; 57 pessoas foram feridas – sendo 

41 durante as operações policiais e 16 durante confrontos entre os grupos civis 

armados. 42 pessoas vieram a óbito durante os confrontos, em média uma pessoa a 

cada 09 dias é morta. Como mostra o gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
156 Fonte: Própria com Base nas estatísticas do ISP RJ, anos de 2016 e 2017. Disponível em: 
ISPDADOS: http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Letalidade.html. Acesso: 31/01/2017. 

 

 

http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Letalidade.html
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GRÁFICO V: Números da Violência na Maré 

 

Fonte: Própria com base nos dados fornecidos pelo Boletim Direito à Segurança Pública na 
Maré, publicados em fevereiro de 2018. 157 

 

Os casos de violação de direitos na Maré em 2017, que passaram por algum 

tipo de atendimento na ONG REDES da Maré, quase dobraram em relação ao ano 

de 2016. Segundo o mesmo Boletim 90% das vítimas dos homicídios eram jovens 

do sexo masculino, sendo 88% pretos e pardos. Dados que confirmam a tendência 

nacional do genocídio da juventude negra, pobre, residente das favelas e áreas 

populares da cidade. 

De acordo com os relatos de violência levados para o atendimento o número 

passa de 32 em 2016 para 67, em 2017. Dos 67 casos de 2017, houve 10 casos de 

mortes de parentes ou de amigos, 08 feridos por armas de fogo, 1 cárcere privado, 7 

de danos ao patrimônio, 19 invasões de domicílio, 4 subtração de pertences, 7 

violência física/tortura, 8 violência verbal/psicológica/ameaça, 1 caso de violência 

sexual, e 2 desaparecimentos. 

Conforme mostra o gráfico a seguir, o percentual das violações direitos 

humanos relatadas somente nesses atendimentos pela ONG Redes da Maré em 

2017: 

 

 

 

                                                      

157 Diponível em: <http://redesdamare.org.br/>. Publicado em: 06/02/2018. Acesso: 16/02/2018. 

 

http://redesdamare.org.br/
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GRÁFICO VI: Casos de Violações atendidos pela Redes da Maré em 2017: 

 

 

Fonte: Própria com base nos dados do Boletim Direito à Segurança Pública na Maré, 
publicados em fevereiro de 2018..158  

 

Inerente à lógica de uma guerra, não contra a pobreza, mas contra os pobres 

como salientou Batista (2003), coaduna com a tendência do Estado penal em 

detrimento de um Estado que ofereça políticas sociais públicas de qualidade e 

abrangentes a toda população.  Às “classes perigosas” destinam-se políticas que 

criminalizam a pobreza, sejam os programas pulverizados, pontuais, meritocráticos, 

que acabam se transformando em “instrumentos de vigilância e controle” das 

frações da classe trabalhadora, sejam as políticas de segurança pública reduzidas 

no incremento do aparato coercitivo estatal. 

Na Maré, há 44 unidades escolares públicas,159 em contrapartida os dias 

                                                      

158 Disponível em: http://redesdamare.org.br/blog/publicacoes/boletim-direito-a-seguranca-publica-na-
mare-2017/. Acesso: 12/04/2018. 

 
159 Destaca-se que em 2000 dados do Censo Maré, mostravam que mais de 1.200 crianças e 

http://redesdamare.org.br/blog/publicacoes/boletim-direito-a-seguranca-publica-na-mare-2017/
http://redesdamare.org.br/blog/publicacoes/boletim-direito-a-seguranca-publica-na-mare-2017/
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letivos interrompidos pela violência não são repostos. A própria Secretaria de 

Educação se recusa a repor essas aulas, como sinaliza a Assistente Social (1) 

entrevistada nessa pesquisa. Assim como corrobora a diretora da Redes da Maré, “a 

gente está em um processo de conquistar agora, por exemplo, educação de 

qualidade porque já tem 44 escolas de ensino fundamental. Então é uma outra luta, 

a gente não parte de um básico que não existe” (Diretora da Redes da Maré, 

Entrevistada em, 02 de abril de 2018). 

Santos (2006) na sua dissertação de mestrado intitulada “AS FAMÍLIAS DE 

CLASSES POPULARES E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA: Uma análise da 

experiência do Serviço Social nas escolas públicas do Complexo da Maré”, cujo 

objetivo era mostrar a relação entre o Serviço Social e a Educação, com ênfase na 

atuação do serviço social nas escolas da Maré, mostra que a questão da educação 

na Maré sempre foi muito precária, e o acesso sempre muito restrito. 

Nas palavras da autora (2006),  

 

A sociedade na qual estamos inseridos, vê o ensino exclusivamente 
ligado à utilidade que ele possa ter, como se fosse uma mercadoria, 
não o considerando como possibilidade de ampliação do universo 
sócio-político e cultural dos indivíduos. (SANTOS, 2006, p. 118). 

 

Percebe-se que não há o ensejo de ampliação de fato da educação nos 

espaços populares, além dessa responsabilidade primordial do Estado, muitas vezes 

acaba sendo transferida para sociedade civil, e surgindo especialmente, como uma 

demanda dos movimentos urbanos e das lutas coletivas no interior desses locais.  

Porém, como bem elucida Santos (2006) apesar da violência e a ausência de 

políticas públicas de qualidade no cotidiano dos moradores da Maré, é importante 

salientar que não há apenas ausências, e carências.  “Elementos como 

solidariedade, resistência, organização, busca por educação e cultura também estão 

presentes neste espaço” (Ibidem, 2006, p. 75). 
                                                                                                                                                                      
adolescentes, entre 07 e 14 anos estavam fora da Escola. Desde a década de 1980,o numero de 
escolas públicas na Maré foi ampliando, em 2013 haviam 16 escolas da rede municipal  de Educação 
de Ensino Fundamental dentro da Maré, e outra escola no entorno do bairro que atendia também a 
maioria de moradores. Contava nesse momento com 06 Espaços de Educação Infantil, sendo 
creches públicas ou municipais e algumas instituições privadas de pequeno porte. O Censo 
demográfico de 2010 constatou que a taxa de alfabetização da população maior de dez anos na Maré 
é uma das mais baixas da cidade do Rio de Janeiro, atrás apenas do Complexo do Alemão, 
ocupando a 157ª posição entre os 158 bairros da cidade, apenas 1,1% dos responsáveis por 
domicílios possuem Ensino Superior Completo. 
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Como citado no Boletim Direito à Segurança Pública na Maré do dia 06 de 

fevereiro de 2018, as operações policiais, em geral, são pontuais, com abusos de 

autoridade e uso desproporcional da força, desrespeito aos direitos dos (as) 

moradores (as) e nem sempre são respaldadas por mandado judicial (Anexo 2). 

Destaca-se que:  

 

[...] um aspecto a ser observado refere-se às unidades policiais que vêm 
realizando as incursões nas favelas do Rio de Janeiro. Na Maré, do total de 
unidades policiais responsáveis pelas operações ocorridas em 2017, as 
divisões ligadas à Polícia Militar correspondem à grande maioria, sendo que 
o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) esteve presente em metade 
delas. A participação da Polícia Civil ficou em torno de 15% do total de 
operações e as tropas federais se fizeram presentes em duas operações. 
(BOLETIM Direito à Segurança Pública na Maré, Fev/2017, p. 05). 

 

Identificamos que para além dos números da violência e das irreparáveis 

violações de direitos, as consequências oriundas desses processos no cotidiano de 

quem vive e trabalha na Maré, não são quantificáveis, o desencadeamento de 

doenças como a hipertensão, a depressão, a síndrome do pânico, dentre outras.160  

Na entrevista feita a uma moradora da Maré, sobre as violações de direitos 

humanos que ela e/ou sua família tenha sofrido por parte dos agentes de Segurança 

na Maré ela respondeu: 

 

[...] na minha vida já sofri várias, diversas, da polícia entrar na minha casa 
sem mandado. Eu com 09 anos a polícia querer me matar, porque minha 
mãe era traficante e eles queriam matar a família inteira. De ter a casa toda 
revirada, bens quebrados, usurpados. Então eu não acredito muito no 
Direito, sinceramente, quando fala de Direito com D maiúsculo. (Moradora 
(2), Educadora Social, entrevistada em 06 de abril de 2018). 
 

 

Não se passa aqui pela presunção de entender os impactos psicossociais 

causados na vida de uma criança com 09 anos de idade que presencia esse tipo de 

violência. No entanto, como observou a moradora, se torna difícil acreditar em 

                                                      
160 Conforme pesquisas do Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli 
(CLAVES) da FIOCRUZ, a violência nas cidades, especialmente em áreas “periféricas” afeta 
diretamente a saúde dos moradores e trabalhadores. Entendendo a violência nas suas múltiplas 
determinação e suas formas de comunicar, quando se naturaliza a violência cotidiana, isto é, 
acostumar-se, aprender a conviver com a violência, não explicitar a violência tornando-a um grande 
tabu, e nesse sentido doenças são acometidas. Disponível em: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-
ensp/departamento/claves. Acesso: 17/02/2018. 

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamento/claves
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/departamento/claves
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direitos universais, especialmente o direito à Segurança Pública. 

Brito (2013) ao trazer “Considerações sobre a Regulação Armada de 

Territórios Cariocas”, traça os aspectos sociais e econômicos da regulação feita pelo 

Estado atual no que diz a militarização da vida das frações mais pobres da classe 

trabalhadora. O autor cita os altos investimentos nos armamentos e equipamentos 

de segurança como também já abordamos, porém, ele especifica-os na qualidade 

de equipamentos de guerras, armas usadas, por exemplo, na Guerra do Vietnã, e 

ainda muito solicitadas em Guerras no Oriente Médio. 

Confirmando o que Batista (2003, p. 11) aborda sobre o mote dessas 

intervenções que é tanto nos países centrais como no Brasil, “a “guerra contra as 

drogas” é o leitmotiv do funcionamento da máquina mortífera”. Ou seja, um motivo 

condutor para legitimação e naturalização da violência de Estado. 

No dia 06 de fevereiro de 2018, segundo dia letivo do ano, mais um dia de 

violência na Maré. As escolas cancelaram suas aulas e os noticiários mostram a 

todo o momento as interrupções nas principais vias de acesso à cidade, como 

Avenida Brasil, Linha Vermelha e Linha Amarela. Fala-se na “guerra” entre policiais 

e traficantes, “bandidos”, “criminosos” e no medo dos moradores de circularem pela 

cidade, principalmente nas proximidades de onde encontram-se os confrontos 

diretos. 

O motivo da operação policial, que durou cerca de 12 horas, segundo a 

Secretaria de Estado de Segurança (Seseg), foi uma ligação para o 190 havia 

informado que policiais tinham sido sequestrados dentro da favela Nova Holanda, na 

Maré. Assim um blindado do 2º Batalhão havia ido checar a informação, que além de 

não ter sido confirmada, ocasionou troca de tiros, desespero e a morte de dois 

moradores, jovens negros. Jeremias um adolescente de 13 anos, morador da Nova 

Holanda, e de Mateus, 20 anos de idade morador da Vila Pinheiro.  

De fato, a espetacularização em torno da violência vivida e expressa de forma 

concreta, efetiva e simbólica na vida da população pobre, é algo que movimenta o 

mercado, o nicho cultural que gira em torno desse sensacionalismo é algo 

assustador. Essa repercussão se ancora na desesperança da população local, na 

interrupção dos serviços públicos e dos negócios locais, no desespero de milhares 

de pessoas que podem a qualquer momento perder a vida ou a vida de um ente 
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conhecido, além de estigmatizar ainda mais aquele espaço como o local da 

violência, o “lócus do mal” e de todos os problemas aos quais sabemos que partem 

de uma estrutura muito maior. 

 Como corrobora Brito (2013, p.117): 

 

Nesse aspecto, a histeria produzida pelos meios de comunicação é 
inversamente proporcional à atenção dada ao modo como o crime se 
organiza por dentro do Estado, alimentando a estrutura do tráfico, 
financiando campanhas políticas, impondo domínios territoriais e 
movimentando fortunas muito superiores aos lucros do comércio de drogas 
nas favelas. (BRITO, 2013, p. 117). 

 

No dia 18 de fevereiro de 2018, uma nova ocupação pelas Forças Armadas, a 

décima terceira, agora com outra função – sob o argumento da pacificação armada, 

o atual Presidente Michel Temer com o apoio do Governador do Estado do Rio de 

Janeiro Luiz Fernando Pezão e do atual Prefeito Marcelo Crivella assina o Decreto 

nº 9.288 de 16 de fevereiro de 2018 - ao qual “Decreta intervenção federal no Estado 

do Rio de Janeiro com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem 

pública”. O que significa, não somente a presença das Forças Armadas em apoio à 

Segurança Pública, mas sua participação efetiva com o poder de comando e 

gestão das Polícias Civil e Militar  e das ações de Segurança Pública no estado.  

Segundo o Presidente Michel Temer “o Governo dará respostas duras e 

firmes”161 à questão da violência, utilizando-se  dispositivos da Constituição Federal 

de 1988, para situações atípicas de descontrole local, assim como, situações de 

“Estado de emergência” ou “Estado de sítio”162. Não obstante o Presidente afirmou 

que “a crise da Segurança Pública é uma metástase que alastra por tudo país, e que 

o crime organizado tomou conta do Rio de Janeiro”. Mais uma vez, sob a retórica de 

                                                      
161Mazui, G. et. All. Temer assina Decreto de Intervenção federal na Segurança do Rio de 
Janeiro. Disponível em:  https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-
federal-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.ghtml. Publicado: 16/02/2018. Acesso: 20/02/2018. 
 
162 De acordo com Art. 137, Seção II da Constituição Federal de 1988, “O Presidente da República 
pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso 
Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: I - comoção grave de repercussão 
nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de 
defesa; II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. Parágrafo 
único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decreta o estado de sítio ou sua 
prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por 
maioria absoluta”. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.ghtml
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da expansão do crime organizado e do mercado varejista de drogas “ilícitas” que 

vem desde 1990, quando índice de homicídios no estado havia superado a média 

nacional. O discurso do Presidente expressa nitidamente, o sentimento de repulsa, 

de estigma e do autoritarismo conservador fomentado pelo Estado burguês de 

perseguição as frações da classe trabalhadora a partir da lógica belicista. “Além 

disso, a medida fortalece o governo Temer, tanto no país quanto no estado, onde o 

partido do Presidente enfrenta profunda crise”, como é ressaltado no Relatório da 

Intervenção “A deriva: sem programa, sem resultado, sem rumo”.163.  

Cano (2018, p.23) sinaliza, 

 

De fato, os dados oficiais do Instituto de Segurança Pública (ISP) da 
Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro mostraram que o Carnaval 
carioca de 2018, cujas imagens violentas foram usadas como justificativa 
para as medidas extraordinárias, não registrou maiores índices de 
criminalidade que os anos anteriores. De qualquer forma, mesmo com a 
evolução negativa dos últimos anos, o Rio de Janeiro ainda está longe dos 
níveis de violência registrados em meados dos 1990, quando a taxa de 
homicídios chegou ao patamar de 80 por 100 mil habitantes. (CANO, 2018, 
p. 23). 

 

Durante a pesquisa alguns dos entrevistados foram questionados sobre essa 

nova ocupação das Forças Federais, sobre suas impressões e expectativas. Alguns 

dos entrevistados neste trabalho entendem: 

 

Diretamente essa intervenção ela ainda não teve um efeito aqui dentro das 
favelas da Maré, porque a estratégia me parece que é outra, não é uma 
estratégia de ocupação de favelas, mas de atuar em determinados pontos 
da cidade. Mas obviamente se instalando em alguns momentos a partir de 
determinadas operações policiais, o que é muito grave, que é muito sério. 
Porque as operações policiais elas geram muita letalidade, você pode ver 
no Boletim de 2017. Só que agora tem operação policial em parceria com o 
Exército quando elas acontecem. A Vila Kennedy é um exemplo de favela 
que está recebendo uma atenção maior em relação a ocupação do Exército. 
Mas eu diria que a gente na verdade, continua fazendo o que a gente 
sempre fez. Independente do Exército, da polícia, vamos buscando criar um 
padrão de trabalho em relação a essas operações policiais, em relação 
como a polícia que entra aqui, pra justamente estar diminuindo os danos 
que são causados a partir desses momentos. (Diretora da Redes da Maré, 
entrevistada em 02 de abril de 2018). 
 
[...] estamos vivendo uma intervenção que é uma farsa. A gente teve a 

                                                      
163 Relatório do Comissão de Intervenção: “Á Deriva: Sem Programa, Sem Resultado, Sem Rumo” – 

16/02/2018 – 16/04/2018. Disponível em:  http://observatoriodaintervencao.com.br/relatorios/. 

Acesso14/05/2018. 

 

http://observatoriodaintervencao.com.br/relatorios/
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morte da Marielle agora a pouco tempo, tem 22 dias, a gente tem ideia de 
muitas coisas mas na  verdade a gente sabe que nada sabe. Em seguida a 
gente teve aquela morte de 5 pessoas em Maricá. O que vou esperar de 
uma sociedade dessa?. (Moradora (2), entrevistada em 06 de abril de 
2018). 
 

Então eu acho que intervenção federal hoje ela é de caráter politico 
partidário ela tem um viés que é o poder executivo federal tentar  se manter 
no poder nas eleições. (Assistente Social (1), entrevistada em 05 de abril de 
2018).  

 
Acho que é uma Intervenção de motivação política do Presidente da 
República, tanto que não acredito em algo efetivo. Estou achando até que 
estão sem recursos para fazer o que gostariam de fazer. Tem aspectos 
inconstitucionais bem fortes, mas não dá pra saber por que não está 
acontecendo na prática. Aconteceu na teoria né? A gente está vendo a 
violência mantida na cidade, os furtos aumentam, a violência na favela, pelo 
menos na Maré deu um tempo, mas a gente sabe que mais cedo ou mais 
tarde algo terrível e forte vai acontecer. (Advogado, entrevistado em 20 de 
abril de 2018). 

 

No momento da entrevista ao advogado, eu friso a seguinte questão “você 

acha que essa Intervenção Federal vai impactar na Maré?” e ele continua,  

 

Não sei como, mas acho que sim. Não sei os detalhes disso, mas acho que 
sim. Não sabemos o que efetivamente vai acontecer. No caso da maré a 
coisa pode ter sido adiada em razão da morte da vereadora Marielle, porque 
ela é de lá e de repente alguma ação violenta naquela área agora seria 
mais desgastante para a própria Intervenção. Até porque tem gente que 
coloca a hipótese da morte dela ter alguma lição com as denúncias, com o 
processo de intervenção que ela tinha que é muito contundente com a 
intervenção. (Advogado, entrevistado em 20 de abril de 2018). 

 

As motivações dessa nova modalidade de intervenção federal no Rio de 

Janeiro aparecem nebulosas e polêmicas não só para os entrevistados, mas 

também para estudiosos e pesquisadores da temática. Mas, há um consenso de que 

a motivação seja prioritariamente política, uma vez que vivencia-se no país os 

impactos da crise acentuado desde 2008, mas de forma específica o Estado do Rio 

de Janeiro.  Cano (2018, p.22) explica que, 

 

A intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro foi justificada 
com base numa suposta emergência que afetaria esse estado, a partir do 
aumento da criminalidade e do “descontrole” por parte das forças de 
segurança estaduais. (CANO, 2018, p.22). 

 

A despeito da intervenção federal, de acordo com o Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública, em 2016 o estado do RJ ocupava o “11º estado em termos de 

taxa violenta de morte violenta, intencional” (CANO, 2018, p. 22). Ou seja, não é por 
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si só uma justificativa palpável para que o Governo tomasse essa medida. Como 

evidenciam-se os dados do Observatório da Intervenção, em dois meses, de 

fevereiro e março de 2018, ocorreram 940 homicídios, 209 pessoas mortas por 

policiais, 19 policiais mortos, 21. 683 roubos de rua, 10.150 roubos de veículos, 

1.389 roubos à cargas.  

Chamo a atenção para o número de homicídios por policiais, pois uma 

pesquisa amostral do Data Folha tanto no Brasil quanto no Rio de Janeiro, constata 

que 3,6% da população brasileira relata ter sofrido violência por parte das forças 

policiais, enquanto, na população carioca são 7,5% dos cidadãos que relatam ter 

sofrido algum tipo de violência por policiais. Isso quer dizer que a ocorrência de 

violência policial vivenciada pelos moradores do Rio de Janeiro se torna maior que o 

dobro da média nacional. “O que reforça a ideia da crise de legitimidade das polícias 

fluminenses e as reclamações sobre abusos cometidos por elas”. (CANO, 2018, 

p.23). 

De fato, incorre que essa medida impactará a vida de todos os cidadãos do 

estado, mas de forma direta o trabalhador, morador de favelas e áreas populares, 

principalmente os jovens negros. Destacando Brito (2013) entende-se que: 

 

A correlação imediata entre a violência urbana no Rio de Janeiro e favela 
continua sendo fomentada pelo Estado, alardeada pela grande mídia (em 
conjunto com outros seguimentos da indústria do entretenimento) e 
reverberada pela “sociedade civil”. A favela é tratada como o locus do mal, e 
o favelado é identificado como um inimigo potencial, iminente ou mesmo 
posto. Os cantos e lemas das tropas de elite policiais exprimem essa 
tendência daninha. Como exemplo, podemos citar os seguintes: “O 
interrogatório é muito fácil de acabar: pega o bandido e dá porrada até 
matar”; “Bandido favelado não varre com vassoura, se varre com granada, 
com fuzil e metralhadora”; “Ó homem de preto, qual é sua missão? Entrar 
na favela e deixar corpo no chão”; “A mãe da a luz, e a rota apaga”. (BRITO, 
2013, p. 87).  

 

 Violência urbana tornou-se um consenso favorável à manutenção do capital, 

a luta por direitos e inclusive o direito à segurança pública se reduz ao monopólio da 

violência pelo Estado.  Onde a questão social nunca deixa de ser tratada como caso 

de polícia e a glamourização da violência quando é cometida por agentes estatais 

ganha novas repercussões. Olhar criminalizado da violência volta-se para “crime 

organizado” com enfoque nos grupos civis armados e/ou para o mercado varejista 

de drogas “ilícitas”, as grades redes do tráfico não perpassam sob esse aspecto, os 
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olhares se voltam para o “bandido” pobre, favelado, negro sem perspectiva nenhuma 

de sair ou conhecer um horizonte diferente. 

A Maré que vivenciou a experiência de ocupação pelo Exército por 14 meses, 

não obteve mudanças na segurança, ao invés disso, uma pesquisa recente 

coordenada por Silva (2017), sobre essa ocupação mostrou que: 

 

Considerando-se o enorme custo econômico da operação, o impacto da 
criação de um literal front de guerra na Maré e, por fim, mas não menos 
importante, a falta de resultados sobre o controle armado do território pelos 
GCAs locais, pois eles passaram a utilizar armamento ainda mais pesados, 
se tornaram mais rigorosos no controle do direito de ir e vir, e empregam 
mais adolescentes e crianças que antes daquela experiência, a ocupação 
militar na Maré pode ser avaliada como um equívoco e um fracasso. 
(SILVA, 2017, p. 96). 

 

Essa Pesquisa intitulada “A ocupação da Maré pelo Exército brasileiro: 

percepção de moradores sobre a ocupação das Forças Armadas na Maré” (2017) 

mostra como os moradores se sentem durante esses 14 meses, e quais as 

sensações que vivenciam, bem como as perspectivas em relação ao direito à 

segurança e os demais direitos humanos, como o direito de ir e vir, o direito à 

inviolabilidade do lar, e o próprio direito à vida. 

A ilustração abaixo é de um panfleto distribuído pelo Exército durante a 

ocupação na Maré em 2013: 

FIGURA V: Panfleto distribuído pelo Exército durante a ocupação na Maré em 

2013: 

 

Fonte: Imagem extraída do site UOL, de abril de 2014.164 

                                                      

164 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1436688-trafico-e-milicias-sao-
principais-desafios-na-mare-diz-o-comandante-da-forca-de-pacificacao.shtml>. Acesso:  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1436688-trafico-e-milicias-sao-principais-desafios-na-mare-diz-o-comandante-da-forca-de-pacificacao.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/04/1436688-trafico-e-milicias-sao-principais-desafios-na-mare-diz-o-comandante-da-forca-de-pacificacao.shtml
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Como a reportagem mostra, há o contraponto entre os panfletos jogados do 

alto de um helicoptero pelo Exército nas ruas da Maré, e de outro a campanha 

empreendida pela ONG Redes de Desenvolvimento da Maré “Somos da Maré e 

temos direitos”. 

 

Outro elemento é a guerra de informação. De um lado, as Forças Armadas 
distribuem panfletos com desenhos de soldados e moradores amistosos e 
mensagens como "Força de Pacificação Maré. Colabore: siga as 
orientações, mantenha a calma, A pacificação de sua comunidade também 
depende de você”. Do outro, há adesivos distribuídos numa campanha 
elaborada por três ONGs e coladas em muitas portas das mais de 130 mil 
pessoas que vivem espalhadas nas 16 favelas do Complexo: “Conhecemos 
nossos direitos. Não entre nessa casa sem respeitar a legislação da ação. 
Em caso de desrespeito, ligue para Corregedoria da Polícia Militar”. (PUFF, 
BBC Brasil, 2014).165 

 
 

Entende-se que se o Estado é por si só um violador, mas por outro lado existe 

uma série de direitos conquistados historicamente e garantidos em lei, como 

corrobora a Diretora da Redes da Maré, o objetivo da Organização junto aos 

moradores é o de exigir cada vez mais esses direitos. Sinaliza: 

 
Hoje a gente tem um Estado que é violador dos direitos dos moradores. É 
violador porque tem uma distorção, porque tem uma incompreensão sobre 
como enxergar a população de favela e respeitar a população de favela 
como cidadão de direitos, no caso da segurança pública. O fato de ser uma 
instituição que historicamente viola direitos, uma instituição completamente 
corrompida, isso não é um argumento na nossa perspectiva que a gente 
não tem que exigir outra postura. (Diretora da Redes da Maré, entrevistada 
em 02 de abril de 2018). 
 

 

O projeto do “Somos da Maré! Temos Direitos” é uma iniciativa da ONG 

Redes da Maré, seu objetivo consiste em mobilizar os moradores das favelas da 

Maré, sobre o direito a Segurança Pública. 

A primeira iniciativa da Campanha foi realizada em 2012, o seu foco era 

informar aos moradores sobre a ação legal e ilegal das abordagens policiais. 

                                                                                                                                                                      
 

165 Veja mais em: PUFF, Jefferson. Maré vive sob tensão e medo após ocupação das Forças 
Armadas. Publicado em: 10 de abril de 2014. 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140403_mare_tensao_jp_lk  .. Acesso: 14/04/2018. 

 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/04/140403_mare_tensao_jp_lk
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Todo material produzido foi distribuído porta a porta dos moradores, 

aproximadamente 47 mil domicílios.  

Além disso, em 2016, acontece a segunda etapa da Campanha, dessa 

vez o foco do debate junto aos moradores ocorre não só com a distribuição de 

folders, mas também com rodas de conversas e outras realizações nos 

espaços públicos da Maré, sobre os impactos das Operações policiais no 

cotidiano de vida dos mesmos. Objetivo central da Companha continua sendo 

o de “fortalecer o diálogo contínuo com os moradores sobre o direito à 

Segurança Pública” (REDES da Maré, 2018). 

FIGURA VI: Adesivo “Somos da Maré! Temos Direitos”: 
 

 

Fonte: Imagens do Site da ONG Redes da Maré, março de 2018.166 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

166 Disponível em: http://redesdamare.org.br/somosdamaretemosdireitos/. Acesso: 28/03/2018. 

 

http://redesdamare.org.br/somosdamaretemosdireitos/
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Abaixo o folder da Campanha e seu conteúdo: 

FIGURA VII:  Folder da Campanha “Somos da Maré! Temos Direitos”: 
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Fonte: Imagens do Site da ONG Redes da Maré, março de 2018.167 

 

Em outras favelas da cidade como no Alemão e na Rocinha, as Forças 

Armadas agem com a mesma conduta, o que difere a Maré das outras favelas da 

cidade é justamente o seu histórico de organização coletiva. Não significa que outras 

favelas não demandam ações de resistência e enfrentamento da violência, mas que 

de fato existe uma peculiaridade na forma como a Maré nasce e se organiza ao 
                                                      

167 Disponível em: http://redesdamare.org.br/somosdamaretemosdireitos/. Acesso: 28/03/2018. 

 

http://redesdamare.org.br/somosdamaretemosdireitos/
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longo de sua existência, a partir da própria população e de organizações e 

instituições da sociedade civil que fomentam respostas políticas e concretas do 

Estado no que diz respeito aos direitos de seus moradores e trabalhadores. Ver 

anexo 02. 

 A Maré, assim como outras favelas e espaços da cidade, tem se organizado, 

promovido encontros para debater sobre seus direitos junto aos moradores, 

trabalhadores, organizações locais, universidades, instituições públicas etc. E 

pensado estratégias de resistência, ainda que na defensiva da violência de modo 

geral, especificamente a violência institucional. 

Dessa forma acreditamos que da mesma forma, que a sociedade burguesa 

surgiu com o declínio da sociedade feudal, a esperança de que um dia poderemos 

realizar plenamente os Direitos Humanos, onde o direito à cidade e todos os outros 

relacionados, numa outra sociedade é o que nos motiva, é o que nos faz caminhar e 

apoiar toda luta contra a expropriação/opressão do homem pelo homem. Acima de 

tudo, acreditar, agora mais do que nunca, diante de toda barbárie, que não há o que 

temer.  

 

 

3.3. Organizações/entidades de resistências em favelas do Rio de 

Janeiro: a experiência no Eixo de Segurança Pública na ONG “Redes de 

Desenvolvimento da Maré – REDES da Maré”  

 

A questão urbana como vimos passa ser evidenciada quando os assuntos 

ligados ao uso, à distribuição e a apropriação do espaço urbano passam ser 

questionados pelos diferentes seguimentos da sociedade. Os movimentos sociais 

urbanos e as manifestações coletivas surgem das insatisfações que dizem respeito 

ao direito à cidade, à habitação, ao uso do solo, aos bens e serviços públicos e 

exercício da cidadania. 

A partir dos anos 1990, há um declínio das manifestações populares, fruto 

das modificações daquele contexto histórico, trazidas pelo ideário neoliberal e vão 

interferir no interior dos movimentos sociais de base.  Por outro lado, o Brasil 
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começava vivenciar os primeiros indícios da crise econômica, o que corrobora para 

outras formas de organização popular, mais institucionalizadas e mais fragmentas. 

Nesse contexto, onde a crise do capitalismo coloca em cheque a hegemonia 

burguesa impondo um rearranjo global a partir das premissas neoliberais, há 

também uma expansão e diversificação de instituições do terceiro setor.168 Onde as 

Organizações Não Governamentais (ONG’s) vão desempenhar um papel importante 

na ordem do capital, muitas desempenhando funções que deveriam ser primordiais 

do Estado, como o desenvolvimento de programas e ações sociais. Como sinalizou 

Farage (2012, p.20) “ao mesmo tempo se distanciando de um papel contestador e 

propositivo no que tange a organização de segmentos da classe trabalhadora”,  

Entretanto, a discussão sobre as Organizações Não Governamentais (ONG’s) 

na atualidade, bem como as ações desempenhadas, sua função com maior 

embasamento, devem considerar as relações sociais contraditórias que perpassam 

toda e qualquer instituição. Partindo desse pressuposto, a realidade da Maré, tem 

contato com diversas organizações sociais, onde algumas delas contam com um 

trabalho fundamental para efetivação de direitos e construção de lutas coletivas 

questionadoras da não efetivação de direitos fundamentais naquele espaço por 

parte do Estado. 

Uma aproximação ao pensamento Gramsciano leva a pensar as ONGs como 

espaços de disputas e lutas, onde há a correlação de forças e influências teóricas 

distintas. Como será brevemente apontado no próximo subitem, o trabalho no 

espaço de uma ONG na favela, se esbarra constantemente nas relações de 

trabalho, de poder, e de decisão.  

Farage (2012) aponta que um dos elementos do protagonismo das ONGs nas 

favelas, é a possibilidade de realização de estudos e pesquisas empíricas sobre a 

realidade dos moradores e dos espaços em que inserem. Nas suas palavras, 

“proporcionando visibilidade a situação de desigualdade em que vivem segmentos 

da classe trabalhadora e impulsionando a luta pela garantia de direitos junto ao 

poder público”. (FARAGE, 2012, p. 20). 

                                                      
168 Segundo Montaño e Duriguetto (2011) o termo Terceiro Setor, cunhado por John D. Rockfeller III, 
nos Estados Unidos em 1978, apresenta uma variedade de significados, gerando polêmicas e 
disputas, pois refere-se a uma gama de instituições da Sociedade Civil, hoje que se mesclam com 
instituições públicas, não somente privadas, sem fins lucrativos, filantrópicas etc. 
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A ação dessas organizações pode influir na qualificação das ações do poder 
público, contribuindo para a desmistificação sobre a ausência do Estado ao 
mesmo tempo em que desnuda a precariedade e a baixa qualidade das 
políticas públicas desenvolvidas nesse território. Ações públicas que 
reforçam a lógica da cidade partida pela distinção que fazem entre os 
direitos e acessos a bens e serviços entre os moradores de diferentes 
territórios da cidade.  (FARAGE, 2012, p. 21). 

 
 

A autora faz referência ao tratamento dado pelo Estado às políticas públicas 

nas favelas e aos direitos que são viabilizados distintamente nos distintos territórios 

da cidade. Gerando uma noção equivocada de uma cidade partida, quando em 

essência se trata da segregação socioespacial e das desigualdades inerentes a 

configuração capitalista do espaço, como já discorremos. 

A Organização Não Governamental (ONG) Redes de Desenvolvimento da 

Maré – Redes da Maré nasce com engajamento popular através de lutas coletivas 

anteriores à sua institucionalização, fruto de longo processo ao quais seus 

fundadores junto ao movimento comunitário no conjunto de favelas da Maré e, 

também, na cidade do Rio de Janeiro se inserem.  

O processo é iniciado moradores e ex-moradores oriundos de algumas das 

16 favelas que formam a Maré e de outras partes da cidade do Rio de Janeiro, em 

1997. Esse grupo pertencia a uma população de menos 0,5% que conseguiu ter 

acesso à universidade na região, que participavam de movimentos sociais e 

comunitários organizados para lutar por determinados direitos básicos, como: 

educação, saúde, cultura, saneamento, iluminação pública, segurança, dentre 

outros.  

Conforme a Diretora da Redes da Maré, em entrevista para esta pesquisa, no 

dia 02 de abril de 2018: 

 

A gente existe como instituição numa perspectiva de cobrar direitos, cobrar 
no caso aqui que os moradores acessem esses direitos. E aí a gente foi 
percebendo ao longo do tempo desse trabalho que a gente, por exemplo, 
conquistou uma coisa aqui que não tinha na década de 1980, ou, na própria 
década de 1970, quando eu era criança aqui, escolas para todas as 
crianças. Não existia isso. Então isso era uma demanda real para melhorar 
o acesso, para garantir o acesso das crianças à escola. O que a gente foi 
percebendo? Que a gente conquistou a escola, mas a gente não conquistou 
o direito pleno a educação. (Diretora da Redes da Maré, entrevistada em 02 
de abril de 2018). 
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Ou seja, ao longo dos anos a relação estabelecida entre o Estado e as 

favelas, não deixa de ser uma relação estigmatizada, onde os direitos são sempre 

concedidos como “meros favores”, e/ou a partir de muita luta dos moradores e 

trabalhadores daquele lugar, para garantir os meios básicos de existência alcançam 

ainda que precariamente.  

Por esse ângulo, é fundamental ressaltar que a Redes da Maré, diferente de 

outras ONGs, deixa claro o seu posicionamento político quanto ao papel do Estado 

na garantia dos direitos fundamentais e o seu papel diante da “ausência” ou 

precariedade desses direitos na Maré. Outro diferencial da Redes da Maré, são as 

instituições parceiras, a captação de recursos e sensibilização de diferentes atores é 

feita com objetivo de “viabilizar ações exemplares que possam incidir nas políticas 

públicas, para que ganhem escala e possam alcançar o conjunto dos moradores da 

Maré”. (REDES da Maré, 2018). 

Corrobora a Diretora da Redes da Maré, entrevista para este trabalho: 

 

Todos os projetos são meios, eles não são fins, para a gente chegar a uma 
ideia de pensar um projeto estruturante. O que é um projeto estruturante? É 
algo que mexe no que a gente diz que socialmente está desigual. Existe 
uma desigualdade, essa desigualdade se expressa no fato das pessoas não 
conseguirem terminar sua escolaridade, delas não irem à Universidade, 
delas não aprenderem a ler, delas não terem acesso a arte e a cultura, 
delas não terem acesso a informação, delas não terem um ambiente com 
qualidade de vida, não terem árvores, não terem energia. Então a 
desigualdade é uma consequência de um contexto específico que nós 
temos aqui. Quando a gente fala em ter um projeto estruturante a gente 
está falando de criar condições para que os moradores da Maré lutem por 
isso, porque isso não vai ser dado, ninguém vai vir de fora pra dar. Se não 
tiver esse envolvimento das pessoas isso não acontece. E aí a gente vai 
percebendo nesse processo de entender o que é estruturante, o que é 
prioritário, a Redes é uma organização da sociedade civil, a gente não é o 
Governo. (Diretora da Redes, entrevistada em 02 de abril de 2018). 

 

Segundo o histórico fornecido no site da ONG, o anseio da população, desde 

a fundação da instituição, é o de produzir uma intervenção, em longo prazo na Maré, 

buscando identificar os diversos fatores que limitam o exercício cotidiano da 

cidadania dos seus moradores. (REDES DA MARÉ, 2018). 

Assim em 2007, instituição passa formalmente ser denominada ‘Redes da 

Maré’, partindo do princípio que: 
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[...] o exercício da cidadania dos moradores na cidade deve estar 
sustentado em um projeto abrangente e processual que valorize o papel 
social dos cidadãos, suas ações coletivas e que tenha, como pressuposto, o 
respeito às diferenças e à diversidade, bem como a crítica às desigualdades 
sociais atualmente existentes no País e no Rio de Janeiro. (REDES DA 
MARÉ, 2018, s/p). 

 

O primeiro projeto da Redes da Maré foi o de preparação aos exames de 

acesso à universidade, o Curso Pré-Vestibular Comunitário da Maré. Essa iniciativa 

ganha força alcançado, o acesso de mais de 1200 moradores da Maré nas 

Universidades.  

Como confirma a diretora da instituição entrevistada: 

 
A grande missão desse trabalho não é fazer os projetos em si mesmo, faz 
pré vestibular, faz preparatório, isso é importante mas isso não tem um fim 
em si mesmo. Porque você pensa o pré vestibular, ele é um projeto que as 
pessoas estudam, isso dá autonomia individual, autonomia intelectual, mas 
isso é uma coisa que é sua e ninguém carrega e que é o objetivo final do 
curso. Só que só fazer isso, não vai trazer a médio, longo prazo uma 
mudança aqui pra Maré. O que pode trazer uma mudança é quando a gente 
pensa que ao ajudar a melhorar as escolaridades das pessoas pode gerar 
um interesse, uma vontade, de pensar esse lugar, como esse lugar poderia 
ser diferente, o lugar onde os direitos estariam estabelecidos. As pessoas 
teriam outra forma de viver. (Diretora da Redes da Maré, entrevistada em 02 
de abril de 2018). 

 

As ações empreendidas pela Organização Social vão construindo se 

consolidando de forma a fortalecer os vínculos com o território e os atores locais, 

trabalhadores, pesquisadores, e demais instituições engajadas no processo de 

mudança social e conquista de direitos na favela. As inúmeras experiências positivas 

partem de uma ideia central que busca compreender a cidade como um local 

comum a todos, onde de maneira igualitária todos devem acessar os direitos e 

recursos nela existentes, independentemente do seu local de moradia. 

A Redes da Maré tem um papel fundamental o de incentivar os próprios 

moradores a formular e implementar os projetos, e além disso, valorizar as 

diferentes experiências vividas na cidade, a partir de uma troca constante dos 

saberes.  Estabelecendo, durante sua trajetória, vínculos com instituições da 

sociedade civil e do poder público como: universidades, institutos de pesquisa, 

órgãos e empresas públicas e privadas, ONGs, e com indivíduos; proporciona 

iniciativas de intervenção nas favelas da Maré.  
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As crianças, os adolescentes e os jovens da Maré inseridos nos Projetos 

Sociais da ONG, passam adquirir experiência e conhecimentos, que colaboram para 

construir suas relações sociais, tanto no que diz respeito a vida escolar, familiar, 

cultural e sociopolítica.  

 

FIGURA VIII: Atividade do Fórum “Basta de Violência: Outra Maré é 

Possível!” 

 

Fonte: Própria. Primeira atividade de construção do Fórum “Basta de Violência: Outra Maré é 
Possível!”, dia 13 de março de 2017. 

 

Esta foto foi tirada por mim, na Primeira atividade de construção do Fórum 

“Basta de Violência: Outra Maré é Possível!”,169 dia 13 de março de 2017, na Lona 

Cultural da Maré. São crianças do Projeto Nenhum a Menos, um projeto que 

promove aulas de arte-educação e proporciona uma rede de apoio social para 

crianças e adolescentes fora da escola.  

Nas palavras Santos (2006) no que tange,  

 

                                                      
169 No próximo tópico vamos falar sobre a construção desse espaço coletivo que denominou-se 
Fórum “Basta de Violência: Outra Maré é Possível!”. 
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[...] a apreciação das condições sociais e de acessibilidade à educação no 
bairro permite demonstrar a precariedade desse indicador em espaços 
populares, mais especificamente nas favelas. Faltam professores de 
diversas matérias, falta tempo de permanência na escola. Há que se 
considerar ainda, os limites invisíveis que separam uma comunidade da 
outra, em função da guerra realizada pelo tráfico de drogas, que dificulta o 
acesso às escolas. (SANTOS, 2006, p. 52). 

 

A Casa Fluminense afirma que, 170 7,7% das crianças e adolescentes da 

Maré, com idades entre 06 e 14 anos, não frequentam as salas de aula, havendo um 

alto índice de faltas constituindo-se também um problema referente à educação na 

Maré.171 Além disso, com base nos estudos do ISERJ, quase a metade das Escolas 

públicas no Rio de Janeiro tiveram tiroteios no seu entorno. Conforme a reportagem 

do Bom dia Rio no dia 18 de abril de 2018, “46% das unidades públicas registraram 

pelo menos um tiroteio ou disparo no entorno. “Eu fico com medo de tomar uma 

bala”, disse uma estudante de 11 anos”.172 

Entendendo a relação intrínseca entre as desigualdades sociais e o acesso 

aos direitos na cidade, onde “a ausência de uma educação pública de qualidade 

destinada às classes populares [...] é um dos fatores do ingresso, ainda reduzido de 

jovens de favelas na Universidade” (SANTOS, 2006). E por esta razão, as ações, 

pesquisas e reflexões da Redes são direcionadas e marcadas pela atuação de seus 

integrantes, que se articulam tanto com outras organizações e instituições dentro da 

maré quanto em outros espaços da cidade, atuando não só no âmbito da educação, 

mas nos diversos campos das políticas sociais. “Pautam-se pelo interesse comum 

de trabalhar, de forma integrada e abrangente, com temáticas relativas à cidade do 

                                                      
170 Se trata de um “polo de uma rede de pessoas e organizações dedicado a fomentar ações 
compartilhadas voltadas à promoção de igualdade, ao aprofundamento democrático e ao 
desenvolvimento sustentável no Rio, alcançando por inteiro nossa “cidade metropolitana” comum”. 
Disponível em: http://casafluminense.org.br/a-casa/#quem-somos. Acesso: 27/04/2018. 
 
171 Conforme Santos (2015, p.63) “Pensar a educação pública na atualidade requer considerar o 
conjunto de normas e leis que conformam os marcos regulatórios constitutivos do projeto educacional 
forjado pelo grande Capital e compartilhado/assumido pelo governo brasileiro”. Ou seja, a autora vem 
refletindo sobre os rumos da educação brasileira, entendendo-a como um projeto em disputa pela 
lógica mercadológica e um direito ainda inacessível a toda população de forma abrangente e com 
qualidade nos distintos espaços. Assim como outros direitos”. 

172 Por Bom dia Rio.  “Quase metade das escolas e creches públicas do Rio tiveram tiroteios no 
entorno, segundo levantamento”. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-
janeiro/noticia/tiroteios-no-rio-aconteceram-no-entorno-de-quase-metade-das-escolas-e-creches-
publicas.ghtml>. Publicado em: 18/04/2018. Acesso: 11/05/2018. 

http://casafluminense.org.br/a-casa/#quem-somos
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/tiroteios-no-rio-aconteceram-no-entorno-de-quase-metade-das-escolas-e-creches-publicas.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/tiroteios-no-rio-aconteceram-no-entorno-de-quase-metade-das-escolas-e-creches-publicas.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/tiroteios-no-rio-aconteceram-no-entorno-de-quase-metade-das-escolas-e-creches-publicas.ghtml
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Rio de Janeiro e, mais especificamente, aos seus espaços populares” (REDES DA 

MARÉ, 2017). 

A instituição atualmente desenvolve projetos dentro de cinco eixos, são 

eles: Desenvolvimento Territorial; Educação; Arte e Cultura; Direito à Segurança 

Pública e acesso à justiça; Identidades, Memória e Comunicação. Essas temáticas 

foram selecionadas a partir da identificação de que são direitos fundamentais ainda 

a serem conquistados na Maré. 

O tema dos direitos humanos como o direito à vida, à cidade, à Segurança 

Pública, etc. como viemos discorrendo ao longo do trabalho perpassa todas as 

esferas da vida dos moradores das favelas e áreas populares da cidade. Destarte, a 

violência oriunda justamente de um desenvolvimento desigual e combinado do 

capitalismo se manifesta no interior das cidades demandando cada vez mais o 

direito à segurança pública. Dessa maneira, o interesse pela temática na instituição 

se origina a partir da percepção que na favela da Maré, assim como, em outras 

favelas da cidade, os direitos à saúde e à educação vão sendo conquistados, mas 

não como universais, e o direito à segurança pública nunca foi estabelecido. 

Explica a diretora da Redes: 

 

E aí a gente foi percebendo ao longo do tempo desse trabalho que a gente, 
por exemplo, conquistou uma coisa aqui que não tinha na década de 1980 
ou na própria década de 1970? Que a gente conquistou a escola, mas a 
gente não conquistou o direito pleno a educação. A gente conquistou ter 
Clínicas da Família, ter postos de saúde, mas a gente não conquistou o 
direito pleno a saúde. E porque isso não está estabelecido? Porque tem 
outro fator aqui nesse contexto, nessa realidade que é o fato de não existir 
outro direito que a gente foi percebendo que ele não estava estabelecido 
pra aqueles moradores da favela, que é o direito a segurança pública. A 
gente não tem estabelecido esse direito como a gente tem os outros direitos 
estabelecidos, mesmo que a qualidade da saúde seja ruim, mesmo que a 
educação não seja de boa qualidade. A gente está em um processo de 
conquistar agora, por exemplo, educação de qualidade porque já tem 44 
escolas de ensino fundamental. Então é uma outra luta, a gente não parte 
de um básico que não existe. Em relação a segurança pública a gente 
percebeu, foi aprendendo, que não existe esse direito estabelecido dentro 
do escopo dos DH, ele não está estabelecido. Não está estabelecido 
porque? Porque é um contexto dentro das favelas onde você tem grupos 
armados, onde você tem uma presença histórica da polícia como violadora 
de direitos dos próprios moradores. Uma presença na qual o agente público, 
o policial, ele não reconhece o morador como um sujeito de direito. (Diretora 
da Redes da Maré, entrevistada em 02 de abril de 2018). 
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Cria-se então o Eixo de Segurança Pública e Acesso à justiça, devido à 

necessidade de ter um trabalho sistemático sobre a Segurança Pública na Maré, 

inicialmente, através de pesquisas sobre o assunto, e dos atendimentos às 

demandas dos moradores que porventura tiveram seus direitos afetados pela 

violência. Através da segunda Campanha “Maré de Direitos” em 2016, fica então 

estabelecido as frentes de atuação: Atendimento Sociojurídico, acolhimento e 

orientações para o acesso à justiça e garantia de direitos; Incidência Política e 

Monitoramento das Operações Policiais, e, a Produção de conhecimento. 

 

 Para os casos de violações de direitos fundamentais decorrentes da 
política de Segurança Pública, a equipe do projeto, entendendo a 
complexidade deste fenômeno, realiza o acompanhamento e diálogo com 
as instituições responsáveis pelo atendimento, tal como Defensoria Pública 
e Ministério Público Para além dos atendimentos individuais, o projeto “Maré 
de Direitos” também atua na perspectiva da identificação e 
encaminhamento das demandas coletivas dos moradores. Para isso, são 
promovidas articulações junto ao poder público com vistas à qualificação 
das políticas públicas e do acesso a direitos na Maré. (REDES DA MARE, 
2018). 

 

Minha experiência acompanhando o trabalho do Eixo de Segurança Pública 

ocorre desde março de 2017, onde a primeira aproximação foi a partir de um diálogo 

com a atual coordenadora do Eixo, Assistente Social contratada pela Redes da Maré 

desde 2015.  

A partir desse encontro, passei a frequentar sistematicamente as reuniões do 

Eixo, às quartas-feiras na Redes da Maré e a participar da construção do Fórum: 

“Basta de Violência! Outra Maré é possível!”. Inicialmente, os participantes do 

reunia-se quinzenalmente, com objetivo pensar e construir juntos uma marcha 

contra a violência na Maré, atualmente, se reúnem mensalmente. Assim, moradores, 

entidades locais, comerciantes, vítimas da violência, trabalhadores, outros coletivos 

e universidades, foram ao longo desse processo colaborando com os debates, 

criação de Grupos de Trabalho, com a construção dos panfletos informativos com a 

chamada para o fórum, e principalmente com a mobilização territorial. 

Essas experiências foram concomitantes e complementares umas a outra. As 

reuniões no Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça tratavam em geral 

naquele momento, prioritariamente sobre a organização do Fórum e incidência 

política – que buscava estratégias de como os membros poderiam conhecer o 
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território, principalmente, como uma estratégia de sobrevivência, coletiva e 

individual, e também para identificação das demandas de trabalho no território.  No 

entanto, os atendimentos do Maré de Direitos não para, e, portanto, alternando as 

quartas de reunião, havia estudo dos casos. 

 

Reunião para pensar Protocolos de Segurança, durante as operações 
policiais na Maré. Questionamentos como “A Redes abre e funciona 
normalmente em dias de confronto? Como é trabalhar com medo?” “Quais 
os espaços mais seguros na própria instituição? “Quais as ruas com mais 
incidências e mais afetadas nos dias de confrontos? “Quais as táticas para 
o trabalho nesses dias? ”. (Diário de Campo, 17 de março de 2017).  

 
 

Como vimos anteriormente, o medo é uma construção social cujas bases 

ideoculturais, ainda que relacionadas aquilo e àqueles que fogem algum tipo de 

padrão pré-estabelecido, é legítimo. O que se percebe na Maré, é que o medo 

assume outra conotação, os moradores não param sua vida cotidiana por conta do 

medo, e isso não significa que ele não exista. Pelo contrário, existe, e se expressa 

tanto, na fala de alguns quanto silêncio daqueles que tem medo até mesmo de se 

expressar. “Eu tenho medo de polícia, semana passada executaram um menino 

na minha rua”, afirmou um morador presente na organização do Fórum, dia 17 de 

abril de 2017. Já, os trabalhadores que não são da Maré, necessitam criar essas 

estratégias cotidianas, aprendendo, principalmente, com os próprios moradores as 

táticas de sobrevivência nos dias truculentos, e como driblar cotidianamente esse 

medo, a fim de que não os paralise. Nesse mesmo dia, foi relatado nesse encontro 

que uma enfermeira foi alvejada dentro do Posto de Saúde, no dia de operação. 

 “Acordei com eles (PM) dentro da minha casa, e eles levaram todo meu 

salário”. Esta fala de uma moradora durante uma reunião do Fórum Basta de 

Violência! Outra Maré é Possível!, realizada no dia 31 de março de 2017, conta que 

estava com roupa de dormir e não pôde ao menos se trocar, pois quando acordou 

os policiais já tinham invadido a casa dela, sem mandato de busca e apreensão. 

Outras queixas aparecem como, atualmente a apreensão de aparelhos 

celulares dos moradores pela polícia sem nenhuma determinação judicial, e, 

evidentemente o manuseio do conteúdo privado do telefone pela polícia. 

Situações como essas causam medo e desconforto na vida dos cidadãos das 

favelas do Rio de Janeiro, para além, são violações de direitos humanos 
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fundamentais, como o direito à inviolabilidade do lar (Art. 11, item 2, da Convenção 

Americana de Direitos Humanos e art. 5ª da Constituição Federal de 1988), à 

privacidade, e o sigilo a comunicação (Art. 5ª Constituição Federal de 1988). 

Em 2016, a Redes da Maré em parceria com a empresa de soluções de 

comunicação para o desenvolvimento social MGov Brasil iniciou uma pesquisa 

chamada “Percepções sobre o acesso à Justiça”, onde 240 moradores da Maré 

foram entrevistados O levantamento da pesquisa mostra, que 36% de pessoas 

entrevistadas já tinham passado por algum tipo de violência, 70% afirmaram que 

procurariam a Justiça para reclamar da violência, mas, na prática, apenas 29% das 

pessoas se prontificaram realmente para fazer a reclamação. Entre os que não 

procuraram a Justiça, 41% disseram que não o fizeram porque “não se sentiam 

confortáveis”. Outro dado revelador é que 85% dos entrevistados disseram que 

deveria haver um órgão público de acesso à Justiça na Maré e, desse grupo, 52% 

defenderam que o órgão público deveria ser a Defensoria Pública. (REDES, 

2018)173. 

A partir desse entendimento, o Eixo de Segurança Pública vem atuando em 

parceria com a Defensoria Pública (DP), o Ministério Público (MP) e outras 

Instituições competentes para garantia ao acesso aos direitos.  O papel da 

Defensoria Pública através do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos (NUDEDH), é 

prestar  

 

[...] atendimento às pessoas ou grupo de pessoas submetidas a tortura, 
tratamento desumanos e degradantes, vítimas de grave violência 
institucional, bem como a promoção e a defesa de grupos socialmente 
vulneráveis, como solicitantes de refúgio, pessoas em situação de rua, 
pescadores artesanais, catadores de matérias recicláveis, etc. O NUDEDH 
também atua peticionando junto aos sistemas internacionais de proteção 
dos direitos humanos. (NUDEDH, 2018).174 

 

 

O Ministério Público possui três núcleos de atuação: 1) A Assessoria de 

Direitos Humanos e de Minorias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

(ADHM) que constitui um órgão administrativo vinculado à Subprocuradoria-Geral de 

Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos, conforme disposto no art. 6º, 
                                                      
173  Disponível em: http://redesdamare.org.br/eixoseprojetos/segurancapublica/. Acesso: 16/05/2018. 
174Sobre o NUDEDH. Disponível em: http://www.defensoria.rj.def.br/Cidadao/NUDEDH. Acesso: 
22/05/2018. 

http://redesdamare.org.br/eixoseprojetos/segurancapublica/
http://www.defensoria.rj.def.br/Cidadao/NUDEDH
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§4º, da Resolução GPGJ nº 2.080, de 05 de janeiro de 2017. 2) Centro de Mediação, 

Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo (CEMEAR), que tem como 

função o desenvolvimento de ações visando ao tratamento adequado dos conflitos e 

à solução consensual de demandas em diferentes áreas, notadamente, nas que 

traduzem relações continuadas. Também há forte participação na área infracional, 

atuando com os vetores da Justiça Restaurativa, sobretudo, com a juventude. 3) 

A Comissão Permanente Multidisciplinar de Erradicação do Sub-registro Civil de 

Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica (COESUB). 

 Além desses Núcleos há também os Centros de Apoio Operacional, que vão 

atuar junto às Promotorias, onde cada uma em sua função específica. Além disso, 

com a necessidade de especializar as investigações e processos referentes às 

infrações cometidas pelo Estado, em 2015 foi criado o Grupo de Atuação 

Especializada em Segurança Pública (GAESP), através da Resolução GPGJ nº 

2.021 de 30 de dezembro de 2015. O objetivo principal deste Grupo de Atuação é 

“atuar na área da segurança pública em sentido amplo, tanto no que tange à 

formulação e à execução das políticas públicas a ela relacionadas quanto no que 

toca ao controle externo da atividade policial” (Resolução GPGJ nº 2.021 de 30 de 

dezembro de 2015). 

O Ministério Público de acordo com as atribuições estabelecidas na 

Constituição Federal de 1988175 deve manter o controle externo das atividades 

policiais, bem como, garantir o acesso à justiça. Em essência, presenciamos o 

avanço do conservadorismo, e instituições de justiça sucumbidas a atores 

reacionários. Como vimos anteriormente, o nosso Sistema de Justiça, possui as 

características, seletiva e violadora, por si só. Para tanto, é preciso a partir das 

pressões da sociedade civil, das lutas coletivas, e de organizações de Direitos 
                                                      

175  A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 129, inc. VII, instituiu como 
função institucional do Ministério Público o controle externo da atividade policial, o qual seria regulado 
na forma da legislação complementar da União e dos Estados. Também, a Lei Complementar Nº 75, 
de 20 de maio de 1993, estabeleceu a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público 
da União. Em seu art. 3°, definiu as premissas básicas do Controle Externo da Atividade Policial pelo 
MPU: “Art. 3º O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial tendo em 
vista: a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático de Direito, aos objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem 
como aos direitos assegurados na Constituição Federal e na lei; b) a preservação da ordem pública, 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio público; c) a prevenção e a correção de ilegalidade ou 
de abuso de poder; d) a indisponibilidade da persecução penal; e) a competência dos órgãos 
incumbidos da segurança pública.” 

http://www.mprj.mp.br/documents/20184/418907/Resolucao_2021.pdf
http://www.mprj.mp.br/documents/20184/418907/Resolucao_2021.pdf
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2075-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2075-1993?OpenDocument
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pressionar para que essas Instituições cumpram de fato, as funções estabelecidas 

pela lei. A criação do GAESP advém dessa necessidade, que diante das constantes 

violações de Direitos Humanos por parte do Estado, o grupo passa congregar 

atribuições criminais e de tutela coletiva, atuando nas investigações penais 

relacionadas a crimes cometidos por policiais civis, policiais militares e agentes 

penitenciários. Cabendo também, atuar em inquéritos civis para apuração de atos de 

improbidade administrativa e questões relacionadas à segurança pública nos seus 

mais variados aspectos.176 

Os atendimentos sóciojurídicos da Redes são feitos por uma Assistente 

Social e um Advogado, que contam com dois estagiários, um de cada área. 

Segundo a Assistente Social entrevistada, esses atendimentos são em geral 

demandas espontâneas, chegando qualquer queixa relativa à garantia de direitos. 

 

A gente atende no Maré de Direitos, é a partir dos atendimentos, da fala dos 
moradores que a gente mobiliza os moradores pra denuncia pra que eles 
vão até esses órgãos, a gente acompanha eles ao mesmo tempo a gente 
tem uma análise dos dados tanto desses atendimentos como dos dados 
referentes aos confrontos armados pelo de olho na maré que a gente 
começa a alimentar a defensoria pública com relatórios semestrais com 
dados, tanto dados coletivos como dados individuais. E é a partir desse 
diálogo, da produção de relatórios que a gente consegue convencer a 
defensoria pública a instaurar uma ação civil pública, e aí a defensoria 
pública fala pra gente [...] a ação civil pública ficou muito boa, mas o MP 
pode ser uma barreira e o que que a gente faz enquanto ONG[...] vai lá no 
MP que a Defensoria Pública e o Ministério Público, não dialogam muito 
bem, e [..] a gente vai lá, faz o mesmo movimento que a gente fez com a 
defensoria pública com o MP, leva pra população, reuniões, atendimentos, 
relatórios ai quando a Ação Civil Pública chega pra eles, eles já tão com 
outro olhar sobre quem são esses movimentos da Maré. (Assistente Social 
(1), entrevistada em 05 de abril de 2018). 
 

 

 “A gente trabalha uma tríade: direitos humanos, segurança pública e acesso 

à justiça”, afirmou a Assistente Social (1), em 05 de abril de 2018, dessa maneira, 

esse Eixo tem se tornado fundamental para os moradores que acessam esses 

serviços, e no papel de pressionar junto aos moradores o Estado para que o direito à 

Segurança Pública se efetive. 

Na fala do Advogado entrevistado em 20 de abril de 2018, 

                                                      
176 Brasil, Resolução GPGJ Nº 2.021 De 30 De Dezembro De 2015. Cria, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro, o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública 
(GAESP). 
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Na Maré faço o primeiro atendimento das pessoas e encaminho para os 
órgãos competentes como a Defensoria Pública, Ministério Público, 
delegacias, e obviamente, identifico demandas de acesso à justiça, 
dificuldades e obstáculos no acesso à justiça e de violação de Direitos 
Humanos fundamentais. (Advogado, entrevistado em 20 de abril de 2018). 

 

 

As reuniões do Eixo de Segurança Pública buscam coletar informações, 

organizar os dados resultantes dos impactos da violência na vida dos cidadãos da 

Maré, e monitorar as ações de confronto entre as forças policiais e os grupos civis 

armados em dias de operação policial. O resultado desse trabalho além do Boletim 

de Segurança Pública na Maré, contendo todas essas informações para os 

moradores e trabalhadores da Maré, e também o acompanhamento sócio jurídico 

das vítimas da violência. Damos destaque para a Ação Civil Pública (ACP)177 

iniciada em 2016, por motivo de uma operação realizada pelos agentes da 

Segurança Pública em junho do mesmo ano, a qual ao ser iniciada as 15:30h se 

estendendo pela madrugada. Os relatos contidos na Ação Civil Pública são de muito 

desespero. Como é descrito na Ação Civil Pública: “em torno de 150 (cento e 

cinquenta) indivíduos, em sua maioria crianças e adolescentes, se viram sitiados na 

sede da ONG Redes de Desenvolvimento da Maré em razão do fogo cruzado”.178 

Além de 03 pessoas sem nenhum envolvimento com o confronto armado ficaram 

gravemente feridas, uma delas vindo á óbito.  

As Operações Policiais como discorrido, em geral, não levam em conta o 

horário em que crianças e jovens estão na escola, pessoas voltando do trabalho, 

etc. Essa especificamente se deu através de mandados de busca e apreensão, que 

ocorreram no período noturno, o que somente a partir do Plantão Judiciário é que 

lhe foi solicitado a suspensão imediata.  

Assim, devido às muitas demandas durante os atendimentos desse Plantão, e 

uma articulação local dos moradores e trabalhadores, que se reuniu as várias 

denúncias de violações de direitos humanos, resultando numa Ação Civil Pública. 

                                                      
177 Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência. Autos nº 0215700-68.2016.8.19.0001. 
Expedida através do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH), que atuou no dia 29 de 
junho de 2017 no Plantão Noturno, solicitando a tutela provisória de urgência antecedente. (MIMEO) 
 
178 Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência. Autos nº 0215700-68.2016.8.19.0001. 
(MIMEO). 
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Julgamos a ACP, uma ação muito exitosa, que do ponto de vista dos 

profissionais da Redes entrevistados, pode potencializar ainda mais essa articulação 

local coletiva e se expandir para outros espaços/favelas.  

Na ACP, buscou-se responsabilizar o Estado pelas ações da Polícia no 

referido dia, e também foi pensado em estratégias de redução de danos nos dias de 

Operação Policial, como a solicitação de Ambulâncias no local e câmeras nas 

viaturas. Foram levantadas questões ainda mais emblemáticas como o 

Planejamento dessas ações, quais os parâmetros utilizados para que ocorram de 

forma extremamente truculenta causando tanto terror e transtornos à população 

local. Nas palavras de um dos Promotores que acompanham o caso de perto, um 

aspecto central foi não focaliza o policial “da ponta” e sim, o Estado que permite e 

não pune determinadas ações. Nesse sentido, lembremos que o Estado, a partir da 

análise em curso, o considera como o único que tem o uso legítimo e ilegítimo da 

força, monopolizando o aparato coercitivo em prol de conter a luta de classes, e 

atacar de forma rígida as expressões da “questão social”, cada vez mais 

negligenciadas.  

Diário de Campo, 28/04/2017: No dia 26/04/2017, ocorreu uma Operação 

Policial a qual o “caveirão” entrou na rua, São Jorge, situada na favela Nova 

Holanda. Ao entrar na rua estreita o “caveirão” saiu devastando a maioria das casas 

quebraram telhados, batendo em automóveis estacionados, havendo moradores que 

se queixaram de perda total de seus pertences. Os moradores contam também, que 

ficaram sem energia 32 horas, e que no momento da chegada dos policiais haviam 

muitas crianças na rua. Segundo o relato de um morador: “eles chegaram para tocar 

o terror”. Nessa data, fizemos uma reunião com os moradores que tiveram seus 

direitos afetados no dia da operação para orientar sobre os procedimentos cabíveis, 

foram aproximadamente 11 moradores que contaram como foi e quais os prejuízos. 

A orientação foi primeiramente, a de realizar a denúncia na 21ª Delegacia Policial 

(DP). Inclusive, disponibilizei de acompanhar os moradores e a Redes iria 

disponibilizar o transporte.  

Dia 02/05/2018: Dia de encontrar com os moradores na 21ª DP, localizada em 

Bonsucesso. Chegando ao local não havia chegado nenhum morador e nem o 

advogado, o local com a presença de muitos policiais ostensivamente armados, e 

quando fui até o balcão me informar fui atendida com hostilidade, sendo questionada 
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se eu era advogada. Com o passar das horas dos onze moradores apenas um 

compareceu. Algo, muito compreensível e legítimo diante daquele atendimento, 

daquele local como “única possibilidade” de realizar uma denúncia de violações de 

direitos por parte da polícia para uma Instituição Policial. Ainda que seja, numa 

Delegacia Civil. Durante o atendimento ao morador, foi nítida a intimidação por parte 

do Inspetor, bem como tentativa de manipulação de suas respostas durante o 

interrogatório. 

A vítima teve sua casa arrombada, seus pertences revirados, com perda total 

em móveis, a pia de mármore da cozinha totalmente arrancada, dentre outros 

danos. Tudo isso ocorreu enquanto o morador encontrava-se trabalhando, e uma 

vizinha que viu quando os agentes chegaram invadindo o local. Como podemos 

constar no relato do morador entrevistado vítima da Operação Policial: 

 

Em 2017, eu tive a minha casa invadida por policiais do Bope [...] eu tive 
uma sensação de estar totalmente desprotegido, uma sensação de 
impotência, você não ter segurança dentro da sua própria casa [...]. É um 
limite [...] você se sente muito vulnerável, né? Foi uma experiência que, 
apesar de eu atuar muito anos com isso, eu não podia imaginar, não podia 
dimensionar e acabou sendo importante também apesar de muito negativa 
importante pra refletir como que é isso, como que isso é violento. Como que 
isso fere a gente pra além do direito. E a partir dessa violação a gente 
tomou lá os procedimentos que a gente achava, consultamos aqui o 
advogado da Redes ai ele deu as orientações. [...] Eu fui na delegacia 
acompanhado da Assistente Social e do Advogado, mas já no momento da 
gente fazer a denúncia, se não estivéssemos um pouco mais preparado, a 
gente dali do balcão [...] já teria retornado. Porque a estrutura está colocada 
de uma forma que a corporação apesar de que o policial que nos atendeu 
[...] não ser um Policial Militar ele está dentro de uma estrutura que eles se 
protegem né?! Então tenta barrar o seu acesso a ao seu direito, né?! [...] o 
delegado já quis intimidar a gente falando alto no balcão, quem é essa 
pessoa ai da Maré, que história é essa? Me recordo muito bem. Que história 
é essa de invasão a domicilio, né?! Eu falei que eram policiais do Bope e ele 
perguntou: “ué como que o senhor sabe que era do Bope, se o senhor disse 
que não estava no momento?” Eu falei [...] porque meus vizinhos me 
informaram. Tem uma testemunha que a gente vai trazer aqui amanhã que 
informou isso e as pessoas conhecem muito bem, sabem distinguir os 
uniformes porque é questão de sobrevivência, né?!  (Morador 
Entrevistado (1), em 09 de abril de 2018, grifo nosso). 

 

 

Enquanto o morador entrevistado vai contando eu revivo os momentos do 

atendimento, e questiono mais uma vez, como as pessoas não sentiriam medo de ir 

até aquele local denunciar? Como não ter medo de retaliações? É legítimo, que os 

moradores naturalizem a violência, e não por uma falta de consciência, como o 
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próprio entrevistado chama atenção, mas por uma consciência de que a 

possibilidade de que nada diferente possa acontecer, e principalmente, a 

possibilidade de ocorrer ainda mais episódios como esses e que a violência sofrida 

por eles pode continuar de forma ainda mais brusca, é algo que ocorre e perpassa 

pela vida e pelas decisões dos moradores. Continuando o relato, o morador afirma 

sobre o atendimento do Delegado e da escrivã sobre os agentes serem ou não do 

BOPE: 

 

[...] esse que questionou que história é essa, era o delegado, né?! Era o 
delegado, a pessoa que deveria garantir o amplo acesso. E já a inspetora 
que tentava fazer o registro com o mínimo de informações possíveis (que a 
gente achou também muito estranho, e questionamos isso).  [...] eu e o 
advogado que entramos nesse momento, questionamos isso, e ela virou pro 
advogado e falou: “Dr. ele não está entendendo, ele está achando que eu 
quero prejudicar, o Sr. está entendendo, né?!” [...] querendo criar um vínculo 
ali né?! Mas a gente foi firme lá, no final eu acabei cedendo a pressão 
dela, falei não tá ótimo, a senhora coloca ai: Polícia militar do estado 
do RJ. O Bope faz parte da Polícia então coloca dessa forma se a Sra. está 
achando que deve ser assim, depois a minha testemunha vai esclarecer 
que era um policial do Bope, e ela tem condições de identificar. [GRIFO 
NOSSO]. (Morador Entrevistado (1), em 09 de abril de 2018). 

 

 

Destaca-se a declaração de uma moradora entrevistada que também foi 

vítima de violência pela polícia e que nunca quis denunciar: 

 
Eu não recorri antes, porque primeiro que eu não tinha noção que estava 
sofrendo uma violação. Eu acho que a gente tem que entender isso, a 
pessoa muita das vezes não tem ideia de que estão sendo violadas. Elas 
acham que é isso mesmo, como eu falei, que é normal e que a gente tem 
que viver isso. Eu nunca dei queixa, nunca fiz nada e eu nem sei se eu 
faria. E não é por não ter coragem, é porque eu sou descartável pro 
mercado. No sentido de que se eu for lá denunciar eu vou ser morta e não 
vai acontecer nada. É para além do medo. Porque quando você tem medo, 
você tem a ciência de que é alguém. Eu sou alguém e estou sofrendo 
ameaça. (Moradora (2), entrevistada em 06 de abril de 2018). 

 

Casos como esses são atendidos pelo Eixo de Segurança Pública, orientados 

e acompanhados mais de perto pelos profissionais, podem resultar em processos 

judiciais a médio e longo prazo, ou até mesmo tornar uma ação civil pública como já 

sinalizado.  

Como veremos no subitem a seguir, assuntos como a organização do 

trabalho da equipe interdisciplinar, a sistematização da prática são elementos que 

perpassaram todas as reuniões as quais compareci. 
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A construção coletiva de espaços de resistência ou de lutas coletivas, é uma 

característica marcante da Redes da Maré. Algumas de suas iniciativas, vão sendo 

inspirações para outras favelas e movimentos do Rio de Janeiro. Uma delas foi a 

construção do Fórum “Basta de violência! Outra Maré é possível!” Como já 

ressaltado. Fruto de encontros, grupos de trabalhos, formulação de duas cartas, 

uma para as entidades governamentais e outra para os moradores, idas em 

instituições para falar sobre a violência nas favelas e, essencialmente das 

Operações Policiais na Maré, mobilização dos moradores nas ruas, nas portas de 

suas casas, colocação de faixas e cartazes nos locais estratégicos, dentre outras 

ações, resultou numa grande Marcha no dia 24 de maio de 2017 que levou cerca de 

cinco mil pessoas à Maré.  

Uma das estratégias pensadas para o dia era que a concentração das 

pessoas partisse de dois pontos de encontro em favelas diferentes do conjunto, 

passando pelos locais mais afetados pelos confrontos, e se encontrando no local 

chamado: “divisa”. A divisa é o lugar que realmente separa as duas maiores facções 

presentes na Maré, a rua que separa possui um grande valão, é marcada pelos 

inúmeros confrontos e mortes, onde muitos moradores evitam transitar e de fato 

possuem muito medo. 

Lembro, que no dia da Marcha, um grupo de crianças alunas da Redes, 

correram até mim e pediram para que eu as levasse na passeata. Então, então 

fomos, as crianças levaram agua, guaraná, biscoito, como se tivessem indo para um 

piquenique. Durante a caminhada, perto de chegar à divisa uma delas, segura em 

mim e pede “tia, por favor, não vamos até lá, meu pai me mata tia”. Eu falei para 

criança, ter calma que estávamos juntos, que não tinha problema nenhum naquele 

dia que era um dia diferente, que nada ia acontecer e que eu mesma levaria para 

casa. A criança continuou apreensiva, me segurando. Quando mais próximo alguém 

ligou no celular dela e ela pediu para ir embora, e eu a levei até um local onde ela 

quis e disse que estava bem.  

Esse foi um dia, em que por algumas horas não se viu armas nas ruas da 

Maré, os Grupos Civis Armados não apareceram com armamentos, e a passeata 

contou com filmagens, reportagens, apresentações artísticas e culturais, dando voz 

e visibilidade à voz dos moradores de favelas do RJ.  
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FIGURA IX: Boletim “Fórum Basta de Violência! Outra Maré é possível!” 

  va   
Fonte: Boletim distribuído à população chamando atenção para Marcha contra Violência na 
Maré. 

 
 

Tudo que foi feito no Fórum foi coletivo, perpassando por todos participantes, 

que contribuíram democraticamente. O trabalho de articulação local contou com 

integrantes de instituições locais, associação de moradores, integrantes do Eixo de 

Segurança Pública, e dos demais Eixos da Redes da Maré. 
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FIGURA X: Foto dos integrantes do Eixo de Segurança Pública e Acesso à 

Justiça 

 

Fonte: Foto do Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça durante a Campanha para o 
Fórum: Basta de Violência! Outra Maré é Possível!.  

 

FIGURA XI: Atividade do Fórum realizada com as Crianças 

 

Fonte: Foto da Atividade realizada em conjunto com o Assistente Social do Eixo de 
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Educação, para falar sobre a Marcha. 
 

 

No mais, o Fórum continua sendo um espaço de organização coletiva 

de moradores, instituições, universitários, pesquisadores, entre outros. Se 

reúnem uma vez ao mês, e tem recebido representantes do Estado para 

dialogar sobre as formas possíveis de se garantir o direito à Segurança 

Pública, cobrando das autoridades e pensando em novas possibilidades. 

 

 

3.3.1 A perspectiva do Serviço Social no cenário de luta e violações de 

direitos humanos.  

 

Não é o objetivo desta dissertação debruçar sobre os limites da atuação 

profissional no âmbito dos atendimentos do Serviço Social realizados pelo Eixo de 

Segurança Pública e Acesso à Justiça na Ong Redes da Maré. 

 Mas torna-se necessário enfatizar que a relação entre o Serviço Social e os 

Direitos Humanos deva ser pensada como a prerrogativa de uma prática voltada 

para a história e para o cotidiano, prezando suas dimensões, ética e política. A fim 

de possibilitar, ainda que, nos limites da Ordem Capitalista, lutas coletivas voltadas 

para ações transformadoras.  

Entendendo que as ações do Serviço Social são sempre ações providas de 

algum conhecimento prévio da realidade em seu movimento, portanto, políticas, 

destaca-se o reconhecimento a priori, da Defesa intransigente dos Direitos 

Humanos. Bem como, a liberdade como valor ético central, a democracia e os 

demais princípios valorativos que norteiam o Projeto Ético Político da Profissão. 

Essas ações, contudo, não são neutras, podendo estar a serviço de ações 

constrangedoras, fiscalizatórias e discriminatórias. Como aborda Forti (et al 2012), é 

comum a alusão ao tema dos direitos humanos na documentação do Serviço Social, 

porém, pouco se ultrapassa o discurso formal/intencional. Nas palavras dos autores,  

 

Dificilmente se evidencia como, por meio do trabalho profissional, se pode 
contribuir para buscar concretizar os direitos humanos. Como garantir a 
materialização desses direitos como norte, fundamento, e finalidade da 
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ação profissional para contribuir, verdadeiramente, para ampliar esses 
direitos.  (FORTI et al, 2012, p.29).  

 

Destaca-se a necessidade de entender os fundamentos dos Direitos 

Humanos dentro dos limites os quais se insere e a percepção crítica sobre os 

contextos históricos que os conceberam e diante dessa análise situar Serviço Social 

em um espaço onde violações de direitos humanos ocorrem cotidianamente.  

O Serviço Social no âmbito do Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça 

na Redes da Maré, caracteriza-se pela relação contraditória entre a garantia dos 

direitos dos usuários, que deveriam ser acessados primordialmente pelas vias do 

Estado, e as constantes violações de direitos por parte do próprio Estado. Além das 

violações decorrentes dos confrontos entre os Grupos Civis Armados. Isto é, o 

Serviço Social nesse espaço se constitui como representante de uma instituição que 

interfere na vida cotidiana dos sujeitos, de maneira a legitimar ainda que 

indiretamente a ausência Estatal no que concerne aos direitos sociais e as políticas 

públicas naquele espaço. E, ao mesmo tempo, esse trabalho se torna essencial e 

desafiador, quando busca meios criativos e propositivos de acessar as políticas 

públicas e amplia-las juntamente aos usuários na luta pelos direitos fundamentais. 

Servindo, inclusive de ações exemplares para o Estado. 

Nesse sentido, o Serviço Social como “referência a um exercício profissional 

que, alinhado aos interesses dos trabalhadores incide sobre a vida concreta” (FORTI 

et al, 2012. p. 30), prescinde estratégias a serem pensadas cotidianamente. 

Essencialmente, atreladas a dois instrumentais básicos: os fundamentos dos 

Direitos Humanos e as Diretrizes do Projeto Ético-Político do Serviço Social. 

Atualmente existe uma Coordenadora Geral do Eixo de Segurança Pública e 

acesso à Justiça, que possui formação em Serviço Social, nesse âmbito 

convenhamos destacar que com base no artigo 4º da Lei de Regulamentação da 

Profissão (8.662/1993), constituem competências do Assistente Social, nos seus 

incisos, II e VII:  

 

II. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que 
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da 
sociedade civil;  
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a 
análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; (BRASIL, 
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Lei 8.662/1993). 
 

Além de ser uma competência a Coordenação dos Serviços e Programas 

também, de acordo com o Art. 5º uma das atribuições privativas do Assistente 

Social: “I) coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, 

planos, programas e projetos na área de Serviço Social”.  (BRASIL, Lei 8.662/1993). 

Há também uma Assistente Social, que realiza o atendimento sócio jurídico 

direto junto ao advogado, desde 2016, quando durante um ano havia pelo menos 

uma operação policial toda semana. Afirma a Assistente Social (2) entrevistada dia 

16 de maio de 2018, que, quando começou seu trabalho na instituição não 

imaginava que iria atuar na área da Segurança Pública, nem com as constantes 

violações de direitos humanos. 

Como ela conta, não havia um projeto estruturado, e o trabalho era voltado 

para “o que fazer em dias de operação”, quando as pessoas iam buscar o 

atendimento na Redes da Maré.  Nesse ímpeto, a Campanha “Somos da Maré 

temos Direito”, foi importante no que tange as informações sobre o que as 

instituições policiais podem ou não fazer, e quais os números e canais de 

atendimentos à população.  Embora, segundo a Assistente Social, somente essa 

atividade não era suficiente, pois, havia e ainda há uma dificuldade de falar sobre 

Segurança Pública, como corrobora, se torna um desafio:  “Como chegar até as 

pessoas? É muito difícil, as pessoas não gostam de falar [...] As pessoas tem 

dificuldade de entender que a Segurança Pública é um direito.” (Assistente Social 

(2), entrevistada em 16 de maio de 2018).  

 

Se você falar, ah, meu filho está sem escola, mas é direito do meu filho. Eu 
não consigo atendimento no posto, mas é meu direito. Ninguém fala, ah a 
polícia entra aqui faz o que quer... e cadê meu direito a SP.? Essa fala não 
acontece. As pessoas sabem que não é certo, mas reclamar com quem? 
vou falar com quem? Um dos objetivos do Eixo é fazer com que os 
moradores reconheçam a Segurança como um Direito. (Assistente Social 
(2), entrevistada em 16 de maio de 2018). 

 

Como foi discorrido, o debate sobre Segurança Pública como um direito no 

Brasil, especialmente para as frações da classe trabalhadora mais empobrecida, 

nunca se constituiu de fato como um direito. É compreensível que os moradores de 

favelas e outros espaços mais populares da cidade, encontrem barreiras e 
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dificuldades de compreender o que é a Segurança Pública e quais os seus objetivos. 

Da mesma forma, vejo que os próprios profissionais têm a mesma dificuldade de 

lidar com a temática, uma vez que essa discussão não atrela os direitos, e muito se 

volta para concepção fragmentada do que vem a ser a Segurança Pública, 

meramente, como o direito a um aparato policial “mais respeitoso”, “preparado”, 

“equipado”, “treinado”. etc.  

O que significa que esse debate sobre o direito à Segurança Pública, refere-

se a um direito violador por si só, uma vez que a própria instituição policial criada 

para proteger a Família Real e a nobreza na sua chegada ao Brasil, ela não perde 

esse caráter.179 Ainda que no âmbito Jurídico-Formal essa Instituição é tida como 

defensora dos “cidadãos de bem” – e quem são esses cidadãos? Cidadãos que por 

acessarem outros direitos como saúde, educação, esporte, lazer, cultura de 

qualidade, consequentemente conseguem acessar um padrão de Segurança 

diferenciado. Já aqueles, que por conta das próprias contradições as quais estão 

inseridos, vão acessar precariamente esses direitos, consequentemente, terão uma 

Segurança Pública baseada cada vez mais na presença bélica do Estado. 

A diretora da Redes da Maré, entrevistada, contribui um pouco para esse 

entendimento: 

 

Isso tem a ver com a história de como a Segurança Pública, ou como a 
própria Polícia, como aparato da Polícia [...] A gente não teve essa 
experiência no Brasil, até porque quando a polícia se estabeleceu, a Polícia 
militar, estabeleceu dentro de um contexto de chegada da família real no 
Brasil. [...] ela não foi pensada para proteger o cidadão, ela foi pensada para 
proteger a família real, quer dizer, proteger o patrimônio da família real. [...] 
uma polícia que foi pensada para elite, nunca pra população. A elite no 
sentido político e financeiro. Então essa ideia precisa mudar, por isso que 
tudo isso que a gente está vivendo tem um pouco a ver com essa história, 
no sentido que é uma polícia que ela é militarizada [...] Precisa ter uma 
reforma da Polícia, só que pra isso acontecer é preciso que sociedade se 
envolva. É preciso que a sociedade entenda que a Polícia é outra coisa. O 
que a gente está vivendo é consequência de um período que já passou e 
que a gente deveria estar buscando outra lógica em relação a Polícia. 
(Diretora da Redes da Maré, 02 de abril de 2018). 

 

                                                      
179 A Instituição Policial surge, no Brasil, como uma forma de fazer a proteção da Corte portuguesa, 
em 1808, que chega ao Brasil fugida de Napoleão. A fim de garantir que a família real pudesse se 
instalar e manter o domínio das terras brasileiras, foi criada uma espécie de Guarda Real de Polícia, 
cuja função primordial a época era perseguir escravos cativos, vadios, adentrar quilombos, perseguir 
a população pobre que ocupava o centro da cidade, etc. E embora, as atribuições de sua “missão” 
institucional tenha modificado ao longo da história, mantém-se a finalidade de proteção ao direito à 
propriedade privada dos grandes detentores dos meios de produção.e das Elites.  
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Significa que o direito à Segurança Pública refere-se a um direito violador por 

si só.180 Ainda que no âmbito Jurídico-Formal essa Instituição é tida como defensora 

dos “cidadãos de bem” – e quem são esses cidadãos? Cidadãos que por acessarem 

outros direitos como saúde, educação, esporte, lazer, cultura de qualidade, 

consequentemente conseguem acessar um padrão de Segurança diferenciado. Já 

aqueles, que por conta das próprias contradições as quais estão inseridos, vão 

acessar precariamente esses direitos, consequentemente, terão uma Segurança 

Pública baseada cada vez mais na presença bélica do Estado. 

A diretora da Redes da Maré, entrevistada, contribui um pouco para esse 

entendimento: 

 

Nota-se que ao mesmo tempo em que a violência se constitui como 
expressão da questão social a ser trabalhada pelo assistente social, a 
imprevisibilidade e o medo da violência física são motivos importantes que 
afastam este profissional destes espaços. Justificaram, no Rio de Janeiro, a 
retirada de equipamentos públicos das favelas, com apoio inclusive de 
vários assistentes sociais. Nota-se que durante a gestão do prefeito Cesar 
Maia - Partido Democratas (DEM) - houve a retirada de vários CRAS de 
dentro das favelas181. Dando continuidade, no Governo de Eduardo Paes, 
vários equipamentos públicos da saúde passaram pela mesma investida ao 
serem gerenciados pelas Organizações Sociais (O.S.), sobretudo aqueles 
sobgestão da O.S. “Viva Comunidade182”. (SANTOS, 2017, p. 08). 

   

Além dessa dificuldade de se entrelaçar o conjunto de direitos com a questão 

da Segurança Pública, onde a mesma não é entendida ainda como um direito e 

quando entendida, muito reduzida as práticas coercitivas do Estado, o medo é algo 

que impacta diretamente a atuação profissional.  A Assistente Social (2) 

entrevistada, em 16 de maio de 2018 destaca, sobre os atendimentos e plantões em 

dias de confrontos: “Mexe com o nosso medo, de estar ali no meio da operação”.  

Santos (2017), nos mostra os elementos da pesquisa realizada para sua tese 

                                                      
180 Uma vez que a Instituição Policial surge, no Brasil, como uma forma de fazer a proteção da Corte 
portuguesa, em 1808, que chega ao Brasil fugida de Napoleão. A fim de garantir que a família real 
pudesse se instalar e manter o domínio das terras brasileiras,foi criada uma espécie de Guarda Real 
de Polícia, e embora, as atribuições  de sua “missão” institucional tenha modificado ao longo da 
história, mantém-se a finalidade de proteção ao direito à propriedade privada dos grandes detentores 
dos meios de produção.e das Elites. Relembra a Diretora da Redes da Maré em 02 de abril de 2018. 
181 Foram retirados das favelas os Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) situados em 
Nova Holanda e Roquete Pinto (Complexo da Maré), Morro azul, Mangueira e Vigário Geral. 
(SANTOS, 2017). 
 
182 O “Viva Comunidade” é uma Organização Social criada pela FASFIL Viva Rio para concorrer as licitações de 
desenvolvimento de ações  em áreas de elevados índices de conflito e violência urbana na cidade do Rio de 
Janeiro. Atualmente desenvolvem ações, sobretudo na área da saúde. (SANTOS, 2017, p. 08). 
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de doutorado, com assistentes sociais da Secretaria Municipal de Educação da 

Cidade do Rio de Janeiro, que atuam em escolas dentro e fora de favelas, “quando 

perguntados sobre o que compreendem que é a favela, a maior parte dos 

assistentes sociais reproduz elementos da visão conservadora difundida pela mídia” 

(SANTOS, 2017, p.08). 

Infelizmente, o segundo princípio do nosso Código de Ética Profissional “a 

defesa intransigente dos Direitos Humanos”, ainda não conseguiu romper com os 

estereótipos e estigmas de muitos profissionais da área, se esbarrando ainda no 

discurso produzido pelo senso comum de que “morador de favela é tudo criminoso”, 

logo, “Direitos Humanos são direitos de bandidos”, etc. 

Infelizmente, o segundo princípio do nosso Código de Ética Profissional “a 

defesa intransigente dos Direitos Humanos”, ainda não conseguiu romper com os 

estereótipos e estigmas de muitos profissionais da área, se esbarrando no discurso 

produzido pelo senso comum de que “morador de favela é tudo criminoso”, logo, 

“Direitos Humanos são direitos de bandidos”, etc. 

Diante dessas considerações torna-se importante destacar, que o referencial 

marxista (ainda hegemônico na profissão), nos revela a relação social e histórica dos 

direitos, mostrando-nos que “os direitos humanos não são intemporais, mas 

condicionados historicamente e, portanto estão sob determinadas condições na 

sociedade burguesa”, (FORTI, Et al. 2012, p. 39). 

O Direito à Segurança Pública, à cidade, à vida, à educação, à saúde, ao 

esporte, à cultura e ao lazer, e todos os demais direitos não podem estar deslocados 

dessa análise, pois fazem parte dessa mesma determinação. 

Conforme Forti (et al, 2012) a discussão dos direitos humanos como objetivo 

profissional pressupõe considerar a formação profissional, e, o aprimoramento 

contínuo. Aspectos esses, que possibilitam a competência no exercício profissional. 

Compreendendo que assistentes sociais são trabalhadores assalariados inseridos 

nos diversos espaços sócio ocupacionais, onde vão lidar com as diferentes políticas 

públicas, onde estão propensos “às injunções da reestruturação produtiva do 

capitalismo, que degradam as condições de trabalho e de vida do conjunto da classe 

trabalhadora”. (FORTI et al, 2012, p. 31). 
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Santos (2017),183 nos fala sobre a compreensão dos Assistentes Sociais 

sobre as favelas e os seus moradores, num sentido mais amplo sobre a classe 

trabalhadora e suas frações, que por um longo período histórico - das primeiras 

décadas do século XX ao Movimento de Reconceituação da Profissão184 esteve 

atrelado aos preceitos morais-religiosos. E embora, o Movimento de Reconceituação 

e as prerrogativas do atual Projeto Ético-Politico da profissão resultarem em um salto 

qualitativo ao expressar seu compromisso com a classe trabalhadora, “[...] o 

exercício profissional nesses espaços ainda apresenta retrocessos na medida em 

que o medo, a violência e a ausência de condições de trabalho prejudicam a 

atuação” (SANTOS, 2017, p.05).  

As (os) Assistentes Sociais na Redes da Maré são contratados através do 

Micro Empreendedor Individual (MEI).185 Essa relação, não deixa de ser uma relação 

precarizada oriunda das modificações contemporâneas no mundo trabalho, o que 

interfere diretamente na autonomia do profissional em relação a Instituição e, 

consequentemente, impactando o atendimento aos usuários.  

A reflexão ora em curso, busca enfatizar que,  

 

Como solução para crise do capital desencadeada no século XX, a 
burguesia traz a combinação da reestruturação produtiva com o 
neoliberalismo, radicalizando a liberdade de mercado em detrimento de 
compromissos com as necessidades humanas. Isso significa um ataque 
brutal aos trabalhadores, aos direitos que duramente foram por eles 
conquistados, provocando um retrocesso relativamente ao formato que 
haviam ganho ao longo dos últimos séculos, acentuando as inúmeras 
expressões da “questão social”. (FORTI, et al, 2012, p. 43). 
 

A hegemonia neoliberal passa ser o norteador de todas as esferas da vida, 

                                                      
183 Projeto de Pesquisa intitulado “A (des) construção do medo na cidade do Rio de Janeiro e as 
implicações para o trabalho do Serviço Social” (Mimeo, UFF, 2017). 

184 O Movimento de Reconceituação do Serviço Social, foi um momento de 1964 a 1985, de 
questionamentos do tradicionalismo da profissão, significou um marco na proposta de Ruptura com 
as práticas tradicionais, adotando arcabouços teóricos-metodológicos mais críticos e eficazes. 
(IAMAMOTO e CARVALHO, 2001). 
 
185 Tal relação trabalhista estabelece que um indivíduo possa trabalhar como Micro Empreendedor, 
ou seja, ele passa a “gerir seu próprio negócio”. Trata-se de um vínculo contratual entre duas partes, 
como se fossem duas pessoas jurídicas – empresas (Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008), 
porém, o MEI é apenas um indivíduo prestador de serviço. Dessa forma a Instituição que recebe o 
serviço de um MEI, fica isenta de obrigações trabalhistas como a férias, o décimo terceiro, o Fundo 
de Garantia, verba rescisória quando se encerra contrato etc; O Micro Empreendedor fica a cargo de 
todas as contribuições que lhe dizem respeito, como por exemplo, para Previdência Social, com a 
finalidade de usufruir de seus direitos. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2008/leicp128.htm
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onde as relações sociais são cada vez mais mercadológicas. A racionalidade 

imposta pelo momento neoliberal amplia a insegurança social, tendo em vista a 

desregulamentação e a flexibilização dos direitos trabalhistas, o alastramento do 

desemprego, e o ataque a proteção social em geral. Resultando num “processo em 

curso no qual as manifestações críticas contrárias e/ou de resistência pelos 

indivíduos e/ou movimentos sociais afetados são respondidos com punição”. 

(FORTI, Et. al. 2012. p. 43).  

Diante do exposto, com base nas reuniões de eixo e dos atendimentos, 

percebe-se que o processo de trabalho é atravessado pelas questões relativas: às 

demandas implícitas, a demanda pela produção do conhecimento – muito 

relacionada à questão do Direito à Segurança Pública e pouco relacionada aos 

fundamentos dos Direitos Humanos, seus limites institucionais e o seu 

direcionamento no Exercício Profissional.  É um trabalho que requer a 

sistematização da prática e a planejamento estratégico das ações, dentre outras 

questões a serem pensadas e desmistificadas como a sobreposição do saber 

profissional das distintas áreas envolvidas nessa totalidade, a qual incide 

diretamente sobre as demandas dos usuários. 

O Serviço Social é uma das poucas profissões que, possui um Código de 

Ética cujos princípios preconizam as lutas coletivas da classe trabalhadora, 

evidenciando a superação da sociedade de classes, e um Projeto ético Político 

pautado na consolidação da cidadania. (SANTOS, 2006). Dessa forma, torna-se 

primordial para o Serviço Social dentro do Eixo, a articulação e a mobilização local.. 

Como corrobora Duriguetto (2014, p. 183): 

[...] discutir a inserção do Serviço Social  nos processos de organização e 
mobilização popular significa analisar como o assistente social, como 
trabalhador assalariado e considerando a própria natureza contraditória de 
sua intervenção profissional, pode atuar no sentido da promoção e do 
fortalecimento de lutas coletivas dos trabalhadores  que são alvo de suas 
intervenções. (DURIGUETTO, 2014, p. 183). 

 

Ainda que, nem toda a equipe participe ativamente de algum movimento 

social ou exercem militância, a organização coletiva dentro da favela e nos espaços 

possíveis, como Conselhos de Direitos, Fóruns Sociais, etc, é impulsionada pelo 

viés da Instituição que como vimos, possui traço constitutivo nas lutas e resistências 

na Maré. 
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Nesse caminho, a discussão sobre os processos de trabalho do Assistente 

Social na contemporaneidade, implica na compreensão da dinâmica capitalista atual. 

A qual a relação de trabalho do Serviço Social, passa ser organizada pelas 

determinações objetivas do capital sobre a vida trabalhador, mas também capaz de 

incidir sobre as potencialidades subjetivas do mesmo. Como é fundamentado 

ricamente nos Manuscritos Economico-filosóficos de 1844 de Marx (2011), e no 

Capítulo VI inédito (2014). 

Como contraponto, os Princípios Fundamentais do Código de Ética 

Profissional de 1993, preconizam: 

 

- Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que 
partilhem dos princípios deste Código e com a luta geral dos trabalhadores; 
- Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com 
o aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional. 
(Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais de 1993). 

 

O que não deveria ser apenas um impulsionamento/requisição institucional, a 

articulação e construção coletivas na luta por direitos, ao passo que, entendemos os 

limites da atuação profissional e as próprias demandas imediatas trazidas pelos 

usuários. O que Santos (2017), denomina “dimensão social da educação” na 

atuação do Serviço Social nas primeiras abordagens em favelas, hoje chamaríamos 

de práticas pedagógicas que a partir da dimensão social ético-política, teórico-

metodológica e técnico-operativa, são capazes de promover ações transformadoras 

e de conscientização junto às frações da classe trabalhadora atendidas, no seu 

sentido mais amplo – o de se reconhecer enquanto classe social e sujeitos capazes 

de mudar os rumos históricos. 

Duriguetto (2014) coaduna raciocínio explicando que o Serviço Social com 

base na perspectiva de ações de mobilização e organização popular estão 

diretamente imbricadas aos termos propositivos do Projeto ético-político da 

profissão. Segundo a autora (2014, p. 188), “Essas diretivas não constituem apenas 

dimensões normativas, mas orientações tático-estratégicas e ético-políticas”. 

Destarte, uma das perguntas realizadas aos entrevistados profissionais do 

Eixo de Segurança Pública foi sobre sua percepção dos Direitos Humanos.  O que 

eles concebem como Direitos Humanos. As respostas, em geral, apontaram que são 

direitos fundamentais, mas elas não definem a concepção a qual partem, 
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dificultando um pouco a interpretação sobre os seus posicionamentos. 

Entendo por direitos humanos [...] são os direitos mínimos necessários para 
as pessoas se reproduzirem socialmente, e ai pensar na reprodução social 
que a gente estuda, da teoria marxista, mas ao mesmo tempo existem 
outras leituras do que é direitos humanos que coloca nós da esquerda, 
setores progressistas que coloca a gente numa outra posição dos direitos 
humanos, e não no sentido positivo do que isso representa mas coloca a 
gente num lugar de fragilidade, de fragmentação, de segmentarismo, de 
uma fração da sociedade que está à margem da lei. E aí eu acho que falar 
de direitos humanos e de como isso está sendo construído na sociedade 
hoje, não adianta. Hoje por exemplo falar na favela de segurança pública, 
direitos humanos, são termos que vão sendo reconfigurados de forma 
pejorativa, e é um desafio. (Assistente Social (1), entrevistada em 05 de 
abril de 2018). 
 

 

Os direitos humanos são direitos fundamentais, todo mundo deveria ter 
seus direitos garantidos mas o Estado não garante isso. E ai tem as 
diferença de raça, classe, que contribui para essa não garantia. 

(Assistente Social (2), entrevistada em 16 de maio de 2018) 

 

 
Os direitos humanos são direitos fundamentais, todo mundo deveria ter 
seus direitos garantidos, mas o Estado não garante isso. E aí tem as 
diferenças de raça, classe, que contribui para essa não garantia. 
(Assistente Social, entrevistada em 16 de maio de 2018) 
Direitos Humanos é uma função histórica na humanidade, no sentido da 
proteção da pessoa humana. É o que você tem como uma demarcação 
formal, a Carta Magna da Inglaterra [...] passando aí por vários processos 
mundiais e nacionais de algumas sociedades e é um marco civilizatório da 
humanidade. A coisa de que a pessoa humana deve ser dotada de 
dignidade, de igualdade, de liberdade. É uma conquista civilizatória e 
histórica. (Advogado, entrevistado em 20 de abril de 2018). 

 

Já esta pergunta quando é realizada aos moradores ganha uma nova 

percepção – a de negação dos direitos, a de nunca os terem vivenciado e 

experimentado no seu cotidiano. 

 

Porque a gente só fala em Direitos Humanos quando existe uma questão 
mesmo da vida do outro, com relação a vida e a morte. Só entro na favela 
com Direitos Humanos quando a polícia vai lá e invade. (Moradora (2), 
Educadora Social, entrevistada em 06 de abril de 2018). 
 
O que é Direitos Humanos? Pra quem, mora num lugar como a gente mora, 
e é tratada da forma que a gente é tratada? Eu me faço essa pergunta. Pra 
quê servem os Direitos Humanos? [...] eu estive na Secretaria de Direitos 
Humanos, fui tão negligenciada também, que eu não sei te responder. 
(Moradora (3), Mãe de vítima do Estado, entrevistada em 28 de maio de 
2018). 

 
 

É salutar que o debate sobre os direitos humanos apareça nas frentes de 
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atuação do Serviço Social, não como mero discurso como temos visto, mas como 

fundamento do trabalho junto aos usuários. Entendo que a naturalização de que 

essa realidade amorfa – de negação de direitos, de ausência do Estado condiz com 

um processo de alienação das classes subalternas, no que tange a conformação 

dos sujeitos diante as expressões da “questão social” cada vez mais latentes e 

tratadas com violência. 

Acredita-se que o diálogo a ser travado com os moradores e usuários requer,  

 

[...] abordagens e aproximações com as várias mediações que envolvem a 
inserção do trabalho profissional em diferentes processos nos quais se 
caracterizam as respostas profissionais às expressões da questão social. 
(BRITTES, 2012, p. 53). 

 

Essas mediações, segundo a autora (2012), devem ser dotadas da ética 

profissional, o que corresponde aos valores e princípios éticos conquistados 

historicamente na interior profissão, afirmando suas potencialidades concretas de 

realização da liberdade e da emancipação humana. Remete-se à aquiescência 

consciente e crítica aos valores que contribuem e legitimam a prática profissional no 

cotidiano de suas ações, a fim de fomentar a participação dos indivíduos sociais. 

(BRITES, 2012). 

Percebeu-se ao longo da Pesquisa, que há frequentemente queixas sobre os 

usuários não retornarem aos atendimentos, ou não estabelecer um vínculo com a 

instituição. Não obstante, a Instituição é responsável por criar estratégias de 

fortalecimento de vínculos, bem como, propor ações de proximidade e confiança 

com os usuários.  

A partir da análise de Iamamotto (2014) um dos maiores desafios consiste na 

apreensão do que as desigualdades expressam na vida dos sujeitos, e assim 

fortalecer as lutas e resistências, promovendo e desvelando formas de organização 

e mobilização coletivas.  

Essa apreensão corrobora com a análise de Duriguetto (2014, p. 189), pois: 

Pode abrir novos horizontes para o exercício profissional, no sentido de 
favorecer que nossas ações não se pautem pelo fornecimento de 
informações que levem a simples adesão do sujeitos aos programas e 
projetos institucionais, à individualização do acesso a serviços e políticas 
que reforçam a perspectiva de subalternização e do apassivamento. Mas ao 
contrário: pode nos abrir a possibilidade interventiva de trabalhar nos 
sujeitos a busca da construção de estratégias coletivas para o 
encaminhamento de suas demandas. (DURIGUETTO, 2014, p, 189). 
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O trabalho no Eixo de Segurança Pública e Acesso à Justiça esbarra nas 

dificuldades do indivíduo/usuário não estabelecer vínculos com a Instituição e/ou 

com os serviços prestados. Algo que deve levar em consideração, que esses 

usuários muitas vezes transitaram por outras instituições, em diversos atendimentos, 

constantemente precários, fragmentados, e, ousamos a dizer, até mesmo 

discriminatórios/custodiadores etc. 

Com base nos dados produzidos pelo Eixo de Segurança Pública e Acesso à 

Justiça, aproximadamente 82% das demandas de atendimentos no ano de 2017, 

que denunciaram casos de violações de direitos por agentes do Estado, recebidas 

pelo Projeto Maré de Direitos, foram realizadas por mulheres. Mulheres, que 

vivenciaram formas distintas de violência, são mães, esposas, companheiras e 

familiares. 

Em uma das reuniões do Fórum Basta de Violência relembramos a fala de 

uma moradora, que ressalta muito a condição de mulher não só na sociedade 

patriarcal, mas no contexto de violência institucional dentro da favela: “é uma PM 

que se você tiver smart TV vai perguntar se sou mulher de bandido” (Diário de 

Campo, 09 de outubro de 2017). Outra moradora complementa: “A gente da favela 

tem a impressão que a PM vem pra nos matar” (Diário de Campo, 09 de outubro de 

2017). São essas mulheres, negras, e “faveladas” que vão tentar de alguma maneira 

correr atrás de seus direitos e/ou de seus familiares, que sofrem estigmas em 

diversas instituições. 

Contudo, Iamamoto (2014) chama atenção para relação profissional 

circunscrita “na luta cotidiana de grupos dominados pela subsistência, pela 

conquista da autonomia de suas organizações e pela solidariedade de classe” 

(IDEM, 2014, p. 296). Ou seja, trata-se de usuários (as) trabalhadores (as), com 

perfil majoritariamente feminino, da cor negra, e exausto. Cansados (as) dos “nãos”, 

das portas fechadas, são quem necessita correr atrás de políticas focalizadas, e, 

principalmente, que já sofreu algum tipo de violência (das mais variadas) seja por 

parte do Estado ou pelos grupos civis armados. 
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CONCLUSÃO DA PESQUISA 

 

Atualmente, constata-se que os principais agentes violadores de Direitos 

Humanos são: 1) Todo aparato coercitivo do Estado; 2) Os Grupos Civis Armados 

(GCAs); e 3) As Milícias. 

Quando nos referimos aos aparelhos repressores do Estado, enfatizamos as 

Instituições policiais, porém, refere-se também da introdução um modelo de 

Segurança Pública, onde o nosso Sistema de Justiça extremamente racista/elitista, 

corrobora para que quando os direitos humanos sejam acessados pela população, 

são abarcados de forma diferenciada e seletiva.  

 No que tange aos Grupos Civis Armados (GCAs), desde a implementação 

das UPPs, ou tentativas do Estado ocupar as favelas de maneira truculenta, 

comprova-se a partir de estudos como o de Silva (2017) que, “passaram a utilizar 

armamentos ainda mais pesados, se tornaram mais rigorosos no controle do direito 

de ir e vir, e empregam mais adolescentes e crianças [...]” (SILVA, 2017, p. 96). 

Outros agentes violadores de direitos que vem ganhando expressão são as 

milícias, consideradas grupos paramilitares criminosos, atuam fortemente com apoio 

de policias, de bombeiros, entre outras profissões (com matrículas ativas ou não). 

Atuante na maior parte na zona oeste do Rio de Janeiro, e a partir da grilagem de 

terrenos, disputas territoriais, de forma a intimidar moradores, extorquir de dinheiro 

da população, e demonstrar poder através da violência, além de se aliar com Grupos 

Civis Armados (GCAs) ou confrontá-los.  

Há dez anos, as milícias agiam de forma a demonstrar a violência “deixando 

rastros” visibilizando o poder, por exemplo, quando executava a vítima com tiro de 

fuzil no rosto e jogava seu corpo na rua. Atualmente, as práticas adotadas mudaram, 

a violência exercida por eles se torna difícil de identificar, pois ara ocultar os crimes 

como foi mostrado na Comissão Parlamentar de Inquéritos - CPI das Milícias.186 

                                                      
186 “Em 2008, Marcelo Freixo presidiu a CPI das Milícias da Assembleia Legislativa. Foi um marco na 
luta contra o crime organizado e sua articulação com o poder público. O relatório final pediu o 
indiciamento de 225 políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e civis. Apresentamos 58 
propostas concretas para enfrentarmos essa máfia, entre elas a necessidade de cortarmos as fontes 
de financiamento das quadrilhas” (COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (RESOLUÇÃO Nº 
433/2008, disponível em: http://www.marcelofreixo.com.br/cpi-das-milicias. Publicado em 
dezembro/2008. Acesso: 21/06/2018. 

http://www.marcelofreixo.com.br/cpi-das-milicias
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Não se constituiu como objeto dessa pesquisa a violência/violação de direitos 

por parte dos GCA’s e outros agentes que não fossem do âmbito institucional 

estatal, mas salientamos a necessidade de contribuições futuras, sobre as distintas 

formas de violação, com destaque para a atuação das milícias, principalmente 

porque estão em articulação com o poder público.187 

Em 2018, segundo o relatório do Comitê da Intervenção Federal de fevereiro 

a março deste ano, 444 civis foram mortos pela Polícia. Uma média de 4 pessoas 

por dia.188 92% da população da cidade do Rio de Janeiro têm medo de ser atingido 

(a) por bala perdida, ser morto ou ferido (a) em assalta, ficar no meio de confrontos 

entre policiais e GCAs.189 Ou seja, essa é a porcentagem do medo na cidade do Rio 

de Janeiro “o laboratório da Intervenção Federal”, como sinalizou o Interventor 

Federal General Braga Netto.   

Evidencia Batista (2014, p.49), que “o medo na cidade do Rio de Janeiro, se 

ancora no papel constitutivo desse sentimento, desse afeto, na formação social 

brasileira”. Como se a vida humana fosse mero experimento, moradores de favelas, 

negros, frações da classe trabalhadora socialmente discriminadas são os alvos 

prioritários do aparato coercitivo do Estado. O que estamos acompanhando é o 

genocídio dessa uma população, legitimado pelo próprio Sistema de Justiça/criminal, 

como vimos no capítulo 2, o que de fato legitima o medo de viver na cidade. 

Diante do exposto, pensou-se na dificuldade de se debater Direitos Humanos. 

Porque é difícil falar sobre direitos humanos nesse contexto? E essa foi uma 

dificuldade encontrada não só pelos moradores da Maré, mas também por 

                                                                                                                                                                      
 
187 Segundo Cano (2018) há 5 eixos de atuação das Milícias: “1. controle de um território e da 
população que nele habita por parte de um grupo armado irregular; 2. o caráter coativo desse 
controle; 3. o ânimo de lucro individual como motivação central; 4. um discurso de legitimação 
referido à proteção dos moradores e à instauração de uma ordem; 5. a participação ativa e 
reconhecida dos agentes do Estado."O motor da milícia não é libertar ninguém; o motor da milícia é 
gerar renda individual." A justificativa para os policiais integrarem esses grupos, segundo o sociólogo 
Luis Eduardo Soares, é a necessidade de complementar a renda salarial. Para Soares, a origem das 
milícias reside na segurança privada informal e ilegal”. (CANO In CASTRO, 2018, s/p). Disponível em: 
https://www.huffpostbrasil.com/2018/05/10/o-relatorio-da-cpi-das-milicias-liderado-por-marcelo-freixo-
com-ajuda-de-marielle_a_23431983/. Publicado em 05/2018. Acesso: 21/06/2018. 

 
188Ver Relatório, disponível em: http://observatoriodaintervencao.com.br/ , Acesso 22/06/2018. 
 
189 Com base nos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/. Acesso 22/06/2018. 
 

https://www.huffpostbrasil.com/2018/05/10/o-relatorio-da-cpi-das-milicias-liderado-por-marcelo-freixo-com-ajuda-de-marielle_a_23431983/
https://www.huffpostbrasil.com/2018/05/10/o-relatorio-da-cpi-das-milicias-liderado-por-marcelo-freixo-com-ajuda-de-marielle_a_23431983/
http://observatoriodaintervencao.com.br/
http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/
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profissionais da área, pesquisadores, professores, pessoas que há algum tempo se 

debruçam sobre o tema. Um assunto não somente, difícil de expressar, mas 

extremamente difícil de reivindicar e denunciar. Quando se trata do direito humano à 

vida na cidade, Batista (2014, 52) ratifica, “o nosso genocídio diário, trabalhado 

através do medo como meta-mercadoria, nos obriga a transcender, pela história, a 

política e o imaginário no presente”, dessa forma a difusão do medo induz e justifica 

as políticas arbitrárias e de controle social, como a de Segurança Pública. 

Não podemos deixar de lembrar que quem ousa denunciar, dar voz às vítimas 

de constantes violações nesses territórios, corre o risco de ser brutalmente 

eliminado como o caso de Marielle Franco.  Todos os dias, a mídia hegemônica, 

contribui com a difusão e a propagação de notícias retratando o derramamento de 

sangue nas favelas. Dia 20 de julho de 2018, sete pessoas foram assassinadas na 

Maré, entre elas dois adolescentes: Marcos Vinicius, 14, indo para escola, e Levi, 18 

dentro de casa, consequência de uma operação policial, realizada em conjunto entre 

Polícia Civil e Exército, a que contou com a utilização de um helicóptero – 

denominado “caveirão voador”,190 que atirava indiscriminadamente sobre as ruas 

das favelas da Maré, a 500 metros de casas, escolas, postos de saúde. Ação essa, 

ilegal a qual a Polícia Civil tem recorrido nas últimas Operações na Maré (9 dias de 

acordo com a Redes da Maré). 

Mauro Iasi (2011) com base em Marx, Gramsci e Luckács no seu livro 

Ensaios sobre Consciência e Emancipação Humana, trata a questão das formas de 

consciência. Partindo do entendimento que a classe trabalhadora e as 

determinações de seu ser, em movimento constante e histórico, ora é moldada pelos 

interesses do capital, ora moldada por seus interesses, que podem ser relativos ao 

imediato ou para além dos limites da Ordem.  

Em um primeiro momento, o processo de consciência se forma como 

conformação dos sujeitos a uma ordem societária, entretanto em algum momento de 

suas vidas eles podem se chocar com os valores e as visões de mundo que lhes são 

passadas ao longo da vida. 

A primeira forma de consciência em certas condições pode levar a revolta, e 

esta pode se tornar uma nova passagem do processo de consciência como explica 

                                                      
190 Modelo inspirado e utilizado em Guerras como a da Vietnã. 
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Iasi (2011): 

 

Em determinadas condições, a vivência de uma contradição entre antigos valores 

assumido, e a realidade das novas relações vividas, pode gerar uma inicial superação 

da alienação. A pré-condição para esta passagem é o grupo. Quando uma pessoa 

vive uma injustiça solitariamente, tende a revolta, mas em certas circunstâncias pode 

ver em outras pessoas sua própria contradição. Este também é um mecanismo de 

identificação da primeira forma, mas aqui a identidade com o outro produz um salto 

de qualidade. (IASI, 2011, p. 29). 

 

Destarte, a revolta nem sempre implicará na lutar por algo ou para o 

rompimento daquilo que lhe causa a indignação, o sujeito pode simplesmente, 

revoltar, mas se conformar. (IASI, 2011). 

Durante a pesquisa, foi possível apreender que os moradores da Maré – 

sujeitos da ação que são afetados diretamente com as violações de Direitos 

Humanos consideram que os Direitos Humanos nunca existiram, ou não são para 

eles. Essa perspectiva de negação dos direitos é forjada pelo próprio Estado, que 

nunca se reocupou em garantir direitos em essência na realidade desses sujeitos.  

A consciência imediata, de conformação com a realidade ou de indignação 

com aquilo que o Estado oferece na favela é perceptível, pois ela nada mais é que a 

interiorização das relações sociais vividas, estabelecidas. Partindo do pressuposto 

que “inicialmente o processo de representação mental (subjetivo) de uma realidade 

concreta e externa (objetiva), formada neste momento, através de seu vínculo de 

inserção imediata (percepção)” (IASI, 2011, p. 14).  Ou seja, a perspectiva de 

direitos humanos interpretada a partir da negação de direitos, onde reconhecer os 

direitos (eu sei que existem direitos) não implica acreditar que sejam portadores 

deles (mas eu nunca vivenciei esses direitos), pois de fato eles sempre foram 

negados naquela realidade e só a partir de lutas que foram possíveis parcos direitos. 

Confirmando a análise de Iasi (2011) onde na dinâmica da luta de classes a 

base material – composta por elementos objetivos e subjetivos podem elevar os 

níveis de consciência, a partir do movimento dialético dos processos em curso na 

sociedade, onde: 

Os contextos grupais, desde os mais imediatos até os mais abrangentes 
que podem chegar ao pertencimento de classe, podem produzir a situação 
na qual os indivíduos possam ver nos outros suas próprias contradições, 
permitindo as ações coletivas e a emergência da chamada consciência em 
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si. (IASI, 2011, p, 08).  

 

As formulações na educação popular nesse sentido, um pouco do trabalho 

proposto pela Redes da Maré, no âmbito da formação dos seus profissionais e dos 

próprios usuários, relaciona-se com o processo de consciência. Perpassando a 

atuação do Serviço Social, suas práticas pedagógicas e todos os demais envolvidos 

no processo de trabalho, que podem vislumbrar possibilidades de desenvolver ações 

partilhadas numa identidade grupal junto aos usuários.  

Diferente da percepção dos direitos humanos apontada pelos moradores 

entrevistados, e/ou observados nas falas durante as reuniões do Fórum “Basta de 

Violência! Outra Maré é Possível!”, ou durante a mobilização nas ruas, a percepção 

dos profissionais que atuam na promoção de direitos, em sua maioria, embora 

existam divergências nas concepções de direitos humanos, concebe-os como 

direitos fundamentais. Dessa forma, o processo de conscientização se torna distinto 

do processo dos moradores que são os próprios sujeitos da ação.  

Pressupomos que os profissionais da área já tenham participado de ações 

coletivas que os colocam em outro patamar, a partir das relações vividas que 

forjaram questionamentos à ordem “natural” das coisas, alienadas, chegando a 

consciência em si.  O reconhecimento de suas bandeiras de lutas em outros 

sujeitos. Que, então podem não apenas se revoltar, mas querer modificar, alterar 

aquilo que atinge de modo particular a todos. 

Deduz ao final da pesquisa que a organização do Fórum “Basta de Violência! 

Outra Maré é Possível!”, foi um momento fundamental para uma aproximação de 

uma consciência em si. Lembrando que não se trata de uma sobreposição, mas de 

um processo em constante movimento, construção coletiva, trocas de saberes, 

práticas pedagógicas, onde ao final, consegue-se abarcar a consciência de que 

aquele coletivo vivencia as mesmas causas, é afetado por um ente em comum o 

Estado, vivenciam violações diárias que juntos é possível poder maior de pressão 

(revolta/questionamento) para que se altere aquilo que parece natural, que esta 

dado socialmente. 

 

Ratifica Iasi (2011): 
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É a chamada consciência em si, ou consciência da reivindicação. A forma 
mais clássica de manifestação é a luta sindical, sua forma de organização 
típica é o sindicato, mas podemos incluir nessa forma, as lutas populares, 
os movimentos culturais, o movimento de mulheres e outras manifestações 
de lutas coletivas de setores, grupos e categorias sociais das mais diversas. 
O que há de comum nesses casos particulares é a percepção dos vínculos 
e da identidade do grupo e seus interesses próprios, que conflitam com os 
grupos que lhes são opostos. (IASI, 2011, p.30). [Grifo nosso]. 

 

Entretanto, na sociedade capitalista não há possibilidade de aquisição de uma 

nova consciência, no máximo a uma consciência embrionária que faça pulsar nos 

indivíduos a vontade de destruí-la. (IASI, 2011). Como sabemos, o germe dessa 

nova consciência encontra-se nessa sociedade,  

Portanto a transformação das consciências não está além da luta política e 
da materialidade onde esta se insere. É ao mesmo tempo um produto da 
transformação material da sociedade e um meio político de alcançar tal 
transformação. (IASI, 2011, p.43). 

 

Todavia, não é o bastante as frações da classe trabalhadora, se 

reconhecerem enquanto classe (consciência em si), mas superar a si mesma, 

tratando-se da consciência para si. Significa ultrapassar os limites de um grupo 

particular com interesses específicos dentro da ordem capitalista, mas estar diante 

“da tarefa histórica da superação desta ordem” (IASI, 2011, p.32). 

A consciência em si, embora apresente muitas contradições, torna-se crucial 

instrumento na luta de classes, não diminui a importância de lutas coletivas como a 

organizada pelo do Fórum “Basta de Violência! Outra Maré é Possível!”, 

contrariamente, que elas sirvam de exemplo e que se expandam aglutinando outros 

atores da classe trabalhadora moradora de favelas e de outros espaços da cidade. 

Diante disso, questiona-se como trabalhar de forma a entender o processo de 

consciência, sem nenhuma imposição ou anulação da consciência imediata dos 

moradores? Como debater com os profissionais da área, e com os usuários, que o 

modelo de Segurança Pública que temos hoje, não coaduna com a defesa dos 

direitos em sua essência? Ou seja, nessa ordem não é possível pensar a Segurança 

Pública que não queira resguardar prioritariamente os interesses capitais e coibir as 

frações da classe trabalhadora, pois perpassa, justamente pela criminalização da 

pobreza, e as desigualdades inerentes a este modo. Ao mesmo tempo, como  

estabelecer relações sociais que questionem a forma de consciência adquirida da 

negação dos direitos, entendendo que são ainda que contraditoriamente, conquistas 
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da classe trabalhadora, portanto seus também? Destarte, como debater o fim da 

instituição policial, a desmilitarização e outras formas de garantir a Segurança?  

Como salienta Iasi (2011, p.15) as “manifestações da consciência só agirão 

na formação da concepção de mundo do indivíduo algum tempo depois, e [...] sob 

uma base já sólida para que sejam aceitas como válidas”.  Por isso, a importância 

de um estudo sobre o processo de consciência com a finalidade de dar bases a 

nossa própria concepção de formação.   

Os profissionais do Eixo de Segurança Pública, verbalizavam muito sobre às 

demandas imediatas, a preocupação legítima de responde-las e atende-las o mais 

rápido possível, além da sobrecarga do cotidiano de trabalho. A despeito da 

formação profissional do Serviço Social, ao longo da pesquisa surge o interesse 

destacando a necessidade de um aprofundamento teórico, porém nos limites da 

complexidade desse assunto e diante da proposta deste trabalho não foi viável. 

Trazendo assim apenas algumas questões levantadas a serem aprofundadas em 

estudos posteriores.  

Um aspecto que foi possível confirmar e necessita de maiores 

aprofundamentos, em especial no âmbito do Serviço Social, foi o de que, um dos 

nossos princípios éticos de maior relevância, “defesa intransigente dos Direitos 

Humanos” ainda é pouco debatido, ou quando debatido cai em discursos de 

concepções um tanto questionáveis.  

Ou seja, constatamos, a partir da das leituras e estudos sobre Direitos 

Humanos, com destaque para as afirmações contidas no livro “Direitos Humanos e 

concepções contemporâneas” (RUIZ, 2014), que atualmente, o debate sobre os 

Direitos Humanos dentro da categoria profissional se processa em torno de quatro 

tendências. Elas transitam tanto em meios acadêmicos, profissionais como em 

outros espaços. Uma refere-se ao senso comum, “Direitos Humanos direitos de 

bandidos”, essa concepção na minha hipótese já havia sido superada no interior da 

categoria do Serviço Social, mas durante a pesquisa, ao transitar por diversas áreas 

onde situavam os debates, nos próprios Conselhos de Direitos (saúde, direito da 

criança e do adolescente), eventos realizados pelo CRESS, curso de Direitos 

Humanos e Saúde Coletiva, proporcionado pela Fiocruz, etc. percebeu-se que 

mesmo hoje, existe uma resistência de parte da categoria para com as (os) 

assistentes sociais atuantes em favelas e espaços populares, e/ou estudiosos da 
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área de direitos humanos/favelas/espaços populares.  

Esses profissionais acabam reproduzindo os estigmas de que morador de 

favela é “potencial bandido”, dentre outras falas, inclusive alguns trabalhadores de 

CRAS e CREAS que necessariamente abrangem áreas de favelas, consideradas 

por essa parte “áreas de risco”.191 A meu ver antes de iniciar este trabalho essa 

tendência era algo superado na profissão.  

Quando esse debate se amplia um pouco para além da concepção de senso 

comum, ele cai na tendência pós-moderna, ou das “minorias”, Direitos Humanos 

nesse caso são direitos apenas de grupos étnicos raciais, LGBT, mulheres, etc. essa 

concepção volta-se para, majoritariamente para as vivências individuais e dos 

grupos mais afetados, em geral não dialoga um com outro – não existe um debate, 

por exemplo, de raça, classe e etnia.  

Uma terceira tendência, ainda não saberia como qualificá-la, acredito que 

merece uma atenção em estudos posteriores, pois vem muito de uma parte da 

esquerda parou na parte da leitura de Marx (2010) quando ele define o caráter dos 

Direitos Humanos na sociedade burguesa, como o “direito egoísta do homem”, e não 

consegue ampliar o debate. O problema não é fazer esta crítica, o problema, é não 

entender com maior embasamento teórico sobre a complexidade do assunto e da 

realidade das lutas por direitos e das conquistas históricas da Classe trabalhadora.  

Essa tendência acaba por reproduzir que “Direitos Humanos são direitos apenas das 

elites, que para a classe trabalhadora não existe e nem nunca vai existir”, naturaliza 

a não efetivação do mínimo, e despreza todo um arcabouço ainda que no plano 

formal, mas que existe, e se existe é necessário pressionar para que sejam 

efetivados em essência. 

A quarta tendência é finalmente a que compartilhamos: uma perspectiva 

embasada na teoria social crítica, em que o movimento dialético busca compreender 

as contradições da noção de Direitos Humanos. A partir da síntese de sua negação 

                                                      

191 Há uma leitura social, cultural e histórica para o que se denomina crime na sociedade burguesa, e 
uma distorção de que eles são cometidos apenas pelas frações da classe trabalhadora mais apartada 
de seus meios de subsistência. Bem como a crença de que direitos humanos são os direitos de 
defesa da “criminalidade”, de “marginais”, do “pessoal de esquerda”, somado a imaginário sócio-
cultural há a concepção equivocada das favelas, como foi situado no capítulo 2, a velha noção dos 
marginais, do “lócus do mal”, dentre outras citações do senso comum, reproduzidas de diversas 
formas. 
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e afirmação, uma vez que foram duramente conquistados pela classe trabalhadora 

inconformada com as desigualdades inerentes a essa sociedade, ao mesmo tempo 

vêm sendo negados às frações mais pobres dessa classe, e combatidos a “duras 

penas” com violência quando seus defensores ousam lutar por sua efetivação.  

A compreensão desmembrada da realidade e a assimilação de que as 

relações sociais não são dinâmicas e concretas num contexto de desemprego 

estrutural, de instabilidade e desregulamentação das relações de trabalho, 

corroboram para dimensão reificada192 da vida social. Ocultando assim, a essência 

dos processos que em “sua aparência reificada” se mostra como fenômenos 

“naturais e absolutos”, quando se trata de responder apenas as questões imediatas. 

Ademais, a ideologia burguesa aposta nessa naturalização, em sua alegação da 

dinâmica capitalista. 

Só há uma maneira de compreender que a bandeira da classe trabalhadora 

não pode ser só uma, mas sim a de todos os direitos em sua plenitude entendendo-

os como, sinalizou Marx na “A Questão Judaica (2010)” e “Ideologia Alemã (2007)”, 

o direito egoísta enquanto numa sociedade dividia em classes. Mas conquanto, 

existir o processo de consciência em si para si, e a efetivação real dos direitos 

veremos o nascer de uma outra sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
192 Segundo Marx (1996) a reificação se trata do processo de coisificação das relações humanas, 
tudo se torna mercadoria, inclusive o trabalho humano e o direito burguês.   
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ANEXOS: 

 

ANEXO A: 

 

Imagem retirada do Site: www.uol.com.br. Publicada em: 15/05/2015. Acesso: 22/08/2017.   

 

ANEXO B 

 

 

Imagem extraída do Jornal Extra, em fevereiro de 2018. Publicada em: 29/09/2017. 
Disponível em: https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/helicoptero-joga-
panfletos-com-numero-do-disque-denuncia-na-rocinha-21871946.html. Acesso: 23/02/2018 

 

 

 

http://www.uol.com.br/
https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/helicoptero-joga-panfletos-com-numero-do-disque-denuncia-na-rocinha-21871946.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/guerra-do-rio/helicoptero-joga-panfletos-com-numero-do-disque-denuncia-na-rocinha-21871946.html
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ANEXO C: 

Foto da Atividade realizada para falar sobre a Marcha. Fonte: Própria. 
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ANEXO D 

 

Foto de Divulgação dos Atendimentos Sociojurídicos na Rede Social da Redes.193 

 

ANEXO E 

 

Foto: “Flores nas marcas de balas”, por: Elisângela Leite. Retirada no Local da “Divisa” onde 
há muitas incidências de confrontos violentos, durante a Marcha contra violência na Maré.194  

 

                                                      
193 Disponível em: 
https://www.facebook.com/redesdamare/photos/a.207542649315949.50616.176629332407281/15905
28947683972/?type=3&theater. Publicado: 09/08/2017. Acesso: 18/05/2018. 
 
194 Disponível em: http://redesdamare.org.br/maredenoticias/2017/06/01/um-mar-de-gente-nas-ruas-
pedindo-paz/. Acesso:21/06/2018. 
 

https://www.facebook.com/redesdamare/photos/a.207542649315949.50616.176629332407281/1590528947683972/?type=3&theater
https://www.facebook.com/redesdamare/photos/a.207542649315949.50616.176629332407281/1590528947683972/?type=3&theater
http://redesdamare.org.br/maredenoticias/2017/06/01/um-mar-de-gente-nas-ruas-pedindo-paz/
http://redesdamare.org.br/maredenoticias/2017/06/01/um-mar-de-gente-nas-ruas-pedindo-paz/


 

253 

 

ANEXO F 

 

Notícias de vários jornais, disponíveis no canal de buscas Google em torno da Operação 
Policial na Maré realizada dia 20 de junho de 2018.195 

 

ANEXO G 

 

Fonte: Própria. Exército na Transolímpica em 23 de Junho de 2018. 

 

ANEXO H 
                                                      
195 Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=moradores+da+mar%C3%A9+denunciam+a%C3%A7%C3%A3
o+violenta+da+pol%C3%ADcia&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwii5t7DgOXbAhVLHJA
KHbClAjAQ_AUICygC&biw=1366&bih=635. Acesso: 21/06/2018. 

https://www.google.com.br/search?q=moradores+da+mar%C3%A9+denunciam+a%C3%A7%C3%A3o+violenta+da+pol%C3%ADcia&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwii5t7DgOXbAhVLHJAKHbClAjAQ_AUICygC&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.br/search?q=moradores+da+mar%C3%A9+denunciam+a%C3%A7%C3%A3o+violenta+da+pol%C3%ADcia&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwii5t7DgOXbAhVLHJAKHbClAjAQ_AUICygC&biw=1366&bih=635
https://www.google.com.br/search?q=moradores+da+mar%C3%A9+denunciam+a%C3%A7%C3%A3o+violenta+da+pol%C3%ADcia&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwii5t7DgOXbAhVLHJAKHbClAjAQ_AUICygC&biw=1366&bih=635
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Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL760576-5598,00-

POLICIA+BRASILEIRA+TEM+CARTABRANCA+PARA+MATAR+SEGUNDO+ONU.html 

Acesso:26/06/2018. 

 

ANEXO I 

 
Ação Civil Pública. Fonte: REDES da Maré/2018.

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL760576-5598,00-POLICIA+BRASILEIRA+TEM+CARTABRANCA+PARA+MATAR+SEGUNDO+ONU.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL760576-5598,00-POLICIA+BRASILEIRA+TEM+CARTABRANCA+PARA+MATAR+SEGUNDO+ONU.html
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