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AO LEITOR
Caro leitor deste documento,

Antes de começarmos o diálogo, consideramos necessário informar-
lhe que esta carta é assinada por um coletivo composto de instituições 
que desenvolvem um trabalho de assistência e resistência na ou em 

parceria com a região. Agradecemos a MISEREOR, organização responsável 
pelo financiamento do trabalho aqui apresentado.

Nosso objetivo é traduzir o cotidiano em que vivemos de maneira mais crua, 
fidedigna e humana possível, fornecendo informações que possibilitem ao 
leitor se colocar em nossa posição. Denunciando a relação de descaso do poder 
público para com a região da Baixada Fluminense, através da amplificação das 
vozes dos próprios moradores, acreditamos ser possível instigar a sua empatia 
por nossa causa, pois estamos certos de que a violência sofrida pela Baixada 
hoje não é uma causa só de seus moradores, mas de todos. 

O documento é formado por um compilado de relatos, histórias, depoimentos, 
vivências e experiências, conectados com vistas a compor um quadro que 
traduza a agonia, o medo e o espírito de luta com os quais vivem os moradores 
dos municípios da Baixada. Para tal, o caminho escolhido foi apresentar, de 
forma geral, as principais características históricas e atuais da região, com 
ênfase na criminalidade e seus diversos trâmites entre as instâncias legal 
e ilegal que a compõe, somadas a um conjunto de falas, testemunhos, ora 
recolhidos em publicações já realizadas (periódicos, sites e relatórios), ora em 
entrevistas feitas exclusivamente para esta produção. 

A maioria dos depoimentos deste relatório tem os nomes de seus autores 
fictícios, tendo sido mantido o nome do município ao qual pertencia. Sob 
hipótese alguma, essas pessoas têm ou terão seus nomes revelados, aqui 
ou futuramente. A manutenção do anonimato foi, inclusive, um pedido dos 
autores, além de condição para que a maioria dos próprios expusessem suas 
impressões sobre o tema. Ao contrário, o leitor também irá perceber que 
muitos depoimentos e declarações contêm identificações. Esclarecemos que 
especificamente estes foram extraídos de matérias jornalísticas já publicadas, 
pesquisas de órgãos governamentais e/ou particulares, e relatórios divulgados 
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por instituições políticas, a exemplo do Relatório final da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), destinada a investigar a ação das milícias no âmbito do estado 
do Rio de Janeiro, de 2008. Cada citação com este perfil específico, aqui, leva 
consigo os dados de autoria da fala, veículo e/ou ano de publicação. No caso do 
relatório de CPI das milícias, a citação vem acompanhada da respectiva página. 

A Baixada Fluminense é uma região que vem se consolidando ao longo 
dos anos. Em permanente transformação geográfica e social, ela é dotada 
dos mais diversos sentidos e é justamente nesta característica polissêmica 
onde reside sua beleza e seus desafios. Nesse sentido, retratar a Baixada tem 
se mostrado uma tarefa complexa, pois para além dos índices extraídos das 
pesquisas anuais, existem multiversos de possibilidades e limites pertinentes 
a um concentrado com quase quatro milhões de seres humanos, convivendo 
nas mais diversas e adversas condições. 

Originalmente constituída sobre o alicerce da diversidade, a Baixada 
reúne pessoas advindas de muitas localidades do Brasil e do exterior. São 
descendentes de escravos de diferentes locais da África, de japoneses, de 
italianos, alemães e nordestinos, que hoje se juntam a angolanos, haitianos, 
coreanos, sulistas brasileiros, turcos etc., entre judeus, católicos, evangélicos, 
espíritas, mulçumanos e candomblecistas, em uma espécie de mistura étnica 
que abriga praticamente 1/4 da população do estado do Rio de Janeiro. Com todo 
esse caráter multiexpressivo, a Baixada acaba se configurando praticamente 
como um recorte do Brasil dentro do próprio Brasil. Por isso, não há como nos 
referirmos a ela como uma só! Reproduzir tal discurso fortalece o processo de 
estigmatização que a região vem sofrendo há gerações. 

A dimensão geral que encerra a localidade, tanto entre seu núcleo e 
sua expansão (determinando um caráter regional), quanto nos processos 
particulares pelos quais passam seus municípios, mostra-nos que os 
indicadores gerais se reeditam anualmente com idiossincrasias. Como em um 
quebra-cabeça, a identidade social, ou melhor, as muitas identidades sociais 
expressadas pela Baixada Fluminense, têm suas peças constantemente 
encaixadas e desencaixadas, em permanente processo de identificação e re-
identificação de uma pluralidade edificada por agentes, tanto internos, quanto 
externos. 
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A imprensa adquire papel fundamental para consolidação da imagem da 
Baixada Fluminense perante o país e o mundo, uma imagem que começou 
a ser construída especialmente a partir das décadas de 1960 e 70, quando o 
olhar da mídia passou a coligar massivamente a ideia de violência à região. 
Para além da imprensa, o interesse dos pesquisadores, a atuação das esferas 
públicas e a organização dos movimentos sociais também levam a grande área 
a assumir possíveis recortes diferentes sobre si, recortes estes geradores de 
significativos diálogos (ou tentativas de) entre sua população e o poder público, 
na busca de compreender e atuar ativamente, para melhorar sua condição 
econômica, política, social, cultural e educacional. 

A ausência de oportunidades positivas nesses setores é histórica, repete-
se há décadas, o que leva a região a desaguar (parodiando sua geografia 
naturalmente aquosa) no rio de insegurança pública dos 13 municípios que hoje 
a compõe. Nesse sentido, não nos bastam uma infinidade de números e índices 
“pasteurizados”, mas histórias individuais; não nos bastam cifras, mas saber 
exatamente onde e como essas cifras estão sendo aplicadas; não nos bastam 
as distanciadas publicidades de governo, mas, sim, um sincero diálogo com 
a realidade – uma realidade que para além de ser vista e constatada, precisa 
ser enxergada de fato, tocada e, principalmente, transformada. 

A população da Baixada Fluminense clama por transformações, mas não as 
mudanças impostas por decisões verticais ou por promessas juramentadas em 
“politiquês” nos pontuais meses de pré-eleições. Hoje, a Baixada quer o diálogo 
diário com o restante do estado do Rio de Janeiro e também (por que não?) 
com o restante do país; quer se despir da roupagem velha e suja de sangue 
dos tacanhos esquetes midiáticos para se reencontrar a partir de uma nova 
expressão: limpa, carinhosa, saudável e potente. 

Por constatarmos a existência de inúmeros pontos de luz em meio à escuridão 
que atualmente se encontra a Baixada Fluminense, por termos a convicção de 
que não há nada mais urgente do que trabalhar pela paz, por entendermos que 
somente quando se procura o melhor para todos é que se obtém resultados 
positivos e por acreditarmos que tudo deve evoluir, sempre, é que pedimos que 
este relatório seja lido com os olhos livres. Aqui, nestas páginas, é preciso 
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sensibilizar todos os cinco sentidos, deixá-los abertos, fazê-los acessíveis, 
torná-los interessados no diálogo. Somente a partir da sincera disponibilidade, 
poderemos começar a traçar um perfil verdadeiro, que se aproxime do fiel, 
e que busque, como premissa, a colaboração. Porque a realidade atual nos 
mostra que a Baixada Fluminense precisa disso: de sinceridade, de interesse, 
de investimento e de colaboração. 

Sejam bem-vindos a este Brasil dentro do Brasil; sejam bem-vindos à 
Baixada Fluminense. Boa leitura!

FÓRUM GRITA BAIXADA
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SOBRE O FÓRUM

Fórum Grita Baixada é o nome dado a um coletivo de entidades de direitos 
humanos e sociais das Dioceses de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, 
Igrejas Evangélicas, Organizações Não Governamentais (ONGs) e 

pessoais individuais, cujos objetivos em comum são a discussão, a formação, 
o incentivo à organização, a articulação e a mobilização, assim como a 
busca de soluções conjuntas da sociedade civil para problemáticas sociais e 
relativas aos direitos humanos nos municípios da Baixada Fluminense.

O exercício da cidadania, instrumentalizado por esta manifestação 
sociopolítica que é o Fórum Grita Baixada, constitui um ente civil com ampla 
legitimidade e capacidade de agir, tanto socialmente, quanto perante todos 
os poderes da república, estando incluídos os três níveis de governo e seus 
diversos órgãos e agentes, nas esferas judicial e extrajudicial, guardada a 
pertinência temática para a discussão, promoção, reivindicação e efetivação 
dos direitos humanos na Baixada Fluminense. Neles, estão inseridos 
os direitos fundamentais de todas as gerações, tais como: direito à vida, 

MARIANA GUIMARÃES DOS SANTOS | marianaguimaraes520741@gmail.com

218 494517601
918197185
519 71948
1231115025
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liberdade, propriedade, político, saúde, educação, segurança pública com 
cidadania, transporte, habitação, informação, saneamento básico e meio 
ambiente, entre outros. Todos os direitos são considerados, ainda, em seu 
aspecto individual e transindividual, difuso, coletivo e individual homogêneo, 
podendo o Fórum, nesta temática, criar seu observatório e realizar estudos, 
pesquisas, diagnósticos, avaliações e formulação de propostas de políticas 
públicas e ações governamentais. 

Com estatuto que rege de forma democrática e participada sua organização 
e direção, o Fórum se reúne em plenárias, de forma itinerante pelos municí-
pios, a cada dois meses, para audiências públicas, seminários de formação e 
planejamento, assim como em atos públicos, caminhadas pela paz, manifes-
tações, etc., ou a qualquer momento em situação de emergência. 

O Fórum possui uma direção composta de coordenadores eleitos para um 
mandato de dois anos, entre representantes da sociedade civil e pessoas 
individuais. Atualmente, estão na coordenação do Fórum Grita Baixada: 

- CENTRO DE DIREITOS HUMANOS
- VIVA RIO
- CIDADANIA PLENA
- ASSOCIAÇÃO PAMEN CENTRAL HUMANA DE EDUCAÇÃO,
   IDEIAS E FORMAÇÃO ALTERNATIVA – CHEIFA
- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA
- CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- AÇÃO SOCIAL PAULO VI – ASPAS
- CASA FLUMINENSE
- CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E
   CIDADANIA DE NOVA IGUAÇU
- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
- PASTORAL DA JUVENTUDE DA DIOCESE DE DUQUE DE CAXIAS 
- CASA DO MENOR 

CONTATO FÓRUM GRITA BAIXADA
Tel.: (21) 2768-3822
End.: Rua D. Adriano Hipólito,8, Moquetá - Nova Iguaçu - RJ 
E-mail: forumgritabaixada@yahoo.com.br
Site: www.forumgritabaixada.org.br
Facebook: facebook.com/cdhni
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APRESENTAÇÃO

Esquadrões da Morte no final dos anos 1960, Grupos de Extermínio nos 
anos 1980, eleição de matadores a cargos políticos nos anos 1990, 
espraiamento do tráfico de drogas pelas facções e emergência das milícias 

nos anos 2000 e 2010: ao longo deste período as estruturas de poder político e 
de ganhos econômico-sócio-culturais calcadas na violência se consolidaram, 
modificaram e se reconfiguram permanentemente, numa virtuosidade criativa, 
alimentada pelos que ocupam as esferas do Estado e do capital. 

A ampliação da violência sempre esteve a serviço de interesses que jamais 
foram arranhados ou interrompidos. Índices de violência cada vez mais 
assustadores quanto a sua magnitude desembocam em soluções ineficazes, 
descaso e abandono. A ausência do Estado é a outra face da sua presença, 
através dos seus agentes da área de segurança, operadores da justiça ou 
representantes do legislativo e executivo nos esquemas de corrupção, tráfico 
de drogas e de armas, crime organizado e milícias. 

O poder paralelo é somente a outra face do mesmo poder, legal e ilegal, 
clientelista e coercitivo, impune e ostensivo, silencioso e explosivo.  O 
arame farpado, a cerca elétrica que impede qualquer aproximação dos 
reais beneficiados por esta estrutura, que tritura corpos e vidas, é a prática 
sistemática da execução sumária por políticas públicas de segurança que 
realizam operações de guerra aos pobres, travestidas de guerra ao tráfico de 
drogas. Quanto mais negra a pele, mais pobre o indivíduo, mais segregada a 
moradia, menos instruída a mente e maior a descarga punitiva que transforma 
a vítima em culpado, reduz o humano a índices e eleva os preços do mercado 
do crime em si mesmo. 

Jovens desqualificados pelo sistema público de educação e sem lugar no 
mercado de trabalho assistem à chegada do tráfico de droga e da milícia como 
alternativa para a realização de suas “viagens de poder”. Vidas desprotegidas, 
amaldiçoadas pelo medo advindo da ignorância generalizada, alimentada por 
uma mídia que lucra mais com as imagens de sangue do que com as análises 
detalhadas, que vende mais com as lágrimas das perdas de vidas do que com a 
reflexão sistemática sobre o tema.
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Demonizado pela construção sócio-político-midiática de sua imagem, o 
jovem inserido no crime alimentará a sede de uma sociedade consumista, 
construída pela publicidade da mesma mídia, que, em defesa dos seus bens 
privados, privará de vida qualquer corpo similar ao inimigo público, do bandido 
que o ameaça. Com as próprias mãos, ou pelo aparato policial, põe fim à 
existência daquele que pela existência prova a irracionalidade e a barbárie 
de uma sociedade desigual e autodestrutiva. Na macabra contabilidade de 
policiais assassinados, o não menos macabro estímulo à vingança e ao aumento 
de poder bélico, traduzido em mais assassinatos, em uma guerra que não é 
particular, e que nem guerra é, já que são os mesmos pobres, negros e jovens 
de sempre que desfilam nas notícias de um genocídio público e notório.

Este relatório vem a público para desvelar os detalhes deste massacre, 
suas dimensões histórico-espaciais, suas correlações institucionais, seus 
desdobramentos sociais e a complexidade do tema. Ele não é concluído com 
propostas exaustivas para a solução total do problema, e as saídas não estão 
em fórmulas simplificadas comuns às reinvindicações que buscam alívio para 
consciências horrorizadas. As décadas de relação com a violência na Baixada 
já produziram muitas propostas. Centenas de encontros com autoridades e 
matérias jornalísticas já apresentaram uma lista pertinente de sugestões. 
Deste modo, o que se buscou aqui foi prioritariamente a denúncia, a análise 
aprofundada e complexa, a preservação de uma reflexão íntegra, livre dos 
preconceitos e preservadora da verdade determinante para a construção de 
qualquer caminho na direção da justiça e da paz.
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RAIO X DA BAIXADA
ONTEM E HOJE

DELIMITAÇÃO TERRITORIAL

Geógrafos interpretam que a Baixada Fluminense corresponde a todas 
as superfícies planas e de baixas altitudes que ficam entre o litoral e as 
serras do Mar e da Mantiqueira, mas a título de delimitação territorial, 

popularmente essa é uma expressão utilizada basicamente sob dois diferentes 
enfoques. 

O primeiro se baseia numa concepção histórico-cultural. É o enfoque mais 
comum e também o mais restrito, contando apenas com os oito municípios 
de Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Queimados e São João de Meriti. Oficialmente adotado até o início da década de 
1990, esse enfoque faz referência à história da conquista, ocupação e evolução 
social e econômica da Baixada da Guanabara. Referenciando Nova Iguaçu 
como município central, na década de 1940, emancipam-se Caxias, Nilópolis e 
São João de Meriti; na década de 1990, Belford Roxo, Queimados e Japeri; e em 
2000, Mesquita. Todos estes municípios contêm certa unidade no que tange ao 
desenvolvimento urbano. 

Já o segundo enfoque possui caráter político-institucional e se destina 
basicamente ao planejamento e às ações de governo, sem deixar de evidenciar 
a característica social, definida principalmente pela relação com a metrópole. 
Atualmente, o Governo do Estado considera que a Baixada possui 13 
municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, 
Belford Roxo, Queimados, Mesquita, Magé, Guapimirim, Paracambi, Japeri, 
Itaguaí e Seropédica. Dos cinco novos municípios incluídos, Paracambi é 
assinalado pela produção têxtil, enquanto os outros ainda possuem status 
mais ruralista, não tendo acelerado consideravelmente seus processos de 
industrialização. 

Para fins de entendimento deste relatório, abordaremos a Baixada 
Fluminense sob o prisma do segundo enfoque.
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BREVE HISTÓRIA

Grande parte do desenvolvimento econômico e social da Região 
Metropolitana provém dos municípios que compõem a Baixada 
Fluminense. Desde suas primeiras ocupações, no século XVI, a região 

ocupa uma posição de significativa proximidade e importância para o Rio de 
Janeiro, especialmente a partir do século XVIII. Primeiramente, por produzir 
os alimentos que abasteciam a cidade e, depois, por ser o local de passagem 
do ouro que saía de Minas Gerais em direção ao porto carioca. Esses aspectos, 
somados aos seus rios e aos três caminhos seguros, construídos entre os anos 
de 1699 e 1728, fizeram da localidade um ponto estratégico para o transporte 
de mercadorias. 

Somente a partir do século XIX é que as ocupações se intensificaram, 
especialmente a partir da construção da ferrovia, que em 1858 ligou a região 
à capital da república. A estrada de ferro, intitulada D. Pedro II, representou 
um marco histórico. Ela deu nova face à ideia de desenvolvimento à região, 
uma vez que diminuiu a utilização dos portos fluviais, do caminho dos tropeiros 
e da navegação pelos rios, remodelando as relações de comércio. Para sua 
construção, desmatam-se florestas, aterram-se pântanos e brejos, alterando 
completamente a geografia local, de forma que a natureza sofreu consideráveis 
impactos.

Os habitantes, até então isolados, começaram a se aglomerar ao redor 
das estações ferroviárias, formando povoados. Essas pessoas procuravam 
se dirigir principalmente para os locais onde os trens faziam paradas, em 
função das quais surgiram novos tipos de transações e prestações de serviço, 
como cortadores de lenhas para as locomotivas, carvoeiros, entre outras. 
Foi justamente a partir das paradas que se originaram muitos dos bairros e 
municípios atuais da Baixada Fluminense, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu, 
Nilópolis, Belford Roxo e Queimados, por isso até hoje as ferrovias possuem 
um papel muito importante na construção do imaginário popular. Por esse 
histórico, hoje a linha do trem está diretamente associada às periferias.  

No decorrer da década de 1930, a Baixada começou a receber obras de 
drenagem, de forma a conter o surto de malária que assolava a região. Mas a 
saúde de seus habitantes não era o único interesse do então governo de Getúlio 
Vargas, que maquinava transformar a periferia em uma expressiva área 
agrícola e hortifrutigranjeira, fornecedora de alimentos para a cidade do Rio 
de Janeiro. Com o olhar para a localidade se dando em benefício da metrópole 
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e em detrimento de suas próprias demandas, a Baixada acabou recebendo 
poucos estímulos para o desenvolvimento autossustentável. Em consequência 
desta mentalidade, houve acúmulo de sedimentos, pelo depósito de detritos 
nos rios, e mau uso do solo e desmatamentos. Somados à febre palustre e 
ao fim da escravidão em 1888, que já havia intensificado consideravelmente a 
decadência econômica, estes fatores contribuíram para a falência do grandioso 
projeto de Getúlio Vargas. 

Entre os anos de 1930 e 40, os fluxos migratórios continuaram a aumentar. 
O êxodo rural se deu, principalmente, pela grande seca do Nordeste e pelos 
processos de capitalização do campo, que resultou num abrupto inchaço 
populacional nos grandes centros urbanos do país. Paralelamente, a exploração 
imobiliária no Rio de Janeiro aumentou galopantemente, “empurrando” maiores 
contingentes populacionais para o território da Baixada Fluminense. Os rostos 
que neste momento lá aportavam eram filhos dos que foram expulsos à força 
do centro do Rio de Janeiro, entre os anos de 1902 e 1906, pela Reforma Passos, 
uma série de obras feitas pelo então prefeito, Francisco Pereira Passos, que 
pretendia dar ares mais modernos à cidade, aos moldes da Paris da época. Ou 
seja, o processo de usar a Baixada Fluminense em função da capital se repetia. 

Muito embora alguns esforços fossem feitos para a promoção de melhorias 
na região, entre as décadas de 1930 e 50 (como as obras de drenagem pelo 
Departamento Nacional de Obra e Saneamento, a criação do Serviço de 
Saneamento da Baixada Fluminense, a eletrificação da ferrovia Central do 
Brasil, a abertura da Avenida Presidente Vargas e da Avenida Brasil, a criação do 
Serviço de Malária da Baixada Fluminense e a abertura da Rodovia Presidente 
Dutra), as energias empregadas não eram suficientes para contemplar toda 
a massa de moradores que continuavam chegando à região. É importante 
salientar, ainda, que o inchaço populacional da Baixada entre os séculos XIX 
e XX não vinha acompanhado de uma elevação proporcional do número de 
moradias, o que acabou por resultar em uma profunda crise habitacional, 
na medida em que obrigou a população a estabelecer residências coletivas 
no centro da cidade. Até essa altura, era de praxe que patrões provessem a 
habitação de seus empregados, mas a partir dessa época a relação mudou e 
os trabalhadores passaram a residir em locais cada vez mais distantes dos 
lugares de suas atividades profissionais. 

Sem investimentos suficientes na economia local, a população permaneceu 
dependente de um mercado de trabalho concentrado no Rio de Janeiro. O 
volume muito grande de trabalhadores da capital residindo na Baixada começou 
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a ocasionar o que hoje identificamos como grave crise no setor de transporte 
urbano. Esse movimento oscilante entre a metrópole e sua periferia acabou 
por transformar a região em um conglomerado de “cidades dormitórios”, de 
trabalhadores que se deslocavam diariamente para a capital em busca de 
oportunidades de emprego. 

Com a escassez de moradias, parte dessa população também migrou para 
as zonas rurais. As fazendas dos tempos da escravidão se transformaram 
em chácaras e sítios hortifrutigranjeiros para, no momento seguinte, serem 
desmembrados em áreas de loteamento. Por meio de violentas disputas por 
terras e sem o controle estatal, ocorreram ações de grileiros que, portando 
documentos falsos, desapropriaram terras e expulsam seus lavradores à 
força. Ações judiciais, força física da polícia e jagunços disseminaram o terror 
entre os pequenos agricultores. 

A partir desses episódios, surgiu o primeiro levante popular registrado na 
região. Reagindo de forma armada, lavradores e posseiros impediram despejos 
e fundaram a Federação de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Estado 
do Rio de Janeiro – FALERJ. Estes se contrapuseram aos detentores do poder 
legal, que, por meio da violência, se consolidavam política e economicamente. 

Neste cenário de conflitos, emergiram figuras como Tenório Cavalcanti, 
deputado estadual e federal pelo estado do Rio de Janeiro, que nos anos de 
1950 e 60 ficou conhecido nacionalmente como “O Homem da Capa Preta”, por 
usar uma capa de cor escura e levar, escondida nela, um colete a prova de balas 
e uma metralhadora, apelidada pelo próprio de “Lurdinha”. Politicamente, “O 
Homem da Capa Preta” contribui para a realidade de uma Baixada onde os 
mais fortes ditam as regras, os espertos as reafirmam por meios obscuros e 
os mais fracos se espremem entre a obediência, o medo e o conformismo. 

Em 1962, após o levante dos posseiros dos anos 50, ocorreu o Grande 
Saque, que deixou profundas marcas na história na Baixada Fluminense. Nas 
redondezas das Praças do Relógio e Pacificador, em Caxias, cerca de 20.000 
trabalhadores que esperavam o trem iniciaram um quebra-quebra seguido 
de saques que, por uma semana, espalharam-se por outros municípios da 
região. Entre os motivos políticos e econômicos, estava, principalmente, a 
falta de alimentos na mesa das famílias dos trabalhadores. Ao invés de olhar 
para as causas da revolta popular, o Estado se concentrou em seus efeitos: 
reforçou a segurança do local, criando o 6° Batalhão de Política Militar (atual 
15° Batalhão), e passou a permitir a contratação de seguranças particulares, 
que ficaram conhecidos como “Corpo de Milicianos”. 
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Assim, ao longo dos séculos, a Baixada Fluminense foi se consolidando como 
região onde a estrutura da violência, operada pelos donos do poder político e 
econômico, foi se associando às esferas do Estado e do capital. As reações dos 
grupos populares, ora pela defesa de suas terras, ora pelo saque, revelaram 
estratégias de resistência, indicando que a dominação nunca foi monolítica e 
uníssona. A disseminação do uso da violência está associada a esta história 
e deve ser compreendida na sua evolução, observando-se as estratégias de 
controle que Estado e capital lançam mão, além das respostas da população 
aos grupos dominantes.

A GRANDE MÍDIA E A BAIXADA

Não há dúvidas de que a violência precisa ser denunciada e que a imprensa 
é o principal meio para se fazer isto. No entanto, ela precisa se voltar para 
transformação social, suscitando questionamentos mais profundos. 

Retratar a violência a desassociando de reflexões que envolvam direitos 
humanos, políticas de segurança, investimento em saúde, desenvolvimento do 
sistema educacional e participação da sociedade civil, entre outros aspectos, 
acaba por fomentar mais o medo, o terror e o pânico. Ora, o peso da grande 
mídia não pode ser ignorado, especialmente em uma sociedade cada vez mais 
tecnológica. Uma vez publicada, a interpretação é absorvida. Mesmo que 
posteriormente ela seja contestada e provado o contrário, a verdade jamais 
será restaurada por completo. 

Por vezes, a Baixada é lembrada pela imprensa e pelos políticos como 
potente espaço de crescimento, principalmente nas campanhas pré-eleitorais. 
Por outras, serve de mote para preencher as páginas policiais dos noticiários, 
ao mesmo tempo em que a população se pergunta, por exemplo, por que sua 
expressão cultural, tão presente, não ganha espaço na mesma medida. O que 
fica é que, por vezes, a Baixada interessa pelo número de eleitores, e, por 
outras, interessa para ocupar o posto de bode expiatório da violência em todo 
o país. 

Trata-se de uma dicotomia que foi sendo construída pela imprensa e políticos 
desde meados do século XIX. Pesquisadores buscam retratar as potencialidades 
da Baixada, mas a imprensa raramente se concentra nas vertentes ligadas à 
vida urbana. Moradia, saúde, educação, expressões artísticas, projetos de lei, 
campanhas educativas e eventos são temas pouco abordados nos noticiários, 
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enquanto que a violência ganha posição de destaque, com espaço diário na 
mídia local, sem deixar de ter o seu lugar reservado também na imprensa 
nacional. 

Esta inclinação começou a aparecer nas décadas de 1950 e 60, com matérias 
sobre a luta entre lavradores e proprietários das terras. O jornal Última Hora se 
notabilizou na cobertura destes conflitos. Em 1954, “O Homem da Capa Preta” 
fundou um jornal intitulado A Luta Democrática. De apelo sensacionalista, este 
chegou a ser o terceiro periódico mais vendido do Rio de Janeiro. Com uma 
tiragem de 150 mil exemplares por dia, o editorial foi a ferramenta perfeita 
para a orientação política de seu proprietário. Nos anos de 1970, surgiram 
os grupos de extermínio e Belford Roxo foi apontado pela Organizações das 
Nações Unidas (ONU) como o município mais violento do mundo. Esses fatos 
ofereceram novos dados à imprensa que, na década de 80, praticamente 
noticiou a violência na Baixada como uma espécie de câncer que necessitava 
ser extirpado, antes de virar metástase. 

Foi somente no final dessa década que a Baixada começou a ganhar novo 
status na mídia nacional, em função do crescimento dos movimentos sociais 
e explosão de instituições culturais. Isso aconteceu como reflexo de alguns 
esforços pontuais para trazer à tona as características positivas da região: 
a existência de associações de moradores e suas federações por município, 
associações comunitárias de saúde, pesquisadores de instituições de ensino, 
rádios comunitárias, ocupações de terra etc. 

Posteriormente, a mídia investiu em uma visão de progresso e 
desenvolvimento da região, com destaque para a criação de polos comerciais, 
distritos industrias e a expansão do potencial consumidor da região, resultando 
em aumento do comércio e da especulação imobiliária. A abertura da Linha 
Vermelha, que estreitou o percurso entre a Baixada Fluminense e o centro do 
Rio de Janeiro, inseriu-se entre as políticas públicas que colaboraram com 
este processo. 

Apesar de todos esses esforços, uma realidade permaneceu inalterada: 
o crescimento dos índices de homicídio. Nos anos 90, ocorreu a investida na 
composição de um discurso diferente daquele que em 1960 começou a ser 
construído sobre a Baixada. Não por acaso, a partir daí, a Baixada passa a 
apresentar uma nova posição dentro do modelo neoliberal. No entanto, esta 
mudança não trouxe benefícios diretos para a região, como a implementação 
de redes funcionais de saneamento e esgoto, atendimentos de saúde ou 
suficientes instituições de ensino. 
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Hoje, a relação da imprensa com a Baixada Fluminense continua 
apresentando padrão semelhante. Conquanto haja percepções gerais de que 
a quantidade de notícias violentas sobre a Baixada tenha diminuído, em função 
das críticas às opções de conduta na cobertura dos acontecimentos, o número 
de matérias jornalísticas que procuram apresentar uma reflexão pertinente 
às causas da violência ainda é inferior ao número que apresenta a exposição 
crua e finalística de seus efeitos, em uma mistura de imagens que dificulta 
a compreensão das diferentes causas e consequências presentes em cada 
expressão da violência, impedindo sua análise na mesma proporção que vende 
a tragédia e o sofrimento alheio. 
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A RECONFIGURAÇÃO 
DA VIOLÊNCIA NA BAIXADA

Dez anos após a Chacina da Baixada , a violência na Baixada Fluminense 
vem se tornando cada vez mais intensa, profunda e complexa. Os 
municípios conheceram, cada um a seu modo, uma reconfiguração das 

formas de violência, diretamente associada à reorganização do crime. A Chacina 
da Baixada permanece como um marco de um modelo de violência, iniciada na 
região com os Esquadrões da Morte. Gestado no início da ditadura civil-militar 
de 1964, ele vem funcionando a partir da articulação de três elementos: 1) o 
aparato policial que compõe os grupos e que assassina; 2) o financiamento por 
grupos econômicos; e 3) o suporte de políticos que garantem o funcionamento 
do grupo e se valem dos seus serviços. 

O desgaste deste projeto, no final do período ditatorial, ensejou a introdução 
do elemento civil na operacionalização das execuções, no início dos anos 1980. 
Trajetórias bem-sucedidas de assassinos proporcionaram projetos políticos 
igualmente exitosos. A Baixada assistiu à chegada dos matadores ao poder na 
justificativa totalitária do “bandido bom é bandido morto”. A deterioração da 
segurança pavimentava o sucesso eleitoral dos que a partir do voto lavavam 
sua cidadania nas urnas e se tornavam personalidades políticas, em uma 

 Na noite do dia 31 de março de 2005, em menos de duas horas, policiais militares assassinaram 
29 pessoas, nos municípios de Nova Iguaçu e Queimados, na Baixada Fluminense. Deslocando-se de 
automóvel, os assassinos foram executando pessoas a esmo, pelas ruas em que iam passando. Dos 
11 policiais denunciados, quatro foram condenados. As vítimas eram adolescentes e adultos, homens 
e mulheres, estudantes, travestis, comerciante, biscateiro, padeiro, funcionário público, pessoas que 
estavam andando de bicicleta, reunidos em um bar, parados em frente ao portão de casa ou em pontos 
de ônibus, nas ruas. A maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro teve repercussão nacional 
e internacional. Sua motivação teria sido o descontentamento dos policiais com Paulo César Lopes, 
na época comandante do 15° Batalhão de Polícia Militar, da cidade de Duque de Caxias, também na 
Baixada Fluminense, que havia prendido 60 policiais por desvio de conduta.
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repetição da história de Tenório Cavalcanti, ao mesmo tempo como farsa e 
como tragédia. Farsa, porque Tenório jamais foi palatável à ditadura, que o 
caçou como deputado. Ele construiu sua trajetória de forma individual, com 
grupos de jagunços, sem jamais participar de uma estrutura institucional 
similar àquela dos grupos de extermínio e sua penetração nas entranhas do 
Estado. Tragédia, por precipitar a massa em outro projeto de poder calcado 
na mistificação da violência enquanto justiça e no fortalecimento da execução 
sumária dos mais pobres. Quem quiser saber dos nomes de alguns destes 
matadores que chegaram ao poder, leia o livro Dos Barões ao Extermínio. Os 
nomes não são aqui citados pelo risco crescente, numa conjuntura na qual 
alguns deles decaem politicamente e ficam mais susceptíveis às críticas e 
denúncias. 

A força dos grupos de extermínio, consolidados desde a ditadura civil-
militar, em meados dos anos 1960 não significava, porém, a inexistência 
de outras formas organizadas do crime na Baixada. Tráfico de drogas e de 
armas, roubo de carro, de cargas, de residências e de comércio, jogo do bicho, 
exploração de máquinas de jogos, receptação e venda de material roubado, 
sequestros, golpes e demais esquemas criminosos, ilegais e ilícitos já existiam. 
Mas, entre eles, os grupos de extermínio eram proeminentes, exercendo uma 
influência mais acentuada. A motivação do assassinato de 29 pessoas na 
Chacina da Baixada está relacionada à contraposição dos policiais assassinos 
ao comandante do 15° Batalhão da PM, que havia prendido policiais por desvio 
de conduta, ameaçando o funcionamento dos esquemas de ganho interligados 
e organizados pelos grupos de extermínio aos quais pertenciam.

Iniciou-se, após a Chacina da Baixada, uma redução dos homicídios, mesmo 
que os índices estivessem ainda muito elevados. Inicialmente, ela foi sentida 
nos dois municípios onde a chacina havia ocorrido: Queimados e Nova Iguaçu 
e, posteriormente, na região como um todo. Esta lenta redução de mortes 
ocorreu até 2012, quando os homicídios passaram a crescer, rapidamente. Na 
sequência, o quadro comparativo entre Baixada e Capital, relativo aos índices 
de homicídios, permite uma visão mais precisa.
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Número de homicídios dolosos por 100 mil habitantes na
Baixada Fluminense e na Capital, de 2005 a 2015 

 

A Chacina da Baixada chocou todo o país por ter dado cabo de forma 
aleatória à vida de 29 indivíduos, e também por divulgar o retrato 
de vulnerabilidade no qual vive a população. Atenções nacional 

e internacional se voltaram para a região, que já na época clamava por 
investimentos nos pilares de sua estrutura. Muito foi prometido, mas, segundo 
moradores do próprio local, o que foi e é feito até então se demonstra 
insuficiente para aplacar a guerra diária. “Não temos muitos dados técnicos 
nesse sentido, mas é um pouco o que a população fala [que a violência tem 
aumentado]. A gente vai sentindo na prática, no dia a dia. Por exemplo, lá em 
Queimados, desde a chacina de 2005, a Igreja se comprometeu em fazer todo 
ano um ato em prol da paz, em favor da paz. Já são 11 anos que a gente realiza 

Fontes: Instituto de Segurança Pública – ISP (n° de homicídios) e

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (estimativa populacional)

 2005  2006  2007          2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015

CAPITAL 39,4802  40,2173  38,3361  33,5981  34,8327  25,7576  22,2940  19,6704  20,5912  19,1673  18,5590

BAIXADA 52,5173  48,9637  48,1875  47,3816  46,5304  40,062  39,0372  37,3824  46,5257  52,6366   40,2144
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caminhadas pela paz e, nessas caminhadas, a gente procura convocar as 
forças vivas dos municípios (as Igrejas e entidades que trabalham em defesa 
e em favor da vida). A gente encontra dificuldade nesse sentido, mas a gente 
tenta fazer. Dificuldade de presença, de participação. Não tem sido uma coisa 
muito aceita, cada um argumenta de um lado, põe uma dificuldade, por causa 
do medo, mas a gente tem feito. A gente também já começa a perceber que já 
são 11 anos de caminhada e a violência parece que aumentou, então a gente 
começa a pensar, o que temos que fazer?”, diz Adriano, morador da região.  

Ainda que não tenha dados para comprovar suas impressões, Adriano 
tem razão. De fato, a violência na região da Baixada Fluminense até hoje 
não só permanece, como, na prática, de forma geral, ela tem se mostrado 
ainda mais agressiva. Dados que comparam a criminalidade na Baixada 
nos meses de janeiro de 2005 e 2016, mostram que, enquanto alguns atos 
diminuíram timidamente, como o homicídio doloso, que caiu de 167 para 154, 
e o roubo a residência, de 37 para 20, neste período a maior parte aumentou 
consideravelmente, como o número de estupros, de 36 para 100, roubo de 
veículos, de 471 para 1.048, roubo a transeuntes, de 345 a 1.831, prisões, que 
se em janeiro de 2005 foram 222, no mesmo mês de 2016 foram 1.660, registro 
de ocorrências, que subiu de 7.540 para 13.614, entre outros. 

 

Quadro comparativo entre a quantidade de crimes ocorridos na Baixada Fluminense nos meses de 

janeiro de 2005 e janeiro de 2016, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP).
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De todos esses, um chama mais a atenção. Trata-se de apreensões de 
crianças e adolescentes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). Em janeiro de 2005, foram 23. Já no mesmo período, em 2016, 

as apreensões chegaram a 456. “Se as estatísticas apresentam hoje a prisão 
de uma média de 500 adolescentes na Baixada, só em 2016, se a gente pensar 
que há 5 anos esses adolescentes eram crianças, a gente se pergunta: por que 
não foi feito nada? Por que não foi feito nada pra evitar que esses meninos hoje 
fossem presos? Então a gente começa a perceber que eles não são propriamente 
o problema, eles são a consequência do problema”, desabafa o Bernardo, outro 
morador. Para Camila, que também reside na região, a resposta é simples e 
certeira. “Sabemos que a responsabilidade com a segurança pública é dever do 
Estado e, depois, responsabilidade de todos, mas, primeiramente, é dever do 
Estado. Eu acho que as forças de segurança pública é que devem ser capazes 
de uma medida atuante para combater isso. Eu me pergunto: será que nos 
quartéis, será que os comandantes, e eu falo isso com todo o cuidado, será que 
eles não sabem quem são os policiais envolvidos em milícias? Os milicianos 
que atuam na área? Que querem se autopromover? Que querem reconquistar 
respeito, intimidando? E normalmente quem eles assassinam? Os jovens que 
moram lá nas esquinas, desprotegidos, usuários de drogas. Esses milicianos, 
esses grupos de extermínio não vão lá onde estão as pessoas mais bem 
armadas, que controlam o tráfico na área. Eles pegam os meninos de 16, de 
15, de 18 anos, que estão desprotegidos, que são vítimas fáceis. Então, eles são 
executados numa tremenda covardia”. 

Mesmo com a repercussão mundial da Chacina da Baixada, crimes com 
este perfil continuam a acontecer frequentemente, se alastrando como um 
tumor. Desde 2005, ocorreram pelo menos mais três assassinatos em série 
na região. Em 2010, houve a Chacina do Éden, em São João de Meriti; em 2012, 
a Chacina da Chatuba, em Mesquita; e em 2014, a Chacina do Parque Paulista, 
em Duque de Caxias. Juntos, os três massacres vitimaram mais 29 pessoas. 
E olha que aqui não falamos dos crimes comuns, que diariamente afetam uma 
multidão, mas somente de pessoas que foram mortas apenas em chacinas.
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CHACINA DA BACIA DO ÉDEN,
EM SÃO JOÃO DE MERITI

Em 24 de outubro de 2010, um grupo de pessoas estava em uma festa, em 
frente a um bar, na Bacia do Éden, localizada no município de São João de 
Meriti, quando, nos moldes dos grupos de extermínio, homens armados 

passaram de carro, a atirar, matando seis pessoas e ferindo outras nove. Este 
crime foi atribuído a um traficante chamado Vinícius Anselmo de Araújo da Luz, 
conhecido como Vinicinho Jogador, um dos líderes da Favela do Chapadão, na 
Pavuna. Segundo a polícia, Jogador pretendia matar o atual namorado de uma 
mulher que ele já tinha se relacionado. 

Vinicinho Jogador acabou sendo preso no ano seguinte, durante uma operação 
da Polícia Militar, e levado ao 41° Batalhão da PM, em Irajá. Esta matança ficou 
conhecida como Chacina da Bacia do Éden e seu autor foi condenado pelo 
júri popular a 85 anos de prisão, pela prática de cinco homicídios triplamente 
qualificados e de uma tentativa de homicídio, referente a uma das vítimas, que 
sobreviveu.

CHACINA DA CHATUBA,
EM MESQUITA

Dois anos depois, em 2012, aconteceu a Chacina da Chatuba, que matou 
nove pessoas. O crime ocorreu no município de Mesquita, onde um grupo 
de adolescentes foi até uma cachoeira localizada no Parque de Gericinó, 

que faz divisa com a Favela da Chatuba. Lá, os jovens foram surpreendidos 
por traficantes, que torturaram e executaram seis deles por morarem em 
uma comunidade dominada por um grupo rival, em Nilópolis. Os outros três 
restantes foram executados por terem testemunhado o crime.

Cinco acusados foram presos e nove foram denunciados à Justiça por 
homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, mediante tortura ou outro 
meio insidioso ou cruel, e com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa 
da vítima). À exceção de um deles, Remilton Moura da Silva Júnior, conhecido 
como Juninho Cagão, todos estão foragidos. Durante as investigações, a Polícia 
Civil afirmou que os criminosos responsáveis pela Chacina da Chatuba também 
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teriam assassinado mais três pessoas naquele mesmo fim de semana: o pastor 
Alexandre Lima, o cadete da PM Jorge Augusto de Souza Alves Júnior (34) e 
José Aldecir da Silva Júnior (19).

CHACINA DO PARQUE PAULISTA,
EM DUQUE DE CAXIAS

Em outubro de 2014, mais uma tragédia marca a sangue o histórico da 
região da Baixada, quando cinco adolescentes, entre 13 e 18 anos, são 
executados na frente de um bar, no Parque Paulista, em Duque de Caxias. 

As vítimas foram abordadas por um grupo de homens encapuzados, postas 
de frente a um muro e fuziladas. Três delas morreram no local e outras duas 
conseguiram chegar com vida ao hospital, mas não resistiram. “Eles passaram 
atirando por volta de 20h30. Foi uma covardia, poderia ter sido qualquer um de 
nós. Eram crianças que estavam voltando para casa depois do futebol”, disse 
um parente de umas das vítimas ao Portal G1, em outubro de 2014. Apenas 
um adolescente de 12 anos sobreviveu ao ataque. “Eles [os criminosos] estão 
acostumados a matar aqui no bairro. Como não acontece nada, chegamos a 
esse ponto. Em janeiro, foram mortas três pessoas e nada. Agora, mataram 
cinco e nada vai acontecer também. Saímos para trabalhar e somos assaltados. 
Aqui não tem policiamento”, afirma outra moradora do local, para o Portal Em 
Tempo online, também em outubro de 2014.

DENÚNCIAS E CIDADANIA

Atualmente, mais de uma década após a primeira dessas quatro chacinas, 
a violência na Baixada Fluminense se intensificou. Lamentavelmente, 
a população não se sente confortável em ir aos órgãos do Estado para 

apresentar denúncia, o que explica por qual motivo a sociedade civil, através 
de entidades e associações criadas no seio das comunidades para defesa de 
direitos humanos, absorve grande parte das queixas. A própria Defensoria 
Pública acaba se tornando receptora de uma série de situações que muitas 
vezes nem chegam a conhecimento da Polícia Civil ou ao comando da Polícia 
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Militar. Então, uma relação que é para se dar de forma transversal, termina 
se verticalizando em atalhos que buscam, antes de tudo, a autoproteção do 
denunciante e proteção da vida da comunidade como um todo. 

Representantes do atual Governo afirmam que muito tem sido feito para 
combater a edificação do crime na Baixada e solicitam que a população colabore 
mais, manifestando-se através dos mecanismos oficiais de denúncia. Segundo 
o comandante da Polícia Militar da Baixada Fluminense, coronel Roberto 
de Oliveira, em participação no Fórum da Baixada (maio de 2016), evento 
organizado pela Diocese de Nova Iguaçu em parceria com colaboradores, “da 
mesma forma que a sociedade cobra da Polícia Militar, eu também cobro um 
pouco da sociedade. A Constituição [Constituição Federal de 1988] diz que todo 
policial militar, todo o policial civil, tem o dever de agir, agora o cidadão ele 
pode ajudar, ele pode colaborar. E falta muito dessa colaboração. Em muitas 
das comunidades que têm problemas de barricadas, existe a conivência de 
quem mora lá. A comunidade sabe quem é quem. Se a comunidade não falar, 
não ajudar, eu não posso invadir a casa de alguém e mandar prender. A gente 
tem que ter o mandado de busca e apreensão, tem que ter o mandado de 
prisão. Existe toda uma legalidade. Não posso chegar e dizer: vou fazer. Isso 
acabou, isso não tem mais. A gente vive num Estado de Direito. Nós temos 
um procedimento que pauta o nosso trabalho. Então, é fundamental que a 
sociedade colabore, porque o morador sabe quem é quem. A denúncia não 
precisa ser feita pra Polícia Militar, porque existem vários mecanismos de 
denúncia. Tem o disque-denúncia, tem o disque-ouvidoria, tem ‘n’ caminhos 
por onde podem ser feitas essas denúncias e a pessoa fica completamente 
anônima”. Juliana Amorim, delegada do Departamento Geral da Polícia da 
Baixada (DGPB), ratifica a importância salientada por Oliveira. “Se tem uma 
coisa que nós estamos precisando é desse resgate, um resgate no nível de 
segurança pública que também pede a colaboração da população. Da mesma 
forma que a gente tem que reclamar e exigir um serviço público de qualidade, 
eu também concordo que a ajuda da população é necessária para também dar 
essas informações para a gente”, conclui a delegada. 

O que os representantes do poder público ignoram é que essa colaboração, 
na maior parte das vezes, não é possível, porque as pessoas têm medo de 
que as represálias sejam ainda mais dolorosas do que os crimes inicialmente 
cometidos. Mesmo que a denúncia seja anônima, só o fato de ela ter sido 
realizada já vira o holofote do criminoso para a comunidade citada, provocando 
represálias que podem ser mais cruéis ainda do que o crime-objeto da denúncia. 
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Os relatos são de que se um traficante ou um miliciano for repreendido 
por um crime cometido contra alguém de uma determinada comunidade, com 
a denúncia anônima toda a comunidade passa a sofrer represália, até que o 
denunciante, considerado um “X9”, seja, por fim, descoberto e pague pela 
delação com a vida. “Com relação à ouvidoria, é um órgão que muitas vezes a 
população, por medo, não usa, ou também por estar distante, pois falta acesso 
ou informação. As policias dizem que a população tem que denunciar. Está 
certo, é importante a população denunciar, acho um mecanismo importante. 
Mas também jogar essa responsabilidade no cidadão, que pode ter a sua 
vida ameaçada, é complicado”, reflete Daniel, morador, se contrapondo ao 
discurso policial que, em última instância, termina por transformar as vítimas 
em réus, cúmplices dos criminosos. “Estamos tentando, enquanto sociedade 
civil, colaborar com a polícia. Nós tivemos há pouco tempo em Caxias, logo 
após uma chacina, nós, a Defensoria [Pública], mais o Centro de Defesa de 
Direitos Humanos, pra tentar fornecer algum apoio aos familiares das vítimas. 
Nós não conseguimos localizar e conversar com esses familiares. Tivemos que 
nos reportar primeiro à liderança local para conversar com alguém. A maioria 
dos familiares não saiu de lá e permanece até hoje sem a certidão de óbito 
da pessoa que morreu. Não sabemos em que circunstância aquelas vítimas 
foram enterradas, muito menos temos acesso ao inquérito policial para apurar 
a autoria e materialidade dessa chacina. Jovens foram mortos e nós não temos 
as circunstâncias dessa chacina em Caxias. Não conseguimos sequer conversar 
com os familiares para dar um apoio institucional, até no aspecto do registro 
civil, se havia testemunhas, se querem ingressar no Programa de Proteção a 
Testemunhas. Ou seja, estamos tentando de alguma forma colaborar com a 
Polícia Judiciária, pois nós sabemos que é difícil a polícia chegar ostensivamente 
na comunidade para apurar crimes que foram praticados”, relata o defensor 
público do estado do RJ, Antônio Carlos de Oliveira. 

Hoje, a segurança pública trabalha na perspectiva da participação da 
cidadania, mas o que a cidadania, nessas condições de permanente ameaça, 
pode fazer para ajudar a segurança pública? E, vice-versa, o que a segurança 
pública também pode contribuir para encorajar a população a exercitar sua 
cidadania, já que esta não se resume só aos direitos, mas também aos deveres 
dos indivíduos para com o Estado? “Chegamos num ponto da segurança 
pública em que, todos os dias, nós não estamos mais enxugando gelo, agora 
virou iceberg, mas se nós pararmos, como tudo isso vai ficar? Então, há 
necessidade da integração das forças de segurança, seja justamente federal, 
estaduais, e hoje eu posso afirmar que também faz parte da segurança pública 
a municipalidade. Se nós não tivermos essa conversa, nada vai pra frente”, 
afirma Amorim, concluindo que “precisamos de ações sociais, porque a polícia, 
sozinha, não tem como dar conta de tudo”. 
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Diante da pouca efetividade confirmada pela população, pelas Forças de 
Polícia e pela própria Defensoria Pública, os moradores, acuados, esmorecem. 
“A minha queixa é geral, eu me sinto impotente vendo a violência aumentar, com 
medo, porque no meu município a gente percebe alguns bairros já com uma 
presença mais armada de alguns traficantes, tentativa de domínio de algumas 
áreas, alguns espaços, alguns bairros pela milícia, e a gente se pergunta: como 
será a minha rua, como será o meu bairro daqui a alguns anos? Uma situação 
que a gente vê com muita tristeza, com medo, uma vontade até de mudar de 
lugar, mas sabemos que lugar tranquilo a gente não encontra mais! Esse é um 
pouco do sentimento não só pessoal, mas também do que a gente escuta, já 
que eu faço parte de uma comunidade e a gente conversa, reflete e também 
tenta buscar soluções juntos, então a gente percebe esse sentimento coletivo 
de uma vontade de ir embora, de pegar a mala e sair”, desabafa um morador 
de codinome Eduardo.

Visando minimizar o sofrimento de quem habita a região, algumas 
organizações e instituições desenvolvem um trabalho humanitário, oferecendo 
amizade e apoio psicológico aos familiares das vítimas assassinadas. Buscando 
dar maior apoio humano possível a essas pessoas, um desses voluntários 
conta que “o trabalho mais árduo foi o acompanhamento dos desdobramentos 
da chacina [da Baixada, em 2005], quando pudemos participar daquela que 
julgo a maior e mais difícil ação de caráter humanitário realizada em cenário 
acolhedor. Foram enterros, missas, reuniões, manifestações, eventos 
temáticos, a exemplo da primeira galeria de grafite da cidade de Queimados, 
atividade realizada pela passagem dos seis meses da chacina e que trouxe 
cores de indignação e reflexão ao Bairro Campo da Banha, ou mesmo a 
macarronada realizada para integração dos familiares com outras instituições 
e/ou autoridades no ambiente menos tenso. A nossa presença ininterrupta 
propiciou que muitos tivessem a segurança da chegada ao local – possibilidade 
que nós mesmos não tivemos – e assim continuaram os diálogos/negociações 
com diferentes escalões dos governos federal, estadual e municipal: tudo 
sob a sombra do medo e impunidade, características essas que atualmente 
transcendem os momentos de crise e, ainda assim, essa realidade para muitos 
continua despercebida”.
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ESQUEMAS E ATIVIDADES

As formas como a violência se manifesta, em uma dimensão mais 
sistêmica, articulada e dinâmica, exige reflexões cada vez mais 
complexas e amplas. Segundo José Cláudio Souza Alves, especialista 

no tema violência na Baixada Fluminense, em relatório produzido no ano de 
2015: “a violência, aqui [na Baixada Fluminense], é tratada enquanto estrutura 
articulada de práticas, relacionada diretamente à organização de grupos, 
visando a maximização de ganhos econômicos, políticos, sociais e culturais 
mediante a imposição de sua vontade sobre os demais, recorrendo, em 
última instância, à agressão e à própria eliminação de quem se contrapõe a 
sua vontade. Por mais que a imputação do ato violento, juridicamente, seja 
individual, sua operacionalidade se insere numa rede de ações, em escala 
coletiva, de amplitude e diversidade que atravessa os indivíduos e se ancora 
no social”. 

Essa organização é empírica e desprovida de leis, ou melhor, é provida de leis 
próprias e bastante duras. “Em ‘determinado bairro’ [nome suprimido a pedido 
do depoente] e lugares adjacentes, uma pessoa visitou todos os comerciantes 
da área, apresentando-se como enviado da milícia, e que estavam ‘fechados’ 
[mancomunados] com autoridades da polícia, com políticos e até do Judiciário, 
comunicando que a partir de determinada data passariam a recolher o ‘imposto’. 
Semanalmente, o enviado passa recolhendo o ‘imposto’ da área e quem não paga 
passa a receber retaliação como assaltos ao comércio e à família. Todas as casas 
de três bairros [nomes também suprimidos pela mesma questão] e adjacentes os 
moradores foram visitados e perguntados se tinham Internet. Moradores foram 
forçados a adquirir cesta básica, Internet e gás. Membros da polícia cobram 
propinas aos camelôs com ameaça de apreenderem a mercadoria. Em outro bairro 
de outra cidade, policiais são os que levam a droga para a boca de fumo”, relata o 
morador Francisco. 

Relegando esses locais ao esquecimento institucional, o Estado se exime de 
rever suas estruturas básicas e de redimensionar o próprio papel da polícia na 
contemporaneidade. Afinal, hoje, a segurança pública é vista como questão social 
e, sob esse prisma, a reconstrução do papel das polícias precisa ser propulsionada 
por uma nova forma de pensar e de honrar seus papéis constitucionais, em novo 
formato que fuja dos velhos e corruptos esquemas e atividades. Esse novo papel 
tem que permitir não somente a otimização do efetivo e o aumento da presença 
de policiais dentro das comunidades, mas, principalmente, a implementação de 
novas e mais eficientes estratégias de abordagem, visando verdadeira eficácia 
nos processos de proteção à vida, garantia da paz e acesso aos direitos. 
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É o nível de satisfação da população que diz se a ação dos policias vem funcionando 
ou não, uma lógica que tem profunda ligação com a questão dos direitos humanos. 
“Nós falamos de direitos humanos como conceito aberto, nós não pensamos mais 
naqueles direitos humanos segundo sempre se apregoou em todos os meios de 
comunicação como o direito humano do preso, da pessoa que sofre persecução 
criminal e eventualmente esteja envolvida num processo criminal. Vitimização, 
não é só disto que estamos falando. Estamos falando dos direitos humanos em 
todas as suas percepções; direito à segurança pública com cidadania, à mobilidade 
urbana, à saúde, à educação. Dentro do ponto de segurança pública com cidadania, 
lamentamos porque toda essa mudança [a mudança de mentalidade sobre o 
que é segurança pública] só veio com o agravamento da crise desta, então nós 
temos hoje essa visão, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública também já 
reconhece. Não podemos ficar pensando em segurança pública com cidadania e 
deixar somente na mão da polícia esse trabalho, e hoje o Estado reconhece isso”, 
reflete Antônio Carlos. 

É sabido que acaba por ficar nas mãos do policial a resolução de uma série de 
problemas que teriam que passar, juntamente ou até mesmo antes, por outras 
instâncias do Poder Executivo, mas como as diferentes partes do Governo nem 
sempre trabalham de forma integrada, abrem-se buracos na administração 
que acabam por se tornar o habitat perfeito para a formação de um sistema de 
ilegalidades, leis particulares e disputa de territórios. São locais onde milícia e 
tráfico encontram espaço para se instalarem sem possíveis problemas diretos 
com a sociedade civil. “Ao lado da Igreja Nossa Senhora da Graça, em Grão-Pará, 
um carro foi incendiado. Na mesma localidade, um carro aparentando novo foi 
capotado e colocado como barricada. Esse carro permaneceu lá por longo tempo. 
O prefeito se disponibilizou a emprestar a draga, a máquina que permite a retirada 
dessas barricadas. Elas agora já foram retiradas. Agora, aqui no Centro isso não 
ocorre, porque mora uma sociedade que tem poder de expressão, que tem voz na 
sociedade, mas nessas comunidades essa situação ocorre e a barricada fica lá. 
Nós temos no Judiciário uma portaria do Tribunal de Justiça autorizando o oficial 
de justiça a não fazer diligência na comunidade considerada de risco e às vezes 
a certidão do oficial de justiça recomenda que esse oficial a faça. Conhecendo 
a comarca, ele vai ao batalhão e ele certifica isso no mandado. Ele é orientado 
pelo policial a não fazer a diligência, só que ele vai ao batalhão justamente pedir 
segurança pra realizar essa diligência, porque a localidade é perigosa! Ora, mas 
eu tenho um oficial de justiça pra cumprir uma determinação judicial e a própria 
segurança pública não garante o cumprimento dessa determinação judicial? 
Imagine a segurança desse morador! E essas barricadas continuam lá, ou seja, é 
uma estratificação desse criminoso”, diz o defensor. 
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A questão da segurança no estado do Rio de Janeiro não diz respeito somente 
ao aumento de efetivo ou material bélico, ela será conquistada com o controle 
interno, ou seja, com uma gerência eficiente da conduta dos policiais militares, 
principalmente. “Vamos tocar na causa, porque, até então, qual era o discurso 
do chefe de polícia? Eu preciso de viatura, eu preciso de armamento, se eu tiver 
condições materiais aqui, se eu tiver policiais bem pagos, eu vou fazer uma boa 
repressão. Então há condição de chegar e fazer uma discussão mais ampla? Há. 
[...] como a gente faz essa discussão? Como a gente discute segurança num país 
com a concentração de renda que nós temos? [...]. A política de segurança que se 
pratica aqui é eficiente, para controle de Estado e segurança da elite. [...] A nossa 
sociedade é injusta, então a nossa função é manter essa sociedade injusta”, refletiu 
o ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Luz, em entrevista para o filme 
Notícias de uma Guerra Particular, em 1997. Para Luz, a pergunta central é: como 
a polícia não vai ser corrupta em um Estado corrupto? “Uma coisa é fato: só existe 
crime no Rio de Janeiro com o consentimento da polícia. Ninguém pratica crime 
nessa cidade sem o acerto com o policial. Essa guerra contra o tráfico não existe, 
porque não há um inimigo. A polícia não tem que matar o cara, tem que punir de 
forma efetiva, com uma cadeia dura” (Jornal Extra, 2012). 

Com esta fala, Hélio Luz toca no ponto central da segurança pública do Estado, 
e este é um ponto em que moradores da Baixada Fluminense testemunham 
diariamente em quase todas as suas áreas. “Se nós não tivermos ações mais 
incisivas, de apontar realmente responsáveis, uma atitude mais de denúncia 
mesmo, de mexer em estruturas, as iniciativas não terão resultados. A gente crê 
que passa por aí realmente. Creio que principalmente as forças de segurança 
precisam ter mais compromisso com esse problema. Será que nos quartéis, no 
comando de polícia da Baixada, será que o serviço de inteligência da polícia não se 
tem condições de saber? Não se sabe mesmo quem são os policiais envolvidos? 
Parece que há conivência, há realmente um descaso com relação à Baixada 
Fluminense”, volta a refletir o morador Adriano. 

Segundo Alves, “a sociabilidade violenta, aqui [no contexto da Baixada 
Fluminense], ganha dimensões societárias mais amplas. Surge como justificativa 
predominante para a imposição da força visando a maximização de ganhos e como 
expressão mais acabada da radicalização do ganho pela eliminação de qualquer 
obstáculo, sempre diante de conjunturas, tempos e espaços que se modificam. 
Não reconhece fronteiras entre instituições, entre o legal e o ilegal, entre grupos 
sociais e, ao mesmo tempo, trabalha permanentemente com estas fronteiras, as 
reconfigurando, valendo-se delas, moldando-se a elas para, depois, modificá-las, 
sempre a partir da obtenção dos referidos ganhos. Pequenos, médios e grandes 
esquemas de poder sócio-econômico-político-culturais acumulam, subdividem-
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se, reformulam-se, aliam-se, rompem-se, entram em conflito, desaparecem 
ou perpetuam-se ao longo do tempo e espaço. A violência emerge, desta forma, 
como um mediador dentro de redes inteiras voltadas para o crime, ilegalidades, 
esquemas de ganho, golpes, mercados ilícitos, jogos, contravenções, acoplados às 
estruturas oficiais do Judiciário, dos aparatos policiais, do sistema penitenciário, 
de associações de moradores, igrejas, biroscas e botequins. Assim funcionam 
bocas de fumo, tráfico de drogas, tráfico de armas, roubos, venda e receptação 
de produtos roubados, sequestros, e uma lista de esquemas em permanente 
expansão criativa”. Tráfico e milícia geram mortes cujas causas, em sua maioria, 
não chegam nem a serem apuradas, caindo em um esquecimento oportuno para 
o Estado (que tem menos crimes computados em seus índices), mas geradores de 
enorme inconformismo por parte das famílias das vítimas.

Gabrielle, moradora da Baixada, conta que “a questão das drogas, a sua relação 
com a violência, a relação direta dos homicídios com a juventude, principalmente 
o perfil de jovens, sempre negros, de baixa escolaridade e pobres têm marcado 
a questão das vítimas da região. A gente cada mais vez se questiona sobre isso, 
porque isso aparece pouco nas pesquisas divulgadas, então creio que as estatísticas 
são muito mascaradas, acho que nenhum governo, nenhum reinado fala mal de 
si mesmo”. Trata-se de um paradoxo. Enquanto a mídia praticamente só divulga 
informações sanguinolentas e os números de crimes cometidos e assassinatos 
aumentam na Baixada Fluminense, muitas vezes a apuração desses crimes 
é negada pelas instituições do próprio Estado. Para o professor Alves, “como a 
torrente que inundou Xerém, em janeiro de 2013, as imagens político-social-
midiática formam uma enxurrada de crônicas de mortes anunciadas, banalizadas, 
não investigadas, arquivadas, prescritas, esquecidas, caladas e martirizadas na 
vida daqueles que tinham ligações com os mortos. O detalhe agora é que, com 
as redes sociais, as imagens dos corpos mutilados e esfacelados são expostas 
imediatamente, levando o terror e o sofrimento ao paroxismo de se assemelharem 
a boatos, fofocas, coisas sem confirmação, certeza ou verdade. Ondas de medo, 
dúvida, preconceito, fofocas, e da mais absoluta impotência varrem, em segundos, 
um número cada vez maior de pessoas. Assassinos se vangloriam, policiais 
e traficantes ostentam as formas como matam uns aos outros, numa epidemia 
autofágica da humanidade que ainda sustentam”. 

A questão da dificuldade de registro e apuração desses crimes é mesmo grave. 
Em dezembro de 2015, por exemplo, uma instituição requereu um inquérito policial, 
porque estava procurando a morte de várias pessoas, a pedido de uma assistida 
que não se sentiu confortável de ir na delegacia especializada e foi a um núcleo 
de direitos humanos da região para levar as testemunhas que presenciaram 
a chacina. Esta pessoa não se sentiu confortável de ir ao Estado e procurou a 
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sociedade civil. Então, o advogado responsável foi à delegacia e solicitou os autos, 
para saber o que poderia ser feito para melhorar o inquérito policial, mas os autos 
foram negados a este profissional. O policial que o atendeu ainda informou que o 
assistente de acusação só poderia ser o familiar da vítima, enquanto parte, e que 
o advogado profissional só poderia ter acesso aos autos para efeitos patrimoniais. 
“A gente sabe que isso é ultrapassado. Assistente de acusação tem direito à pena 
justa, tem direito à sentença justa, tem direito de inferir e requerer até diligência 
de inquérito policial ou de qualquer procedimento, justamente para facilitar, para 
ajudar. O assistente de acusação não vai para complicar a vida de ninguém, ele 
quer ir para contribuir com o Estado nessa persecução criminal, mas isso ainda 
continua acontecendo”, afirma o defensor público. 

Ou seja, uma  chacina acontece e o advogado de um familiar, que pretende ajudar 
o Estado a esclarecer o fato, solicita, mas não tem acesso ao inquérito policial, 
porque, segundo o assistente da própria delegacia, uma assistência de acusação 
se aplica só para efeitos patrimoniais. O que exatamente este acontecimento 
explicita? De onde vem a ordem, ou a permissividade, para se proceder de tal 
forma? O que se ganha com essa ausência de registro e investigação? E este não 
é um relato isolado, pelo contrário, da mesma forma diversos homicídios ocorridos 
na região acabam por não serem apurados, e, muitas vezes, nem computados. 

Mais dois exemplos podem ser considerados emblemáticos para figurar casos 
de quando os cidadãos vão até a delegacia para tentar registrar ocorrências de 
crimes, mas não o conseguem fazer. O primeiro, em março de 2016, aconteceu 
quando uma assistente social foi assalta e roubada em 1.800 reais, entre celular e 
outros pertences. Como isso aconteceu em São João de Meriti, ela foi encaminhada 
até a 64° DP para fazer o registro. Após aguardar por mais de três horas, o inspetor 
responsável afirmou que não poderia fazer o registro de ocorrência sem o código 
IMEI do telefone (código alfanumérico hexadecimal para identificação do aparelho), 
objeto que também havia sido levado pelos ladrões. Na oportunidade, o registro 
acabou sendo feito por outro inspetor, que havia presenciado o desespero da 
mulher. “Ela, há quatro horas na delegacia e o inspetor se negou a fazer o registro 
de ocorrência; o cidadão se vê nessa contingência e ainda tem que levar todos os 
detalhes técnicos”, lamenta o relator do ocorrido, que trabalha em um centro de 
assistência da área. No segundo exemplo, aconteceu quando hackers roubaram 
mais de 30.000 reais de uma conta corrente, cujo convênio era com uma instituição 
que realiza um programa sigiloso no Governo do Estado. Neste caso, novamente, 
o advogado da instituição não conseguiu fazer o boletim de ocorrência na DRCI 
(Divisão de Repressão aos Crimes de Informática), porque só tinha um policial 
atendendo e, quando foi solicitado falar com o delegado, o delegado não estava. 
Ele só conseguiu fazer esse boletim de ocorrência dois dias depois, quando houve 



3 5
UM BRASIL
DENTRO DO BRASIL
PEDE SOCORRO

218 494517601
918197185
519 71948
1231115025

a intervenção da Procuradoria da República, uma vez que a verba destinada para 
essa instituição era proveniente do Governo Federal.

Vítimas de violência doméstica também se queixam do atendimento recebido 
na DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher). Embora esta seja uma delegacia 
especializada, muitas mulheres relatam que, ao procurarem ajuda, encontram 
inspetores que agem como conselheiros amorosos, tentando reconciliar o casal 
para não terem que realizar boletim de ocorrência. Outros se recusam a fazerem a 
notícia-crime simplesmente porque acreditam que não houve crime. “Eles alegam 
que o registro de ocorrência não pode mais ser feito na delegacia, porque vai entrar 
em cotação na delegacia virtual [muitas pessoas na Baixada ainda não possuem 
acesso à internet] ou porque o caso só pode ser resolvido no Fórum, com pedido 
de separação do casal. E temos casos aqui gravíssimos de violência doméstica, 
que passam da violência doméstica e chegam a ser tentativa de homicídio, como 
casos de homens que cortam dedos das esposas ou cegam suas mulheres e vão 
embora dizendo que voltarão para matar. Ou seja, isso é caso de tribunal de júri 
e essas mulheres vão até a delegacia e não são atendidas, elas não conseguem 
ter seus atendimentos no Estado. Então, elas vêm ao centro de direitos humanos, 
peticionam informando o interesse desses familiares, dessas vítimas em se 
manifestarem nos autos do inquérito para fazerem a acusação ou até mesmo o 
registro de ocorrência, e acontece essa concepção, esse condicionamento atrasado 
desse funcionário, desse policial”, relata o responsável por analisar as demandas 
da população junto ao referido centro de direitos humanos. Para Juliana Amorim, 
“uma coisa é um profissional tecnicamente ter autorização para isso, porque nós 
temos a polícia de proximidade, temos a polícia de mediação, agora o policial, para 
não fazer o registro de ocorrência, fazer aconselhamento amoroso é um absurdo, 
eu não tenho vergonha de falar isso”, lamenta a delegada. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DAS UPPS E
MIGRAÇÃO DO CRIME PARA A BAIXADA FLUMINENSE 

Em 2008, aconteceu a implementação da primeira Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) na cidade do Rio de Janeiro. O projeto começou no 
Morro Dona Marta, em Botafogo. Inicialmente, o formato do crime na 

Baixada Fluminense permaneceu inalterado. Mesmo com o tráfico de drogas 
já inserido na rotina de muitas áreas da região, até a implementação das UPPs 
a Baixada conhecia um crime quase sem organização, geralmente controlado 
por jovens, muitos deles viciados, que estampavam seus ganhos com 
demonstrações de poder dentro das comunidades, em guerras pelo comando 
das bocas de fumo e exibições de armamentos e mulheres nos bailes funks. 

Até este momento, as dívidas pelo não pagamento da droga fornecida geralmente 
eram, inclusive, passíveis de renegociação ou de esquecimento, dependendo da 
atitude tomada por quem devia. Hoje, não é mais assim. De acordo com dados 
recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), os municípios da Baixada tiveram, 
sim, um aumento da violência, mas não porque o número de bandidos da área 
tenha aumentado. Uma das recentes explicações, relativa aos dados do mês de 
janeiro de 2016, está na falta de pagamento do Regime Adicional de Serviço (RAS), 
desde outubro de 2015, aos policiais, o que fez com que muitos deles deixassem 
de prestar hora extra para a corporação, diminuindo, com isso, a contenção da 
criminalidade e, consequentemente, elevando os índices de ocorrência. 

Na área do 20º Batalhão da Polícia Militar, por exemplo, que cobre a segurança 
de Mesquita, Nova Iguaçu e Nilópolis, e onde vive cerca de 1,4 milhão de habitantes, 
o número de roubos de veículos no mês de janeiro subiu de 306 para 374, entre 
2015 e 2016. Os assassinatos também aumentaram, de 41 para 60. Por outro lado, 
em toda a Baixada Fluminense, “de janeiro a abril, foram apreendidas no ano 
passado [2015] 640 armas, esse ano 688. São 48 armas a mais, um aumento de 
7,5%. Presos, foram 3.010 no ano passado e esse ano 3.088, um aumento de 2,2%. 
Adolescentes apreendidos no ano passado foram 545, esse ano foram 770, um 
aumento de 41%. Isso sinaliza o quê? Eles estão indo pra rua pra roubar, roubar 
as pessoas! Apreensão de drogas, aumentou a apreensão de drogas em 13%, são 
113 apreensões de drogas a mais, de janeiro a março de 2015 pra 2016”, informou 
o coronel Oliveira. “Houve uma reposição de efetivo, nós tivemos alguma reposição 
de efetivo. Só que ano passado [2015], nós tivemos mais recursos que este ano 
e, mesmo assim, a gente não deixou ‘a peteca cair’. A gente está fazendo o que 
pode, um trabalho incansável, eu cobro demais dos comandantes, os comandantes 
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cobram demais das tropas deles, e a gente tem feito o possível e o impossível. Nós 
tivemos ainda a baixa do RAS, porque o Estado não pode pagar e ninguém quer 
trabalhar de graça. Então, apesar de todo esse revés, a gente continua caminhando 
pra frente. Não na velocidade que eu gostaria, mas a gente não pode parar”, conclui. 

Embora o Governo atribua o aumento da criminalidade à baixa de efetivo, a 
impressão dos moradores é de que a implementação das Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPPs) nas favelas do Rio de Janeiro contribui diretamente para o 
aumento do índice de criminalidade e, consequentemente, para a elevação do 
número de homicídios na Baixada Fluminense. Segundo Juliano, moradora de 
Belford Roxo, em uma série de depoimentos publicados em um jornal comunitário, 
“muitos traficantes das favelas pacificadas fugiram para a Baixada ou iniciaram 
novas favelas dominadas pelo tráfico”. Para Igor, morador do Parque Vila Nova, 
localizado no centro de Caxias, apelidado popularmente como Favela do Lixão, 
“a segurança que a gente tinha dentro da comunidade acabou. Há uma mudança 
constante de traficantes, muitos deles desconhecidos que vêm de comunidades 
com UPP. Isso influencia na ordem que antes a favela tinha e agora a comunidade 
não sabe como lidar. A qualquer momento pode acontecer um confronto entre eles, 
mesmo que da mesma facção”. Janaína, que também mora no local, relata ainda 
que possui parentes e amigos residindo em outros bairros da Baixada e que todos 
eles também percebem os efeitos da chegada dos criminosos nas áreas, como a 
criação de novas favelas, aumento de assaltos, repressão e confronto com policiais. 
A moradora Lucieide confirma a tese. “Sou moradora de São João de Meriti e 
testemunha de que o surgimento das UPPs no Rio só fez aumentar a violência 
na Baixada Fluminense. A impressão que fica é de que os traficantes apenas são 
convidados a mudar de lugar, muitos deles tendo migrado para a Baixada. Se a 
violência já existia na região, agora ela aumentou consideravelmente”, finaliza.

Segundo o professor Alves, ”o aumento da criminalidade na região não se deu 
puramente pelo aumento de bandidos que migraram para seus 13 municípios, 
mas por mudanças conceituais do próprio empreendimento do crime em si. Houve 
alteração de preços, agora adaptados a nova localidade. Além da implementação 
de outras formas de negociação praticada, também ocorreu o redimensionamento 
dos valores pagos aos prestadores do serviço, introdução de novos produtos e 
aumento considerável do efetivo. “Quando o Secretário de Segurança Pública, 
José Mariano Beltrame, na audiência do Fórum Grita Baixada disse, em novembro 
de 2012, que não se podia provar, pelos índices, que os traficantes da cidade do 
Rio de Janeiro estavam migrando para a Baixada, em decorrência da implantação 
das Unidades de Polícia Pacificadoras – UPPs, ele estava certo, mais pelo que não 
disse do que pelo que disse. As migrações, notadas pela presença de traficantes 
fortemente armados, controle de áreas por obstrução de vias e monitoramento de 
fluxo de pessoas e veículos por abordagem expressam apenas uma das dimensões 
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do que ocorria. Na realidade, o tráfico de droga se transformou. Um quilo de 
cocaína pura, ou mais ou menos pura, custa seis mil reais. Colocando-se fermento 
para bolo ou talco e vendida no varejo, estes seis mil transformam-se em 42 mil. 
Uma cápsula de cocaína comprada em favelas no Rio custa 20 reais. Ela é vendida 
na Baixada por 50 reais. Na operação, 20 reais (40%) vão para o vendedor no Rio, 20 
reais (40%) para o dono do tráfico naquele local da Baixada e 10 reais (20%) ficam 
com o vendedor”, relata Alves. 

Com a expulsão dos traficantes e moradores das comunidades ocupadas pela 
UPPs, a Baixada passou a ser encarada pelos criminosos como área propícia 
à reorganização do próprio crime, possibilitando a manutenção da atividade, 
que encontrou na mudança de local de atuação uma forma de dar continuidade 
ao esquema, mesmo que muitas vezes a lucros menores. Além disso, essa 
transferência incentivou o redirecionamento do negócio para consumidores 
diferentes dos da elite da Zona Sul. Cercados por uma população com baixo poder 
aquisitivo, a alternativa encontrada foi oferecer drogas mais baratas. Assim, o crack 
começou também a ser vendido. Segundo Alves, junto ao crack essa transferência 
de sede passa a ser, também, “laboratório para reduzir os custos da operação da 
droga. O ‘radinho’ [informante que passa mensagens por rádio] no Rio, a 1.200 reais 
por semana passa a ganhar, na Baixada, 600 ou 400 reais. Porém, a mudança mais 
significativa, nesta reengenharia, é a necessidade de se delimitar as novas áreas 
de controle. Os donos destas áreas e suas facções passam a não deixar dúvida 
quanto ao que acontece com quem não paga, dá vacilo ou trai: a morte”. 

Enquanto há agravamento das formas de atuação dos criminosos na Baixada, 
nas áreas ocupadas pelas UPPs há a minimização dos conflitos entre traficantes, 
o que não significa que o tráfico não continue a existir. Minimização, porque 
reportagens recentes têm mostrado que em muitas favelas ocupadas confrontos 
continuam ocorrendo frequentemente, mesmo com parte dos traficantes tendo 
migrado para outras localidades, além da continuidade do tráfico, uma vez que 
muitos moradores das favelas ocupadas pelas unidades afirmam que a entrada do 
projeto não acaba com o comércio de drogas nos locais, pelo contrário, o fortalece, 
já que há um suposto acerto entre oficiais das unidades e traficantes. 

A ocupação de 264 territórios por 28 UPPs é uma experiência que se dá em 
diferentes níveis de aceitação por parte da população. Se por um lado, moradores 
relatam uma parceria ilegal entre traficantes e polícia, agravando ainda mais a 
problemática, por outro em algumas comunidades os moradores percebem que 
sua segurança aumentou. De maneira geral, onde há UPP, há a diminuição dos 
números de homicídios, mortes violentas, registro de crimes não letais, e também 
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de roubos, assaltos, estupros e desaparecimentos. Porém, como as unidades fazem 
um trabalho de repressão e contenção dessa criminalidade, não havendo uma 
atenção para suas causas, a diminuição da criminalidade em algumas comunidades 
ocasiona migração para outras faixas territoriais. “As áreas mais violentas do 
Estado, como a Baixada Fluminense e a Zona Oeste, ficaram em segundo plano até 
agora. O projeto privilegiou as áreas centrais, de classe média alta, de visibilidade 
estratégica, como a Tijuca, por sua proximidade com o Maracanã, e negligenciou 
as áreas mais violentas”, revela Ignacio Cano, coordenador do Laboratório de 
Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (LAV-Uerj), em 
entrevista para a Anistia Internacional. Antônio Carlos confirma esta visão. “Eu 
duvido que se tivesse uma situação dessas atrás da delegacia do Leblon, ou lá em 
Copacabana, na 12°DP, a comunidade e o Governo do Estado não teriam tido um 
outro tipo de providência. Então, a Baixada continua sendo o quarto ou o quinto 
plano, o que der certo na Zona Sul, Zona Oeste ou Niterói, talvez chegue aqui na 
Baixada Fluminense”, lamenta o defensor público. 

As unidades de pacificação, além de priorizarem segmentos mais abastados da 
população do RJ, gerando migração para as periferias, aumentou a especulação 
imobiliária das comunidades ocupadas, que tiveram abrupta elevação dos preços 
de seus terrenos e imóveis. Isso fez com que não só os criminosos se vissem 
obrigados a deixar as comunidades, mas também os moradores mais pobres que 
lá habitavam. Muitos moradores, residindo em lugares passíveis de desabamentos, 
também foram removidos dessas áreas de risco. Segundo Marco M. Pestana, no 
artigo As UPP’s e o avanço da hierarquização e da segregação do espaço urbano 
carioca, escrito para o blog Capitalismo em Desencanto, “essa expulsão acontece, 
em grande parte, por meio do que se denomina ‘remoção branca’, um mecanismo 
de pressão econômica, que obriga os moradores a deixarem seus lares por não 
poderem arcar com os custos envolvidos na permanência, rumando para regiões 
menos valorizadas”. Assim como os criminosos, a maior parte dessa população 
removida também migrou para Baixada e Zona Oeste do Rio.

Foto: Thiago Blá
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ALIANÇA ENTRE TRÁFICO E MILÍCIA

A tese de que hoje a principal causa da violência no estado do RJ é o 
confronto entre traficantes e policiais é uma farsa. Este confronto não 
existe. Ou melhor, o confronto sob certo ponto de vista até existe, mas 

não nos moldes mocinho-bandido do imagético popular reforçado por parte da 
imprensa. “Nunca houve tráfico no Rio senão com a polícia como parceira e, 
frequentemente, como protagonista. Então não há essa distinção polícia/tráfico: 
polícia é o tráfico, tráfico é a polícia. Claro que não estou generalizando, nem 
para o tráfico, nem para a polícia. Mas, de uma maneira geral, é assim que se dá, 
é uma rede. Isso custa muito caro, os lucros se reduzem muitíssimo. Tem que 
se empenhar parte dos seus ganhos em armas, pra se garantir contra outras 
facções e eventuais invasões. E contra a eventualidade de que as negociações 
com as polícias falhem – e às vezes elas falham até intencionalmente, porque 
as polícias criam dificuldade pra depois impor uma inflação ao custo do arrego. 
E viver sempre sob tensão. Isso tudo, para fazer o negócio do varejo da droga”, 
revela Luis Eduardo Soares, ex-secretário nacional de Segurança Pública 
(2003) e ex-coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do RJ 
(1999/março 2000), em entrevista ao Viomundo, publicada em seu site. 

A ideia de combate eterno entre traficantes e policiais, diariamente 
exposta pela mídia, aproxima-se mais de um massacre do que de uma 
batalha equilibrada, onde os dois lados possuem a mesma chance de atacar 
e se defender, uma vez que a milícia possui nível de organização muito mais 
apurado do que o tráfico, além de poder de penetração nas instâncias legais-
governamentais. “A milícia é totalizante, ela não se impõe para um negócio 
específico, para viabilizar a circulação de mercadorias de um certo tipo no 
varejo. O tráfico se impõe sobre uma comunidade apenas para fazer um negócio 
específico, que é aquele da droga. Eventualmente alguns se metiam com gás, 
com vans. Mas o seu negócio, basicamente, era a droga. Já a milícia se impõe 
para dominar completamente todas as dinâmicas econômicas, comerciais, 
financeiras, imobiliárias, promovendo migrações internas para especular com 
terra pública, deslocando populações, obtendo votos, se impondo através de 
candidaturas que formam um cinturão ligado a certos territórios da cidade”, 
completa Soares na mesma entrevista. 

A relação entre traficantes e milicianos começa a ganhar contorno 
concretamente visível em 2010, a partir de flagrantes de contatos entre 
paramilitares, milicianos atuantes no município de Duque de Caxias, e 
integrantes de uma quadrilha de traficantes, do Morro do Alemão. As 
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comunicações, descobertas via interceptação telefônica, eram usadas para 
a negociação de armamento. Em seguida, investigações da Delegacia de 
Repressão a Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-
IE) trouxeram apontaram provas de que milicianos arrendavam territórios 
para que traficantes explorassem a comercialização de drogas. Soares conta 
que “chamava sempre a atenção, desde o início, para o fato de que havia 
uma vantagem muito grande na supressão das incursões bélicas, nas quais 
morriam os inocentes, os eventuais suspeitos, eventualmente até policiais. 
Essas incursões acabavam por envolver um certo tipo de apropriação de armas 
e drogas que eram revendidas pra outras facções ou para o próprio grupo que 
fora objeto dessa intervenção policial. E isso acabava por degradar ainda mais 
a imagem da instituição diante da população, porque essas negociações se 
davam à luz do dia e todos sabiam da magnitude, da profundidade da hipocrisia 
envolvida naquelas intervenções”. 

Até então, para a maior parte da sociedade, o conflito central se dava 
entre traficantes, considerados bandidos, e policiais, os mocinhos. A partir da 
constatação do envolvimento direto dos policiais com os próprios bandidos, esta 
relação teve necessariamente que ser revista. Ocorreu uma espécie de marco 
da travessia do crime, que de fronteiras ocasionais, com pouca articulação e 
localizadas em pontos específicos, passou a atuar massivamente, em rede, com 
vistas ao empresariamento ilegal de produtos e serviços legais, e também do 
estritamente ilegal, como no caso da droga, que, embora seja produto proibido, 
passou a receber todo o suporte legal para sua venda. 

Agora, Estado, capital, polícia e política, ao mesmo tempo, se unem em 
incentivo e combate do mesmo objeto, e isso se dá justamente através do 
processo de “milicialização” da polícia, que usa sua licença para matar em 
nome da promoção de uma suposta paz das áreas onde atua. “Entre os 
anos que separam as duas chacinas não foi só o tráfico que mudou. Várias 
transformações ocorreram na organização do crime, na expressão da violência, 
no comprometimento do Estado e na participação do capital. O surgimento 
das milícias corresponde a uma espécie de superação do modelo produtivo 
anterior, dentro da economia política do crime. A convivência do aparato policial 
com a estrutura do tráfico de drogas e suas redes correlatas: tráfico de armas, 
roubos, sequestros, jogo do bicho e demais esquemas permitiu aos agentes do 
Estado, que lidavam com a segurança pública, eliminarem seus intermediários 
e assumirem, de frente, o novo empreendimento. Enquanto o tradicional tráfico 
de drogas ficava preso à logística da venda de drogas e guerras por manutenção 
das áreas de comércio, a milícia passa a enxergar o lugar e a sociedade como 
um amplo mercado, ilimitado na exploração de serviços. Independentemente 



4 2
UM BRASIL
DENTRO DO BRASIL
PEDE SOCORRO

218 494517601
918197185
519 71948
1231115025

das milícias, policiais civis e militares mantiveram o filão de enriquecimento 
via arrego, extorsão, sequestro de chefes e de drogas, tortura e pedágios. O 
jovem é morto não só porque não pagou a droga, não prestou conta da venda 
ou foi surpreendido pela facção rival. Sua execução é o componente básico 
das negociações de preço entre polícia e traficantes, na composição do capital 
variável do crime. Quanto mais negra a pele, mais bárbaro o motivo, mais 
esquartejado o corpo, mais altas ficam as apostas na bolsa de valores do 
comércio de drogas e seus correlatos: tráfico de armas, roubos de carro, de 
comércio e de casas e demais estratégias para se obter grana”, explica Alves.

COMO AGEM AS MILÍCIAS NO ESTADO DO RJ

As milícias do Rio de Janeiro são formadas por grupos de agentes do 
Estado que se utilizam da força e violência para realizarem ações ilegais 
em interesse próprio. Partindo-se do princípio de que o crime organizado 

se compõe de três ou mais transgressores que têm uma ação criminal eficaz, 
é possível afirmar que as milícias são organizações criminosas que possuem 
critérios próprios de gerenciamento, se apoiando na corrupção existente na 
própria estrutura estatal: nos poderes da polícia, na política e no Judiciário. 
Com um discurso que se legitima na ideia de proteção da população, as milícias 
coagem os moradores em troca da instauração e manutenção de uma ordem 
que impede os bandidos de atuarem nos territórios. “Para o delegado Cláudio 
Ferraz, da Delegacia Regional de Ações Criminosas Organizadas (Draco), as 
milícias se enquadram no conceito internacional de crime organizado. Primeiro, 
auto padrão organizativo; segundo, a racionalidade do tipo de empresário da 
corporação criminosa que oferece bens e serviços ilícitos, tais como drogas, 
prostituição, e vem investindo seus lucros em setores legais da economia; 
terceiro, a utilização de métodos violentos com a finalidade de ocupar posições 
proeminentes ou ter o monopólio de mercado, obtenção do lucro máximo sem 
necessidade de realizar grandes investimentos, redução dos custos e controle 
da mão-de-obra; quarto, valer-se da corrupção da força policial e do Poder 
Judiciário; quinto, estabelece relações com o poder político; sexto, utilizar a 
intimidação e o homicídio, seja para neutralizar a aplicação da lei, seja para 
obter decisões políticas favoráveis ou para atingir seus objetivos.” (Relatório 
final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de 
milícias no âmbito do estado do Rio de Janeiro, p. 35). 
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O ato de constranger, objetivando fazer os moradores sob seu domínio 
agirem por ação ou omissão, é a principal ferramenta das milícias, que, sem a 
coação, passam a se aproximar muito mais da ideia de segurança particular do 
que de quadrilha organizada. Não por acaso, em 1962 o grupo de seguranças 
particulares contratados para proteger os comerciantes do perigo eminente 
de uma nova revolta, após o grande saque ocorrido, é apelidado de “Corpo 
de Milicianos” pela população. Ora, coação, lucro e dominação territorial são 
ferramentas e objetivos também dos narcotraficantes, mas o que diferencia os 
milicianos dos primeiros é justamente a participação dos agentes públicos nas 
organizações, fato este que lhes confere uma ocupação das brechas deixadas 
pelo Estado. Entre um bandido qualquer e a segurança de um “justiceiro”, 
a população acaba por optar pelo mal menor, e estes, ao contrário de se 
esconderem nos guetos do crime, não se intimidam em afirmar à luz do dia que 
são agentes públicos. Este fato lhes confere, inclusive, uma maior aceitação 
por parte dos moradores, devido à segurança e técnica implícitas a essas 
funções. “Essa publicidade do seu papel público cumpre várias funções: a 
primeira serve como alavanca na tentativa de legitimação das milícias, opostas 
à criminalidade - o miliciano tenta representar o Estado dentro das favelas. 
Em segundo lugar, se o miliciano é um policial, é também um profissional da 
segurança pública, e pagar um miliciano seria o equivalente a contratar um 
profissional com competência técnica. Em terceiro lugar, como os milicianos 
são policiais, se houver uma tentativa de retomada do tráfico eles podem 
solicitar ajuda da polícia – isso fortalece a sua posição na comunidade. Em 
quarto lugar, a possível resistência dos moradores fica ainda mais limitada, já 
que os praticantes da extorsão são membros do Estado. A quinta ‘vantagem’ de 
divulgar a condição de policiais é a inexistência de confrontos com a polícia. Se na 
guerra entre a polícia e o poder paralelo os policiais assumem o poder paralelo, 
a guerra acaba como num passe de mágica e a insegurança provocada pelas 
incursões policiais deve ter um fim” (Relatório final da Comissão Parlamentar 
de Inquérito destinada a investigar a ação de milícias no âmbito do estado do 
Rio de Janeiro, p. 38). 

Vale ressaltar que, dentre esses agentes públicos, estão militares, em 
menor proporção, seguidos de agentes penitenciários, bombeiros, policiais 
civis, policiais militares e, em uma quantidade muito maior, civis, que acabam 
por tornar da atividade paramilitar ilícita uma profissão. Normalmente são 
moradores das comunidades ocupadas que passam a trabalhar, armados, 
para as quadrilhas. Fica clara a conveniência do Estado em fazer vista grossa 
ao movimento das milícias, primeiro porque estas ocupam uma posição para 
qual lhe falta orçamento e, segundo, porque nestas funções paralelas os 
agentes públicos inicialmente encontram a oportunidade de engordar seus 
baixíssimos rendimentos, uma demanda que, se lhe fosse transferida, ele 
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não suportaria e entraria em colapso. Esse processo leva à degradação das 
instituições públicas, que aumentam as taxas de corrupção em seu interior, ao 
mesmo tempo em que diminuem sua eficácia, na medida em que seus agentes 
passam a se dividir entre os serviços público e privado, este último informal e, 
consequentemente, sem garantias. 

O surgimento das milícias no Estado é irregular, mas, historicamente, 
elas se formaram no RJ da década de 1970, a partir de uma ocupação de 
trabalhadores nordestinos na região de Rio das Pedras, por ocasião de 
obras na da Barra da Tijuca e proximidades. Visando blindar a comunidade 
da ação de traficantes de drogas e assaltantes, uma vez que na prática o 
Estado não se responsabilizava pelo local, um grupo de moradores criou uma 
associação e passou a se alternar em vigilância permanente. Em um segundo 
momento, sobrevivendo da associação, seus líderes passaram a cobrar pelo 
cadastramento das áreas dos que passavam a viver na comunidade, além de 
apoiar parlamentares, com vistas a garantir representação política para suas 
causas. Em um terceiro, os líderes enxergaram a possibilidade de substituir as 
representações comunitárias por comerciais e, assim, fecharam as associações 
e passaram a cobrar pela distribuição de serviços de distribuição de gás, TV a 
cabo, entre outros, especialmente pelo serviço de transporte por meio de vans. 
A partir daí, em vez de travar parcerias com políticos, passaram eles mesmos 
a disputar eleições, adentrando nos plenários e se legitimando enquanto poder 
estatal. Assim, a pretexto de manter a ordem dos seus locais de atuação, as 
milícias encontraram oportunidades de enriquecimento por meio da cobrança 
obrigatória dos produtos e serviços que ofereciam. 

Em muitos municípios da Baixada Fluminense a edificação das milícias 
aconteceu antes mesmo da introdução do tráfico de drogas. Essa organização 
se deu mais pela relação oligárquica entre os donos das terras do que pela 
necessidade de proteção do local contra narcotraficantes, o que resultou 
em uma divisão de municípios incompatível com as próprias economias e 
estágios de desenvolvimento do território. Visando adquirir um organograma 
de cargos públicos, vínculos diretos para recebimento de verbas dos governos 
estadual e federal, e liberdade para criação de leis próprias, municípios como 
Belford Roxo, por exemplo, emanciparam-se sem possuírem todos os quesitos 
necessários para a sustentabilidade, ratificando suas posições enquanto 
“cidades dormitórios”. Sob o paradigma do clientelismo, com suas terras 
deixando a condição de distritos, essas localidades veem seus vínculos com 
as antigas estruturas oligárquicas fazerem a passagem para outra forma de 
articulação política nessas novas comunidades. Ao invés do chefe do tráfico, a 
partir daí o chefe da associação passou a “ditar as regras”. 
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Compostas de elementos que se articulam de maneira conceitualmente 
muito parecidas, o que torna a milícia mais grave que o tráfico é o fato de que 
aquela, composta por agentes do próprio Estado, é dotada de certa organização, 
enquanto que esta possui uma organização muito incipiente. “A diferença 
entre milicianos e traficantes não é absoluta e que isso fica bastante claro 
nos excessos e arbitrariedades cometidas por milicianos, inclusive estupro, 
como ficou refletido nas denúncias do Disque Denúncia” (CPI das Milícias, p. 
43). O que liga essas duas formas de atuação é o interesse em localidades que 
apresentam algum potencial consumidor, mas diferentemente dos traficantes, 
claramente as milícias hoje conseguem controlar as comunidades, contendo, 
inclusive, a atuação do tráfico, por trazerem consigo certo senso de organização. 
“Crime organizado nesse país é o jogo do bicho. Esse pessoal [traficantes] que 
chega pode ajudar um ao outro, mas eles não têm nível de substituir Estado no 
morro, isso é cascata, isso é mentira, tráfico não substitui o Estado no morro. 
Primeiro, eles não têm nível de organização, segundo eles não tem essa 
proposta, porque aquilo ali é um varejão [...], eles não sabem nem operar, como 
o Uê [traficante Ernaldo Pinto de Medeiro, vulgo Uê, morto em 2002, no Rio de 
Janeiro] vai operar 5 milhões de dólares? Ele trabalha 5 milhões de dólares pro 
varejo, ele chega, eles tem 50 barracas de camelô, mas não é ele quem tem a 
mercadoria. A fábrica tem as mercadorias, a distribuição é controlada por fora. 
Ele é apenas o cara que fica com as barracas na praça. É só isso” (Hélio Luz, 
em entrevista para o filme Notícias de uma Guerra Particular, em 1997). 

Com relação às milícias, a organização existe em estágio consideravelmente 
mais avançado, no entanto ela não chega a possuir um poder central, o 
que faz com que a distribuição dos territórios ocupados esteja entre vários 
grupos diferentes entre si. Muitos desses grupos acabaram por se tornar 
muito reconhecidos pela mídia e nos plenários da Câmara dos Vereadores e 
Assembleia dos Deputados do RJ, como aponta detalhadamente o Relatório 
Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a ação de 
milícias no âmbito do estado do Rio de Janeiro.
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FERRAMENTAS E PROCEDIMENTOS

Nos locais onde há tráfico, o uso da força acontece muitas vezes com o 
aparato de equipamentos estatais. A contenção do movimento dos traficantes 
começa com a expulsão dos mesmos e de suas famílias das comunidades, 
muitas vezes com a utilização de torturas e assassinatos, bem como de seus 
colaboradores, como informantes e viciados. Onde não há tráfico e a população 
resiste, os milicianos passam a assaltar casas, amedrontando os residentes, 
até que estes aceitem a nova ordem imposta. Quem se recursa a pagar os 
“impostos” sofre o mesmo tipo de represália destinada aos traficantes. Corpos 
são enterrados em cemitérios clandestinos. Há também registro de localidades 
onde anteriormente não havia tráfico e, com a tomada por parte dos milicianos, 
não houve resistência. Segundo relatório da CPI das Milícias, a “avaliação da 
Subsecretaria de Inteligência das comunidades possivelmente controladas 
pelas milícias mostra que os milicianos se expandiram, preferencialmente, 
em áreas onde não havia tráfico de drogas, ou seja, pequenas comunidades 
ou áreas da cidade que por sua condição geográfica e outros fatores não 
interessavam aos traficantes e não ofereceriam resistência”. Em todos os locais 
ocupados por milícias, é implementado o toque de recolher, visando tornar o 
turno da noite mais controlável, sem crianças nas ruas, caso haja uma batida 
policial (oficial). Ou seja, ora a proibição de ir e vir é imposta por traficantes, 
ora por milicianos: uma estratégia funcional de medição de força com o Estado 
e contenção da população.
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CASOS
DA REGIÃO 
Por José Cláudio Souza Alves

O CASO DO BAIRRO DO SÃO BENTO, EM DUQUE DE CAXIAS

Uma Área de Proteção Ambiental – APA, o Morro do Céu, passa a ser 
desmontada por milicianos, que vendem o barro dela extraído para que 
a população aterre a Área de Preservação Permanente – APP, formada 

pela imensa área de pântano, em frente a Refinaria Duque de Caxias – Reduc, 
nas margens da Rodovia Washington Luís, entre os rios Iguaçu e Sarapuí, 
onde os milicianos vendem lotes por 13 mil reais, todos com Registro Geral de 
Imóveis – RGI. Isto mesmo, documentação legal. Além da venda de terrenos, 
numa área que pertence à União e que é de responsabilidade do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, a milícia opera os demais 
negócios ilegais de costume, como o “gatonet” [acesso clandestino à internet 
e à TV a cabo], o transporte clandestino de pessoas, a distribuição de água, a 
venda de gás e a venda de votos. 

Denúncias junto à Secretaria de Meio Ambiente da cidade resultaram em 
declarações de impotência para intervir no problema. Ações do Ministério 
Público apenas inflamaram mais ainda os ânimos dos milicianos, que 
incendeiam a vegetação com o intuito de favorecer a ocupação. Um determinado 
prefeito, lindo e de partido governista, foi, inclusive, flagrado participando em 
festa no bairro, organizada pelos milicianos, regada a acordos de compra de 
voto. Líderes milicianos declaram, sem pudor, o apoio que dão, em campanhas 
eleitorais, a deputados estaduais que ocupam altos postos na ALERJ. Por sua 
vez, o tráfico de droga disputa, palmo a palmo, o bairro com a milícia, enquanto 
esta se defende frente às outras milícias, que desejam ocupar tão valioso 
local. A cada morte, a cada confronto, remonta-se o tabuleiro de ocupação do 
território. 

Em meio a esta disputa, o Museu Vivo do São Bento resiste. Conduzido por 
professores da rede pública, a partir de uma conquista obtida pelo Sindicato 
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dos Profissionais da Educação – SEPE, em uma greve municipal, junto à 
prefeitura da cidade Duque de Caxias, o projeto corresponde a um museu de 
percurso. Professores, pesquisadores, estudantes e visitantes realizam um 
trajeto dentro do bairro São Bento, que vai dos sambaquis, com esqueletos e 
fósseis pré-históricos, passa pela fazenda colonial dos beneditinos, a Fazenda 
do São Bento, atravessa o Núcleo Colonial São Bento, implantada na era Vargas 
enquanto projeto agrícola e chega às ocupações urbanas dos anos 1980 e 1990, 
que concentram a maioria dos habitantes do bairro. O museu, esta aula viva 
a céu aberto, desqualificado pela própria Prefeitura de Duque de Caxias, que 
não destina recursos suficientes e não reconhece o trabalho dos professores, 
busca, junto a grupos de mulheres locais, estimular a produção de artesanato 
e de materiais didáticos sobre a história do bairro. Tudo indica, porém, que 
os representantes do Estado, do capital criminoso-legal-ilegal e os grupos 
políticos têm um projeto mais lucrativo: o Museu Morto do São Bento. Com 
ele, geram inúmeros assassinatos, num percurso entre o lote e o trabalho, 
atravessando áreas de proteção ambiental desprotegidas e serviços urbanos 
monopolizados pela violência, chegando, finalmente, à festa de milicianos e 
candidatos, na democrática celebração da compra do voto.

TROQUE SUA ESCOLA POR UMA UPP

Próximo ao São Bento, outro bairro de Duque de Caxias oferece-nos 
sua contribuição na atualização das formas da violência na Baixada. 
Jardim Olavo Bilac, conhecido pelos seus grupos de extermínio, tinha 

um projeto que não havia se calado ao medo. A Escola Estadual Guadalajara 
havia construído, desde final dos anos 1990, a banda Guadalaxé que, a partir de 
projetos culturais e sociais no bairro, chegou a ser premiada pela UNESCO e 
considerada uma das 10 melhores escolas públicas do país, em 2003. Alguns 
anos depois, a escola passou a ser palco das modificações que a violência 
acarreta em comunidades. Localizando-se ao lado e na parte baixa de uma 
das faces do complexo da Mangueirinha, um conjunto de morros habitados 
por comunidades pobres, a escola passou a ser incluída na estratégia de 
confrontos. A polícia inicia uma prática rotineira de se posicionar ao lado 
da escola e atirar nos traficantes localizados na parte superior do morro. A 
resposta dos traficantes, como não poderia deixar de ser, atingia a escola com 
tiros. Professores com síndrome do pânico passam a procurar outra escola 
para trabalhar. Alunos começaram a evadir. A escola passou a distribuir para 
alunos e servidores um prospecto indicando o que fazer quando se iniciam 
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os tiroteios: “identificar de onde vêm os tiros, jogar-se no chão e rastejar até 
os corredores”, na parte interna do prédio. No mesmo período, professores 
da escola iniciaram uma parceria com a ONG Care Brasil. Foi criada, dentro 
da escola, sob a responsabilidade dos professores, a ONG Guadá Vida, que 
a partir do projeto “Comunidade Educadora” passou a estimular jovens 
estudantes a desenvolverem ações no campo da preservação ambiental, 
reciclagem de materiais e ações culturais e histórias no campo da leitura e da 
memória voltadas para o bairro. O projeto também visava a geração de renda 
para as famílias de 19 escolas. Apesar do sofrimento de alunos, professores e 
comunidade, a escola Guadalajara construía projetos de resistência. 

Foi neste momento que a política de confronto de policiais com traficantes 
se modificou. A partir do deslocamento maciço de traficantes do Comando 
Vermelho (as facções do tráfico de drogas e suas siglas correspondentes são: 
Comando Vermelho – CV; Terceiro Comando Puro – TCP; e Amigo dos Amigos – 
ADA) para o complexo da Mangueirinha, no contexto da ocupação do Complexo 
do Alemão pela polícia, no final de 2010, as operações da polícia passaram a 
se intensificar, dentro da própria Mangueirinha. As trocas de tiros iniciadas 
por policiais, que transformavam a escola Guadalajara em escudo, dão lugar a 
incursões da polícia na comunidade favelizada, provocando a morte crescente 
de jovens. A chegada de traficantes equivale à intensificação de ganho pela 
polícia nas negociações com o tráfico. Amplia-se o leque de oportunidades. 
A mesma polícia que matava jovens envolvidos ou não no tráfico, vendia 
caminhões de armas para estes traficantes e cobrava dos comerciantes dos 
bairros próximos valores cada vez mais elevados para manter a segurança. 

O projeto do crime organizado, consolidado pelos grupos de extermínio e 
agora reconfigurado a partir da reincorporação do complexo da Mangueirinha 
pelo tráfico/polícia, em consequência da política de ocupação do Complexo do 
Alemão, corresponde às transformações que a organização do crime e o uso da 
violência operam numa localidade ao longo do tempo. O projeto de professores 
e estudantes, a partir de uma escola pública, articulada com outras escolas, 
visando formação cultural e histórica, preservação ambiental, reciclagem de 
materiais e geração de renda indica a existência de uma contraposição, mesmo 
que pequena e pouco significativa, ao projeto em plena expansão dos grupos 
articulados ao crime e à violência. 

Em 2013, porém, novos fatos vão modificar esta conjuntura. A ação da 
Secretaria Estadual de Educação, a partir da Agência Metropolitana V, 
orientada por uma política de restrição total de autonomia das ações de 
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professores e estudantes das escolas públicas estaduais e estabelecimento 
de planos e metas a serem alcançados, identificou a ONG Guadá Vida e seu 
projeto Comunidade Educadora como um mal a ser extirpado. Deste modo, 
troca-se a direção da escola Guadalajara. O novo diretor, em ato contínuo, 
sem qualquer comunicado, lacra os espaços do projeto, onde funcionava 
uma biblioteca comunitária, as salas com materiais e o Bazar, onde roupas e 
outros produtos, doados por empresas, eram vendidos e geravam renda para 
as famílias. O novo projeto, porém, era mais amplo. Inicia-se um processo de 
fechamento da escola, sob a alegação da falta de segurança, que era criada 
pela estratégia de confronto através de agentes do próprio Estado, que agora 
fechava a escola. Rapidamente, dos 2.000 alunos restaram 800, sendo os demais 
distribuídos por outras escolas. Alguns destes alunos tiveram que retornar à 
escola Guadalajara, simplesmente porque as escolas para onde haviam sido 
distribuídos se localizavam em áreas controladas por facções criminosas 
inimigas da facção criminosa que controlava a área da escola Guadalajara. 
Os professores envolvidos na Guadá Vida responderam a processo interno 
da Secretaria de Educação, como se fossem responsáveis por ações de lesão 
ao Estado e irregularidades administrativas. Neste mesmo momento, ações 
da Secretaria de Segurança do Estado inauguravam, na Mangueirinha, uma 
Companhia Independente do 15° Batalhão da Policia Militar, com 180 homens, 
no que foi noticiado como uma Mini Unidade de Polícia Pacificadora – UPP, na 
Baixada, algo celebrado por políticos locais e governo do Estado como a grande 
resposta frente ao aumento da violência na região. 

Assim, ao mesmo tempo em que se fechava uma escola premiada por 16 
anos, tendo à frente professores e alunos, que criou e deu sustentação a projetos 
culturais, ambientais, históricos e econômicos, envolvendo diretamente 
pessoas e famílias daquela localidade e os professores responsáveis por estes 
projetos eram punidos institucionalmente, uma Mini UPP era inaugurada na 
mesma área. Para o Estado, grupos políticos, mídia de plantão e policiais 
militares a proposta era a implementação do modelo dominante de repressão-
execução sumária-corrupção-pacificação. Simultaneamente, tolhiam qualquer 
iniciativa no campo educacional, de elaboração de uma resposta a este modelo 
de intervenção militarizada, criminosa, violenta e que tivesse como sentido a 
autonomia, a criatividade e o não alinhamento político. Hoje, a Mini UPP da 
Mangueirinha ocupa a mídia como exemplo de atuação policial, na redução 
dos índices de violência. Nenhuma palavra sobre o fechamento da escola 
Guadalajara. O massacre midiático caminha lado a lado com a compressão que 
o modelo hegemônico dos grupos políticos-econômicos-criminosos realiza 
sobre a camada mais pobre. Políticas institucionais de segurança emplastam 
políticas institucionais de educação.
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O QUE A TERRA ESCONDE E OS ÍNDICES REJEITAM

Na cidade de Duque de Caxias, a história foi outra. Na noite de 26 de 
julho de 2014, aproveitando-se de uma festa, o CV iniciou sua guerra de 
invasão a Imbariê, Santa Lúcia e Parada Angélica em confronto direto 

com o TCP, que controlava a área até então. Neste conflito, evidenciou-se 
um padrão que já havia se espalhado por toda Baixada: uma alta vitimização 
sem divulgação pela mídia nem registro policial. No caso, informações que 
vinham das comunidades, onde os confrontos ocorriam, deram conta de mais 
de 20 pessoas mortas, em poucos dias. Para a polícia e jornais, não passaram 
de sete. Houve a denúncia, por parte da população, da existência de um 
cemitério clandestino na localidade. A polícia, no entanto, escavou à margem 
desta área, encontrando apenas dois corpos. A existência de cemitérios 
clandestinos na Baixada é antiga. A eles somam-se os rios, com destaque para 
o Sarapuí e Guandu, na prática de ocultamento de cadáveres. Nas obras do 
Arco Metropolitano, ossadas encontradas foram analisadas na esperança de 
serem achados arqueológicos de povos primitivos que ali habitaram. Algumas, 
contudo, não passaram de ossadas recentes (Malin, 2014). 

Tão velho quanto esta prática é a ausência de investigação policial. 
Quando, quase um ano depois da matança de Imbariê, no dia 4 de julho de 
2015, a Regional Periferia, da Diocese de Duque de Caxias e São João de 
Meriti, composta pelas Paróquias de Xerém, Santa Cruz, Imbariê e Campos 
Elíseos, fez uma reunião com autoridades da área de segurança, assistiu-se 
ao já esperado. O major que representava o 15° Batalhão da Policia Militar, 
sediado em Duque de Caxias, veio, cheio de ufania, falar que havia alcançado 
pelo segundo mês consecutivo, as metas de redução de violência na cidade. 
Questionado sobre estes índices e metas, que não expressavam a realidade e 
significavam muito pouco frente ao padrão de violência vivido pela população, 
não faltaram respostas que associavam esta “sensação” de violência a 
uma questão cultural e subjetiva, sem base na realidade. Rebatidas estas 
afirmações, passou a acusar as pessoas que não faziam registros na polícia 
das ocorrências de ações violentas que sofriam, como estando trabalhando 
contra a polícia, isto é, a favor dos criminosos. O que se viu, portanto, foi a 
inversão discursiva, na qual a população refém da violência era transformada 
de vítima em ré, sob a acusação de cumplicidade. Isto explica porque, neste 
mesmo encontro, o delegado da Polícia Civil veio acompanhado de um policial, 
como seu segurança, que portava um fuzil, isto num ambiente institucional da 
Igreja Católica, com leigos, padres e bispos. Imagine se fosse num ambiente 
popular e comunitário. Aliás, perdoem-me, esqueci-me, nestes ambientes não 
há reuniões, mas sim operações. 
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Ainda nesta reunião do dia 4 de julho de 2015, um padre leu um documento 
feito a partir dos relatos de várias comunidades católicas. Ruas fechadas com 
troncos, blocos de cimento e valas escavadas por máquinas, assaltos às 5h da 
manhã em pontos de ônibus, assassinatos crescentes, corrupção policial através 
de suborno do tráfico, toque de recolher estabelecido por traficantes obrigando 
a população a se recolher em suas casas, fechamento de escolas, conflitos 
generalizados entre traficantes e destes com a polícia, medo generalizado e 
problemas de saúde mental e psíquica foram alguns dos pontos mencionados. 
Na mesa, além do major e do delegado já mencionados, o presidente da Câmara 
de Vereadores da cidade, do Partido dos Trabalhadores, ao ser questionado 
sobre que projetos que existiam na Câmara para atender os jovens ameaçados 
pela violência, simplesmente disse que muitos, mas não soube dizer o nome 
de nenhum. Pressionado por mulheres leigas, terminou assumindo a futura 
realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores sobre este tema. 
O Secretário de Segurança da cidade, tão ufanista quanto o major, tomou as 
dores das críticas à polícia, defendendo a instituição à qual pertencia. Polícia, 
executivo e legislativo se aliavam, portanto, na autodefesa contra as críticas 
relativas à participação de cada um no quadro de violência crescente. O tema 
milícia foi apenas tangenciado, sem mais comentários. Até por que, falar sobre 
isto em uma reunião no Pilar, bairro vizinho ao São Bento, poderia aumentar em 
muito a tensão, ainda mais quando se sabia que um dos vereadores presentes 
tinha nela sua origem.

TRAJETÓRIAS DE JOVENS NO TRÁFICO:
A FACE DO QUE NÃO QUEREMOS VER

Sílvio foi um dos primeiros jovens entrevistados por mim em minha 
pesquisa, Violência na Baixada Fluminense: os Jovens no Tráfico. Segundo 
ele mesmo, o início da sua relação com o tráfico havia o interesse pelas 

armas. Ele percebia a beleza das armas, dos seus desenhos. Há como que uma 
dimensão estética que o prendia àquele objeto. Mas enquanto ele era apenas 
um observador das coisas, nada acontecia, ou melhor, elas aconteciam, mas 
ele não percebia. Segundo Sílvio, as coisas mudam quando você passa a ser 
um consumidor de drogas. Neste momento, você passa a perceber o que está 
acontecendo. Esta nova visão lhe permitiu, então, participar das atividades, 
se envolver. Isto se somou ao seu gosto por armas. Outro elemento decisivo 
foi sua busca por aventura. Deste modo, ele entrou no tráfico indo participar, 
diretamente, de uma guerra em uma comunidade da Zona Oeste do Rio de 
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Janeiro, entre os anos de 2005 e 2006. Antes de entrar, ele conheceu um sujeito 
mais velho que ele. Eles consumiam drogas juntos e conversavam. Num dado 
momento, este homem lhe disse que havia percebido uma posição de facção 
nele. Que ele não tinha vínculo com o CV, diferente de outros jovens que nem 
conheciam o CV, mas diziam-se CV, só por causa de músicas ou relatos da 
mídia ou de outros jovens. Após esta conversa, Sílvio foi convidado a participar 
de uma guerra que visava retomar uma favela das mãos do CV. Para Sílvio, não 
foi o dinheiro que o atraiu. Numa guerra de retomada, não há ainda grana que 
dê para ganhar muito. Só depois que a guerra for vencida e o tráfico começa a 
funcionar é que se pode falar em ganhar dinheiro. Logo, foi o gosto pelas armas, 
pela aventura e a relação com aquele homem que definiram sua entrada. Ao ir 
participar direto em uma guerra, Sílvio saltou etapas normalmente seguidas na 
hierarquia do tráfico. Ele não foi radinho, a primeira fase, na função de avisar 
qualquer coisa suspeita dentro da favela, nem aviãozinho, levando drogas 
para consumidores fora da favela. O aviãozinho favorece aqueles que querem 
consumir, mas não querem entrar na favela e ir até a boca. São pais de família, 
mães, pessoas que querem se preservar. Preferem pagar 50 reais na mão do 
aviãozinho do que 20 reais dentro da favela. Ao ir direto para uma guerra, Sílvio 
deu um salto dentro da hierarquia. Ele entra como soldado. Depois da guerra, 
ele passou a fazer a contenção dos vendedores de drogas, fazendo a segurança 
da boca de fumo. Um radinho, em áreas centrais na cidade do Rio de Janeiro, 
ganha em torno de 1.300 reais por semana, trabalhando um dia e folgando 
dois, isto é, 24 horas de trabalho por 48 horas de folga. Sílvio comparava isto 
ao que ganhava na época da entrevista. Como pedreiro ele ganhava 400 reais 
por semana, isto é, três vezes menos. Além de ter que trabalhar todo o dia, 
incluindo sábado e domingo, e enfrentar viagens de ônibus que gastavam de 
4 a 6 horas, ida e volta. Seu salário como soldado no tráfico era bem maior 
do que o de radinho, logo, é inequívoca a relação entre ir para o tráfico e o 
ganho financeiro, ainda mais diante do quadro das populações mais pobres, 
sem acesso a trabalhos melhor remunerados.

Ao ir se familiarizando com o mundo do tráfico, a pessoa começa a fazer 
parte de outras formas de negócio. O “adianto”, por exemplo, ocorre quando se 
pega a droga em uma favela e a revende em outra. Esta prática era e é bastante 
comum na área onde se deu a pesquisa. Avançando nesta relação, começa-se 
a comprar a quilo ou em grama, a droga pura, e passa-se a endolar, isto é, 
batizá-la com outros produtos e a embrulhá-la em papelotes e cápsulas. Neste 
momento, há o contato com pessoas que passam a fornecer armas e drogas, 
de forma mais organizada. Para Sílvio, neste momento, inicia-se no crime 
mesmo. Ele faz a distinção entre os que trabalham apenas na ponta, na venda 
e comunicação e os que passam a organizar e movimentar dinheiro, drogas, 
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armas e pessoas. O tráfico de armas está vinculado a esta etapa mais 
organizada do crime. Ele se faz necessário no esquema de proteção e 
segurança. Quando entrou para a guerra, Sílvio conheceu outra dimensão, as 
estratégias de guerra. Eles tinham mais armas do que soldados. Na pequena 
favela que tentavam retomar, ele mais quatro soldados ficavam entocados, 
escondidos. Em frente a esta favela, outra grande favela era controlada pelo 
CV, mas nunca foram pegos por eles. Sílvio e seu grupo espalhavam as armas 
e circulavam permanentemente no local. O fator decisivo aqui foi o apoio que a 
população daquela comunidade deu. Os “crias”, isto é, pessoas que cresceram 
naquela comunidade e que estão no tráfico, foram determinantes nas 
estratégias de enfrentamento e retomada. Sílvio não era um “cria”, mas os 
demais eram. Este foi o diferencial na guerra em que participou por primeiro, 
no seu batismo no crime. Aqui, Sílvio aproveita para fazer sua defesa de facção. 
Para ele, o TCP não perde tempo em confrontos com a polícia, que geram balas 
perdidas e morte de pessoas inocentes. Já o CV é conhecido por estes confrontos 
e vitimização da população. Os moradores vão querer aqueles que pacificamente 
estão ali e não quem vive trocando tiros com a polícia. Após a fase de 
escaramuças, entraram com 50 homens na favela e depois, por três meses, 
ficaram com uma média de oito homens. Assim, o TCP resistiu dentro da favela, 
na sua guerra de retomada, contando com o apoio da população. Eles faziam 
confrontos e se escondiam. Aí os traficantes do CV entravam na favela. Grupos 
grandes e bem armados. Sílvio e os demais do TCP os viam passar próximo ao 
local onde estavam escondidos. Eles só tinham pistolas. Armas pequenas que 
permitissem fácil deslocamento sem serem percebidos. Ficavam em uma 
casa. Então vinha um morador e dizia que a boca estava em tal lugar assim, só 
com cinco homens tomando conta e vendendo, o radinho estava em outro lugar. 
Eles iam lá, matavam um ou dois, tomavam algumas armas e se entocavam de 
novo, em outra casa. Após três meses de baques (confrontos), o TCP conseguiu 
retomar a favela. Iniciou-se, a partir daí, uma fase de confronto aberto. Cinco 
meses de tiroteio, em plena luz do dia, o sol de rachar e a bala “comendo solto”. 
Por ter se destacado nos confrontos, por não ter perdido nenhum soldado, a 
não ser nos casos que a polícia prendeu, torturou e matou, Sílvio passou para 
o posto de loja, isto é, de ficar de frente na venda da droga. Este período durou 
um ano e meio. A fase posterior foi a de ronda, pois já havia bastante gente 
trabalhando no tráfico na favela retomada. Na ronda o salário aumentou, 
passando para algo em tono dos 1.500 reais por semana. Havia dois grupos de 
ronda, cada um com 3 pessoas. A boca funcionava e os radinhos ficavam 
posicionados. Os grupos de ronda circulavam cada um com a sua rota, uma 
diferente da outra, cobrindo a área da favela. Andando pela favela, Sílvio passa 
a perceber melhor a forma como os moradores o olhavam. Há um treino na 
percepção deste olhar. Uma conexão tênue que indica aceitação, julgamento, 
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recusa, aprovação, desinteresse. Esta sensibilidade quanto ao olhar se torna 
muito importante na medição do apoio, estratégico para a permanência e 
resistência no lugar. Com o passar do tempo, o dono, que tinha arregimentado 
Sílvio, desde o início da guerra, o colocou como frente de um grupo. Sua 
distinção também se revelava na arma que passou a portar, uma 12, uma 
escopeta, os demais tinham pistolas. Os fuzis ficavam com o dono, com os que 
lhe davam segurança pessoal. A 12 não é boa para troca de tiros. Mas só de 
portá-la a pessoa chama a atenção. É uma arma que dá moral e respeito. Um 
distintivo da autoridade e do poder que você passa a ter dentro da organização. 
Com o tempo, as pessoas foram se acostumando. Passavam a ficar até mais 
tarde na rua. Perceberam que os traficantes não queriam prejudicá-los e os 
tratavam bem. Sílvio foi chamado, neste momento, para fazer parte do grupo 
do dono. Já não fazia mais ronda e ia poucas vezes à favela. Acompanhando o 
chefe, só ia à favela quando ele ia, sempre à noite, o que implicava em não 
dormir de noite. Isto ocorria de três a quatro vezes por semana. Foi quando o 
irmão do dono do morro pediu para que Sílvio fosse liberado, para acompanhá-
lo em uma missão. Eles foram até uma favela onde os traficantes inimigos 
haviam tocado fogo no bar onde funcionava a boca de fumo do irmão do patrão 
de Sílvio. Quando entraram na favela e se dirigiam para o bar, toparam com um 
dos soldados inimigos. Iniciou-se um tiroteio e, apesar de serem 50 homens, 
estes soldados do TCP correram. Sílvio e o irmão do dono terminaram sozinhos 
no confronto. Do outro lado, um grupo de traficantes atirando. Para Sílvio, o 
irmão do dono tinha sido “dado” pelos outros traficantes, isto é, entregue para 
ser morto. Foi uma traição. Na avaliação de Sílvio, sua decisão tinha que ser 
acertada, pois a verdade tinha que prevalecer. Caso contrário, se ele também 
fugisse, ele seria considerado como traidor também e sofreria as consequências. 
Não adiantaria fugir, seria um dos que deu o irmão do dono. Rolaram mais de 
15 minutos de intensa troca de tiros. Sílvio e o outro sustentando a posição. 
Nisto, outros que tinham fugido começaram a voltar e a situação ficou mais 
equilibrada. Nunca se descobriu quem foi que deu o irmão do dono para os 
“alemão” (inimigos), mas Sílvio ganhou um grande mérito ao ter permanecido 
junto com ele. Aos 21 anos, dava provas da sua maior idade dentro do mundo do 
tráfico. Ficaram no lugar até quatro horas da manhã, quando finalmente se 
retiraram e foram para suas casas dormir. No dia seguinte, Sílvio foi acordado 
cedo por um telefonema do dono do morro. Ele queria vê-lo. Sílvio achou que 
seria para organizar uma invasão àquela favela de onde havia saído com vida. 
Quando chegou lá, percebeu que se tratava de uma reunião dos donos de várias 
favelas do TCP: Tola, Claudinho Nonô, Robinho Pinga e Aranha. Eles estavam 
discutindo a distribuição de armas que o Robinho Pinga havia trazido. Foi 
quando o dono do morro, patrão de Sílvio, pegou um fuzil 762 e falou, na frente 
de todos, que aquela arma seria do Sílvio, pois ele teria feito por merecê-la e 
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que ela seria do porte dele. Dali para frente, Sílvio passou a ser o segurança do 
dono do morro, o mais alto posto dentro da hierarquia abaixo somente, é claro, 
do dono. Passou a ir uma vez por mês na favela e ganhava 5.000 reais por 
semana. Contudo, começou a sofrer com as pressões internas dos que queriam 
aquele posto. Iniciou-se uma fase de intrigas e jogadas destinadas a derrubá-
lo, identificadas por Sílvio como judiarias. O dono ia muito pouco à favela e 
quando ia, o fazia de forma muito rápida. Sílvio tinha que ir com ele. Foi uma 
fase onde a paz desapareceu. Já não andava na rua nem jogava bola. Era 
casado, tinha filhos, mas já não vivia mais com a família. Ele queria estar com 
os filhos, mas vivia dormindo no mato, em cima de uma laje, espreitando para 
ver se alguém não queria pegá-lo. Ganhava dinheiro, mas rapidamente ele 
acabava. Consumia mais maconha, cocaína somente quando ia fazer plantão e 
ficar acordado de um dia para o outro. Mas não podia consumir muito nem ficar 
alucinado. O dono podia dormir, mas Sílvio não. O grupo de segurança do dono 
tinha cinco soldados. No começo da retomada da favela chegou a ter 20. Os 
fuzis começaram a aumentar de número. As pistolas eram tão comuns que 
passaram a ser jogadas nos cantos, largadas pelos que queriam pegar fuzis. 
Neste momento, quem passou a abastecer com armas era o Complexo de 
Camará. Neste grande complexo a compra de armas era em grande escala, 
fornecendo muito mais armamento por preço mais barato. Havia também o 
empréstimo de armas de uma favela para outra. As apreensões de fuzis pela 
polícia já não causavam tanto impacto. Eles pegavam uma arma aqui e a 
vendiam ali. Mas o que passou a ocorrer era a compra de 10 fuzis de uma vez. 
Era outra escala. Sílvio relata que eram esquemas mais amplos de venda de 
armas. Na última prisão que havia sofrido, conheceu um angolano. Ele havia 
lhe dito que quando saíssem da prisão, iriam a Portugal, pois lá ele tinha acesso 
ao AK47. Esta arma havia sido muito utilizada na guerra de Angola, por décadas. 
Naquele momento, que a guerra havia acabado, o comércio por lá havia 
diminuído, mas havia muitas armas para vender e as quebradas e velhas o 
angolano sabia consertar para revender. Apesar disto, era um tempo sem paz 
para Sílvio. Ele sempre morou em Seropédica. Ao longo da sua trajetória dentro 
do tráfico ele ia e voltava para casa. Mas naquela nova fase, ficava mais na 
companhia do dono e longe da sua família. Progressivamente, neste movimento 
distante da família, Sílvio vai constituindo outras relações e outras famílias, 
chegando a um total de quatro. O dinheiro que ganha já não dava para muita 
coisa. Nunca teve, porém, filhos fora do casamento, o que lhe livrava de mais 
gastos ainda. Refletindo sobre este momento, ele afirma que dos 100 soldados 
que conheceu no início da retomada da favela, junto com ele, apenas sete 
haviam sobrevivido. Ele começou a circular em várias favelas, que pertenciam 
ao TCP. Compunha um “bonde”, isto é, um grupo de soldados, que atuava em 
várias localidades de acordo com a necessidade. O passo seguinte foi iniciar o 
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movimento do tráfico em outra favela. Aqueles que andavam com Sílvio foram 
ganhando moral e respeito dele, dando início, assim, a um novo projeto. Mas 
isto não significava qualquer mudança na sua ausência de paz. O estresse 
maior vinha dos que queriam tomar o lugar de Sílvio, que não gostavam dele e 
queriam prejudicá-lo. Para ele, se a favela estava tranquila, não estava bom. 
“Significava que estavam armando alguma coisa conta você”, constatava Sílvio. 
Antes de sair para montar seu negócio propuseram que ele ficasse de frente na 
favela que haviam retomado. Ele não aceitou, pois sabia que vários “crias” de lá 
queriam este posto e que ele, junto com os cinco amigos de confiança, teriam 
que ficar 24 horas por dia ligado, tentando impedir um golpe, já que não eram 
da favela. Trabalhar por fora, em empregos esporádicos, foi decisivo para que 
Sílvio não se visse, no início, totalmente dependente do tráfico, conseguindo 
assim, maior autonomia. Trabalhava em obras e como ajudante de caminhão. 
Não era só pela autonomia financeira, mas ajudava a não ficar só pensando nos 
problemas do tráfico. Tudo se explanou, veio à tona, quando Sílvio e o dono do 
morro foram presos em 30 de dezembro de 2006 e a televisão divulgou para 
todos. A imagem de trabalhador, que havia preservado no local onde morava, 
terminou. Dali para frente, não o queriam mais em trabalhos de carteira 
assinada. Passaram também a desqualificar o tipo de serviço que realizava. 
Em 2007, Sílvio saiu da prisão, 15 dias antes do chefe dele sair. Tinham sido 
presos por porte ilegal de arma. Não conseguiram provar mais nada contra 
eles. Sílvio, mesmo, trabalhava de carteira assinada. Havia caído por terra a 
imputação de associação ao tráfico. 

Ao sair da prisão, Sílvio revelou para o dono, seu chefe, que queria parar. 
O dono contra argumentou que estava querendo abrir outro ponto e que 
contava com Sílvio, em função da relação de longo tempo e da confiança. Mas, 
finalmente, o chefe disse que aceitaria a vontade dele. Que estaria ali, caso 
Sílvio mudasse de ideia e quisesse voltar. No entanto, a decisão de parar não 
prosseguiu. Sílvio resolve abrir o seu próprio negócio, afinal, era o que ele mais 
conhecia. Do nascimento aos 17 anos morou em um bairro de Seropédica. Foi 
quando foi preso, pela primeira vez, como usuário de drogas. Então se mudou 
para outro bairro. Foi neste que decidiu iniciar sua própria boca de fumo. 
Sílvio já tinha a manha. Não queria ficar trocando tiros com ninguém, muito 
menos com a milícia que dominava uma parte deste bairro. Ele colocava para 
vender só maconha, uma droga que vendia muito e não chama tanto a atenção. 
Fornecia a cocaína somente nos finais de semana, quando rolavam os bailes, 
ou em festinhas nas casas dos moradores, onde não dava muito na pinta. Pelo 
conhecimento que tinha, não pegava a droga ensacada. Comprava a pura e 
ele mesmo a endolava. Confessou que ficava afoito. Trabalhava direto por três 
meses, ganhando muito. Depois, ficava um mês parado. Sem colocar nada na 
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pista. Foi comprando armas aos poucos. Chegou a ter rifle 22, que não era 
nada, nem munição se fabricava mais para ela, um revólver 22, dois revólveres 
32, dois “três oitão”, uma pistola e uma 12 de dois tiros. Era suficiente, pois 
não havia conflito com ninguém. Poucas vezes foram para a rua à noite. Pois 
à noite qualquer arma parece algo muito maior e chama muito a atenção. Era 
discreto, colocava alguém para vender e ficava entocado. Lembrou-se então da 
promessa que havia feito quando foi preso pela segunda vez. Naqueles dias, não 
havia presenciado quando a filha, que tinha menos de um ano, começou a falar. 
Prometera que iria parar, que não queria deixar de acompanhar a vida da filha 
que crescia. Seu sócio no negócio era o seu cunhado. Acertou com ele, então, 
que iria sair. Que ficaria só vendendo maconha, que isto daria para o gasto e 
que ele também gostava de consumir. Já havia iniciado outro trabalho, como 
ajudante de caminhão. Mas os milicianos falaram com ele que não era para ele 
ficar por ali, nos areais. A imagem dele já estava associada ao tráfico. Qualquer 
venda de drogas que aparecesse ali, os milicianos vinculariam a ele. Sílvio 
trabalhava carregando areia para o caminhão de madrugada. Passava pelos 
milicianos altas horas da noite. Era só o matarem e o empurrarem para dentro 
do rio Guandu. Certa vez, foi entregar areia numa favela. Acabou comprando 
drogas lá, pois ia trabalhar a noite toda. Durante a noite, carregando o caminhão 
de areia, viam faróis de carro, bem longe. Os demais trabalhadores achavam 
que eram os milicianos que vinham para matá-los. Assim, ele andava sempre 
armado e afirmava que os demais podiam correr que ele ficaria e enfrentaria, 
mas nada aconteceu.

Decidido a sair do tráfico, Sílvio acabou sendo apontado como responsável 
por um assassinato e ferimento de seis pessoas numa tentativa de chacina. 
Isto ocorreu com uma família, cuja casa era um ponto de venda de drogas. 
Como ele tinha toda sua história de envolvimento com o tráfico, terminou 
sendo acusado em algo que ele não havia cometido. Dos seis sobreviventes, 
apenas um o inocentou. Os demais afirmaram que ele era um dos envolvidos no 
atentado. Estava em casa, conversando com a mulher, definindo a ida de toda a 
família para a casa da mãe dele, quando a polícia chegou. Tinham o nome dele, 
a foto e toda a ficha de ocorrências policiais. Já entrou no carro apanhando. 
Queriam saber qual o motivo do atentado. Ele negava o envolvimento e qualquer 
motivo. Chegando na Delegacia de Polícia – DP, a mulher do homem que havia 
morrido estava lá e o identificou como um dos assassinos. Nas palavras de 
Sílvio, ele parecia um peixe tirado para fora da água, se debatendo, enquanto 
era torturado tomando choques elétricos. Eles queriam saber os nomes dos 
demais assassinos e o motivo do crime. Chegou um momento que os policiais 
perceberam que Sílvio não iria falar mesmo, ou que ele não sabia de fato os 
nomes, nem o motivo. Foi levado para outra DP, todo arrebentado. Quando foi 
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vê-lo, sua esposa não parava de chorar ao encontrá-lo deformado. Ficou ali 
por uma semana, depois foi transferido para o presídio de Bangu I. Chegou 
um momento em que Sílvio perdeu a noção do dia e da noite. Passou a não 
ir mais para as duas horas de sol por semana. Ficava trancado dentro da 
cela, dormindo de dia e falando por telefone à noite. Foi quando chegou um 
preso que não tinha apoio de ninguém. Nestes casos, no código de ética do 
TCP, se a pessoa não matou ninguém dentro da facção e se não é estuprador 
ele recebe é ajudado pela facção para o que for preciso. Sílvio acabou lhe 
emprestando o seu celular para falar com a família. O novo preso usou várias 
vezes o celular, mas quando ocorreu a revista geral de final do ano, ele tinha 
ido para o setor de faxina e deixou o celular no lugar do Sílvio. Não deu outra, 
o aparelho foi encontrado. Seis presos haviam comprado o celular por 1.200 
reais, 200 reais para cada um. O aparelho só passava rádio. Ele foi apreendido 
num esconderijo, desta forma, não puderam incriminar Sílvio. Esta terceira 
prisão durou de 2009 a 2011. Dois anos esperando julgamento. Tinha direito 
a ficar cinco meses respondendo em liberdade, mas por não ser mais réu 
primário o deixaram preso. No julgamento, a testemunha, que era a esposa do 
homem que foi assassinado, caiu em contradição em relação ao depoimento 
feito na delegacia. Seu filho negou que tivesse reconhecido Sílvio e tentado 
dissuadi-lo do assassinato. Finalmente inocentado, a polícia teria identificado 
os verdadeiros culpados, porém, jamais conseguiu provas para incriminá-los. 
Veio um tempo de maior isolamento frente ao resto da família. Ele só via a 
mãe no dia de Natal. Ia para a casa dela, direto, almoçava e depois saía de lá. 
Pouco a pouco, a convivência com os demais traficantes foi transformando-os 
em sua família. Claro que não eram. Sílvio sabia que a qualquer momento o 
dono da favela poderia chamá-lo e falar, volta lá entre os seus colegas e mata 
fulano. Tinha casos, porém, que a pessoa acabava se afeiçoando. Havia gente 
que Sílvio percebia como sendo boa. Nas guerras, muitos deles morriam ao 
lado dele e ele queria ajudar, mas não podia, caso contrário, seria o próximo 
a morrer. Lembrou que, certa vez, foi tomar uma favela em Senador Camará, 
das mãos do falecido Mineirinho. Encurralados, os rivais jogaram em cima 
dele e dos seus soldados mais de 30 granadas. Ele ficou surdo por um tempo, 
tendo escapado com um pequeno ferimento. As granadas eram apenas para os 
inimigos abrirem caminho e fugirem. 

A família de Sílvio, não a do tráfico, jamais o abandonou. Eles eram evangélicos 
e formavam o maior grupo dentro da igreja cujo pastor havia me conduzido 
até ele. A presença dos evangélicos, junto ao tráfico, era vivenciada há algum 
tempo. Sílvio os via abordando os demais membros do tráfico, estivessem 
armados ou não, em qualquer lugar ou hora. Sempre traziam palavras de 
ajuda. Lembrou que às cinco da manhã era o pior horário no tráfico, pois todos 



6 0
UM BRASIL
DENTRO DO BRASIL
PEDE SOCORRO

218 494517601
918197185
519 71948
1231115025

passaram a noite toda acordados e estão muito cansados. Nesta hora um 
evangélico pegava um rádio e acionava todos os radinhos. Ele citava versículos 
da Bíblia e dizia que Deus era o dono daquele lugar. Se aproximando mais da 
dimensão espiritual, Sílvio acaba vivendo mais uma história dolorosa. Estavam 
atrás de um X9 (informante). Toda vez que trocavam de casa, meia hora depois, 
chegavam os traficantes inimigos e tinham que fugir correndo, pulando muro, 
um desespero. Descobriram que ele estaria em uma casa, era um dos filhos 
daquela família. Sílvio entrou arrebentando a porta com um chute e pegou o 
filho mais velho, que tinha entre 14 e 15 anos de idade. Acreditava que seria 
ele. Foi quando o gerente disse que não era aquele, o X9 era o outro irmão, 
uma criança de 7 para 8 anos de idade. Sílvio não pode aguentar. Lembrava-se 
somente do filho que tinha a mesma idade. Saiu da casa e ficou do lado de fora, 
chorando. Dentro da casa o garoto foi barbaramente espancado e se ouviam os 
gritos da mãe pedindo que não o matassem. Ele não foi morto, mas teve que ir 
embora da favela, juntamente com a família. Este episódio fez Sílvio desanimar. 
Ele viu a crueldade e tinha noção que o TCP era muito violento, mais do que o 
CV. O problema era que o CV falava e se gabava de ser violento, enquanto o 
TCP agia, sem buscar a fama. O TCP evita ao máximo prejudicar quem não está 
envolvido diretamente nas disputas. No caso do X9, por que eles iriam matar 
o garoto? Eles haviam vindo de outra favela do TCP. Então a regra é VV, viva e 
deixa viver. Aqui não dá para você viver. Quanto você quer na sua casa? Vou te 
dar tanto para você viver em outra favela com sua família. Para que se vai fazer 
mais um inimigo? Mais um para querer tomar o seu espaço.

Nesta altura, Sílvio decide ir morar de novo no primeiro bairro em que viveu, 
onde sua família, pai, mãe, irmãos e primos moravam. Queriam um lugar mais 
afastado, onde pudesse pensar. Entrou para a igreja evangélica na qual sua 
família estava. Contudo, seguindo o velho ditado, “você quer sair da lama, mas 
a lama não sai de você”, terminou por iniciar mais uma boca de fumo. Nesta 
empreitada, foi traído. Sua resposta não foi a vingança ou a violência. Desistiu 
de correr atrás. Deixou para lá. Era a expressão do seu desânimo com aquela 
vida. Ele acabou sozinho, dentro de um sítio, sem falar com ninguém, no que 
seria uma tentativa de recuperação das drogas e da vida no crime. Não resistia, 
ia para a favela, lá tinha com quem conversar, fumava e cheirava. Começou a 
retomar a velha prática. Andava armado, enquadrando as pessoas. A crise de 
consciência se instalou. Certa vez, pegou a Bíblia e a abriu. O que viesse como 
mensagem ele iria seguir. Caiu na passagem em que o profeta Jonas recebeu 
a ordem de Deus para ir a Nínive, contudo Jonas não foi. Sílvio interpretou 
esta passagem como sendo para ele ir de volta para a família dele e para a 
igreja. Deus o havia livrado de muitas coisas. Nunca havia levado um tiro, tinha 
sobrevivido até ali. Só que voltar e permanecer não era fácil. Tornou-se uma 
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ameaça para o novo dono da boca de fumo da área, agora do CV. Não havia 
troca de tiros, mas, segundo Sílvio, parecia um filme do velho oeste. Se os dois 
saíssem na rua, ao mesmo tempo, todos paravam e ficavam olhando o que iria 
acontecer. Um dia o novo dono da localidade chamou Sílvio para conversar, na 
casa do sócio dele. Lá, o novo dono disse que odiava o TCP, que gostaria de 
matá-lo ali mesmo. Não o faria, porém, pois o sócio havia dito que ele estava na 
igreja. Deixou Sílvio dizendo que ele poderia ficar no bairro, mas que o primeiro 
mole que ele desse, iria liquidá-lo. Sílvio passou a não andar de noite. Se fosse 
para algum lugar e não pudesse voltar cedo, arranjava um lugar para dormir, 
voltando só na manhã seguinte. Passou algum tempo e o CV matou um rapaz, 
o Lúcio. Pegaram-no na igreja e o arrastaram até a frente da casa dos pais do 
Sílvio, onde Sílvio morava. Ficaram gritando – Tudo que é vacilão! Tudo que é 
Terceiro Comando vai morrer! Neste dia Sílvio estava de serviço. Sua mãe, tias 
e sobrinhos ficaram trancados dentro da casa. Sílvio orou mais uma vez e veio 
de novo a passagem de Jonas, só que agora era a parte que falava da baleia. 
Sílvio entendeu que era para voltar para casa. O corpo do Lúcio estava jogado 
bem próximo dos fundos da casa dele. Ele veio e foi para a igreja orar. Tinha 
retomado um emprego e o patrão o deixava pernoitar no trabalho. Ele ia, na 
segunda e voltava na quarta, para ir à igreja. Ia trabalhar na quinta e voltava 
na sexta. Sábado e domingo ficava dentro de casa. Sempre que ia sair, chegava 
até o portão e olhava nas duas direções da rua, se houvesse alguém, não saia. 
Depois disto, ocorreram mais dois assassinatos, praticados pelo novo dono do 
CV. 

Dois meses após esta entrevista, Sílvio foi assassinado. Membros do CV 
entraram em sua casa, retiraram-no e o mataram. Semanas antes ele havia ido 
visitar um amigo que trabalhava no tráfico, em uma favela do TCP. Soube disto 
pelo pastor. Foi o suficiente para se concretizar a ameaça. Nos últimos diálogos 
entre o pastor e Sílvio, chegou-se a ventilar a ideia dele ir embora dali, pois 
cada vez se tornava mais perigoso, com ameaças crescentes e assassinatos 
que se repetiam. A resposta de Sílvio foi negativa. Para ele, se saísse dali, 
tudo estaria perdido. Ele sabia que voltaria ao mundo do tráfico e viria para 
matar todos os que o ameaçavam. Dentro da baleia do profeta, Jonas percebia 
que seu único caminho era mergulhar nas águas profundas e escuras daquele 
lugar, não recusar a ordem que havia recebido de ir para próximo da sua família 
e da igreja. Sua permanência e persistência acabaram se esbarrando na sua 
recaída, expressa na visita a um companheiro de facção. Algo imperdoável 
para os inimigos do CV. Acabou por fazer sua última travessia, na direção que 
Deus o mandara.
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A SEQUÊNCIA DE MORTES

As mortes violentas nas duas localidades daquele bairro haviam 
começado antes da morte de Sílvio. Nesta época, eu já estava morando 
bem próximo a uma das localidades, portanto, convivendo dentro do 

bairro de forma cotidiana. O primeiro sinal de que as coisas estavam mudando 
veio de uma perseguição por parte de uma viatura da polícia a um jovem que 
estava numa motocicleta. Os policiais atiravam no motociclista, em meio aos 
transeuntes e moradores aterrorizados por uma cena inaudita até aquele 
momento. As informações eram de que seria um jovem do tráfico que estava 
com a mochila cheia de drogas e que fugiu quando viu a polícia se aproximar. O 
fato expressava uma nova forma de operação da polícia, que estava associada 
ao fato do CV ter unificado as duas localidades e ter agora um novo dono. O novo 
dono viera da favela próxima, da cidade de Nova Iguaçu e, no estilo próprio do 
CV, não tinha interesse em compartilhar seus ganhos do tráfico com a polícia, 
iniciando uma fase de confrontos, na qual a perseguição policial e os tiros no 
meio da rua se inseriam. 

Inicialmente, este novo dono havia aglutinado um grupo de jovens do bairro, 
sob o seu controle. Desentendimentos internos a este grupo, associados 
à forma como o novo chefe tratava os jovens, terminou por dividir o grupo, 
tendo alguns deles ido para o TCP, entre eles Nelson, o amigo do Sílvio, que 
ele visitou um pouco antes de ser assassinado. Após a perseguição policial à 
motocicleta, um confronto resultou na internação de Nicolas, com quatro tiros, 
que acabou falecendo. Outro jovem, Thomas, fugiu para uma descampada 
e sem habitações, nos fundos do bairro, na divisa entre as localidades. Um 
terceiro jovem foi perseguido e terminou sendo morto em outro bairro, mais 
distante. Estes três jovens faziam parte do grupo do CV. Inicialmente, veiculou-
se a informação que havia sido um acerto de contas interno. Estes três jovens 
haviam recebido ordens do dono para eliminarem outros que estavam em dívida 
e com comportamentos inadequados aos negócios, mas, no confronto, teriam 
se dado mal e terminaram fugindo ou sendo mortos. Esta versão, entretanto, 
não se sustentou. Não havia explicação para as mortes e fugas já que se 
estivessem numa missão, também estariam armados e poderiam se defender, 
sem contar que cotavam com o elemento surpresa. A versão mais plausível, que 
posteriormente veio à tona, estava associada à morte de Lúcio, cujo corpo havia 
sido jogado próximo à casa de Sílvio. Lúcio era filho de um homem que tinha 
contatos dentro do mundo da política e da economia da cidade. Ele contratou 
homens para vingar a morte do filho. Há uma hipótese de que Nelson, amigo do 
Sílvio, que havia rompido com o novo dono do CV e estava numa favela do TCP, 
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teria sido o executor desta vingança. Aqui, deparamo-nos com uma espécie 
de construção social da morte. Nicolas participava do grupo do CV, após o 
assassinato de Lucas, iniciaram-se os boatos no bairro de que ele estaria sendo 
procurado por aqueles que queriam vingar a sua morte de Lucas. A questão 
era: por que somente o nome dele era vinculado àquele assassinato? Por que o 
nome do dono do tráfico, que tinha sido o mandante, não aparecia? Por ser o elo 
mais fraco, o sem poder, que não tinha cargo de peso no tráfico, ele terminava 
por se tornar o bode expiatório? O certo é que seus familiares o alertaram 
sobre estes boatos, mas ele permaneceu na cidade e vinculado ao grupo do 
CV. Thomas, o sobrevivente que se escondera no descampado era filho de uma 
família que participava na igreja evangélica que eu visitava. Após este incidente 
ele participou de outros, assumindo uma postura mais agressiva. Controlava 
a área próxima ao comércio principal do tráfico. Esta área tinha um centro 
nevrálgico, a última rua, no final da localidade. Mas além deste, havia mais 
três biroscas, onde a droga era vendida. Em uma das situações, Thomas teria 
fechado um destes bares, bem próximo à última rua, por ter se desentendido 
com os consumidores que faziam uma festa. Estes acontecimentos levaram 
a família a buscar uma saída, pois enxergavam como próxima a sua morte. A 
decisão foi enviá-lo para outro estado, para a cidade onde o pai se encontrava 
preso. Lá, bem distante, ele estaria salvo. Apesar de preso, o pai controlava 
alguns negócios, o que poderia ser um suporte para o filho. Thomas foi para 
esta cidade e, até o presente momento, não mais retornou. 

A morte do irmão do pastor, que me acolheu em sua igreja, atingiu duramente 
a ele e sua comunidade. Orlando havia participado por muito tempo daquela 
igreja. Tocava bateria e era presente nos cultos. Após a morte da mãe, a 
mesma do pastor, e da morte do pai, logo a seguir, ele decidiu constituir família, 
passando a viver com sua esposa. Logo tiveram um filho. Foi quando iniciou 
seu envolvimento com o tráfico. De consumidor de drogas passou a olheiro da 
boca. Na primeira vez em que foi preso, estava com um radinho e uma arma. 
Ficou na prisão por 3 meses. Neste tempo, o CV sustentou sua mulher e filho. 
Quando saiu, houve uma expectativa do pastor de que ele iria retornar à igreja, 
mas isto não aconteceu. Na regra do tráfico, a pessoa tem que pagar a dívida da 
família, trabalhando de graça. Claro que não tem como sobreviver trabalhando 
de graça. Neste momento, jovens que quebram dentro do tráfico fazem seus 
esquemas. Pegam drogas de outra favela, de outra facção, para venderem 
por fora, com o risco de serem descobertos e mortos. Orlando não fez esta 
escolha. Optou pelo roubo. O roubo é uma grana rápida e suficiente para pagar 
dívidas, dependendo de quanto vai se roubar. Orlando escolheu um sítio, onde 
iria acontecer uma festa. Dois dias antes, ele e outro jovem consumiram uma 
quantidade muito grande de cocaína. Somente ele, mais de 30 cápsulas. Quando 
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foram realizar o assalto, apenas ele portava uma arma. As vítimas perceberam 
que ele estava muito drogado. Não foi difícil desarmá-lo e prendê-los. Deste 
ponto em diante a versão da morte de Orlando ganha contradições. A polícia diz 
que encontraram os dois sendo espancados pelas vítimas do assalto. No posto 
de saúde, no qual ele fez corpo de delito, os enfermeiros dizem que ele chegou 
sem ferimentos. Depois disto, ele foi jogado por dois dias, abandonado, em 
um hospital. Já chegou lá inconsciente e apresentando um quadro convulsivo. 
Algemado ao leito ficou sem qualquer tipo de atendimento. A polícia alegava 
que o quadro era de um viciado com síndrome de abstinência. O pastor e sua 
família contestavam, indicando que ele havia sido espancado. Após estes dois 
dias, ele foi transferido para outro hospital. Lá, logo foi diagnosticado o quadro 
de dois coágulos no cérebro, traumatismo craniano e graves lesões no pulmão. 
Submeteram-no a cirurgias, mas após 20 dias faleceu.

Independentemente de ter sido negligência ou tortura, ou os dois juntos, a 
morte de Orlando anunciava uma fase mais dura da polícia com relação aos 
jovens que estavam no tráfico nas duas localidades. Outra família, vinculada à 
referida igreja evangélica, passou a viver uma grande tensão. Seus dois filhos 
estavam envolvidos com a venda de drogas. Ambos foram espancados pela 
polícia. Queriam saber onde eles escondiam a droga para pegá-la. O mais 
velho, Rogério, com apoio do pastor e dos demais membros da igreja, a partir 
da rede de informações dentro do mundo evangélico, foi colocado numa clínica 
de reabilitação, administrada por evangélicos. Após dois meses, retornou para 
sua casa e se tornou participante da igreja. Por algum tempo começou a trazer 
seus amigos do tráfico, que também iniciaram uma participação na igreja. 
Porém, aos poucos, foi desanimando, enfraquecendo sua presença e atuação. 
Até o momento não recaiu no tráfico. Seu irmão mais novo se afastou do tráfico, 
mas antes, em função das torturas que sofreu por parte da polícia, acabou 
sendo acusado, dentro do próprio grupo do CV, de ter colaborado com a polícia, 
dando informações sobre o funcionamento das vendas de droga. Foi espancado 
por jovens que antes trabalhavam com ele, no que seria um corretivo. Sua mãe, 
membro ativa da igreja, vivia numa espécie de corda bamba. Na fronteira, entre 
o legal e o ilegal ela construía sua identidade como evangélica, sustentando-se 
na tênue linha que separava a vida e a morte. 

Este não é um privilégio da mãe de Nelson. A forma como o tráfico e a 
polícia se relacionavam dentro daquela localidade fazia com que todos fossem 
submetidos a processos de cumplicidade e criminalização permanentes. Esta 
exposição podia se intensificar ou diminuir, dependendo das circunstâncias, 
dinâmica dos acontecimentos e decisões que eram tomadas. Semanas depois, 
em uma terça-feira, no início do culto, o pastor presenciou uma cena que jamais 
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havia visto. A partir de uma rota incomum, pelos fundos do bairro, contornando 
o morro, a polícia com mais de 12 homens iniciou uma operação. Os traficantes 
recuavam, trocando tiros com a polícia. Não houve mortes no confronto. Os 
jovens do tráfico fugiram e a polícia não capturou nenhum. O susto e o medo 
contagiaram a todos. As pessoas do bairro saíram para a rua. O pastor sentiu, 
pela primeira vez, aquilo que sempre ouvira falar, mas nunca presenciara: 
a fragilidade daquela comunidade em meio à violência. O culto foi suspenso, 
todos estavam abalados. 

Este baque da polícia em cima dos jovens pode ser interpretado como um 
ponto de inflexão nas práticas da polícia. Na medição de forças, os jovens teriam 
conseguido uma vitória. Resistiram e não foram presos. Responderam ao golpe 
com organização e estratégia. Pegos de surpresa, enfrentaram uma operação 
em desvantagens de homens e conseguiram fugir, ilesos. Uma semana depois, 
um carro preto se dirigia à boca de fumo. Possíveis usuários a fim de comprar 
drogas. Ele seguia diretamente para o ponto onde os jovens do CV estavam 
reunidos. Do carro, com quatro ocupantes, dois desceram mascarados 
e disferiram vários tiros na direção dos jovens. Cabeção foi atingido e ficou 
no chão. Um dos atiradores se aproximou e concluiu a execução. Os demais 
jovens conseguiram fugir. A forma como ocorreu o assassinato não deixava 
dúvidas. Tratava-se de uma execução sumária que contava com informações 
e a surpresa, algo que ainda não havia acontecido naquele cenário. Homens 
profissionais haviam tentado liquidar um grupo de traficantes. Quem seriam 
eles? A serviço de quem? Seria uma resposta à derrota estratégica que a polícia 
havia sofrido, uma semana antes? Alguns dias depois, Lucas foi assassinado, 
de forma semelhante ao Cabeção. Um homem mascarado o interceptou em 
frente de sua casa. Ele participava do grupo dos jovens do CV. Havia sido 
preso e estava em liberdade. O padrão de execução sumária se repetia, sem 
a identificação do autor. Quando uma morte é determinada pelas facções do 
tráfico, não há a necessidade de se ocultar o mandante nem o executor. Pelo 
contrário, a visibilidade e exposição fazem parte da própria lógica do tráfico. 
O recado precisa ser dado e entendido. Ele expressa a decisão, o julgamento 
e a execução da sentença. Por isto, não se tratava de uma disputa com o TCP. 
Mas algo mais próximo à atuação de grupo de extermínio, no caso, fortemente 
vinculado à estrutura policial. Entrou-se, assim, nos meandros das formas 
evolutivas destes grupos, que se movimentam num continuo entre as formas 
mais presas à estrutura policial, a partir das suas ações ilegais e criminosas, 
até as formas mais autônomas e organizadas, expressas nas milícias. 
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SÉRGIO: O CASO DO CV E INÍCIO DA MILÍCIA

Menor de idade, tendo sido preso por envolvimento com o tráfico e estando 
em liberdade, com acompanhamento da assistente social, Sérgio vinha 
também de uma família evangélica. Estive muito próximo de conseguir 

uma entrevista com sua mãe. Uma das moças que trabalhavam em minha casa 
cuidando do meu pai era amiga dela e tinha lhe falado sobre o meu interesse 
em ter uma conversa. Seria a chance de ver a opinião de uma mãe sobre o 
seu filho, quanto à questão da vida no tráfico. Jamais consegui, porém, esta 
entrevista. Por motivos vários, principalmente o recrudescimento da violência 
com o aumento das mortes, da forma que estavam acontecendo, tornou-se 
perigoso dar qualquer informação que envolvesse o tráfico e a polícia. 

Sérgio, apesar do risco de ser preso novamente, permaneceu no tráfico, 
assumindo naquele momento, após a morte e perseguição do grupo do CV, 
uma posição cada vez mais de frente. No início de 2015, a notícia da morte 
de sua mãe atingiu a todos da comunidade. A versão que predominou foi a de 
que ela havia pedido para o irmão mais velho pegar a pistola que Sérgio tinha 
em casa, limpasse as impressões digitais e a escondesse, pois tinha medo 
que a polícia a encontrasse. Quando o mais velho estava limpando a arma, 
acidentalmente, ela disparou, acertando fatalmente a mãe. Ele era de igreja 
e não tinha qualquer habilidade com armas. As outras versões seriam que 
Sérgio a matara numa discussão ou que pessoas teriam invadido sua casa 
para tentar matá-lo e acabaram por matá-la. Este fato poderia ser suficiente 
para afastá-lo do tráfico, mas não foi isto que aconteceu. Ele se fortaleceu, 
assumindo posições cada vez mais enérgicas de controle da área, a partir da 
imposição da violência e mantendo o funcionamento das bocas de fumo. Meses 
depois, em maio de 2015, Sérgio foi assassinado. Estava em uma casa velha e 
destruída, usada como abrigo pelos traficantes, juntamente com outro jovem. 
Seis horas da manhã, homens invadiram o local, que nem porta possuía, e o 
executaram, ferindo o outro jovem, que sobreviveu. Este foi o último golpe no 
controle do tráfico pelo CV. O dono do tráfico estava preso, por uma acusação 
de homicídio. Sua mulher, que permanecia repassando as ordens do marido, 
tinha desaparecido, quando foi informada que homens a procuravam para 
matar. Sérgio era o último do CV que restara na administração da boca, os 
demais não tinham experiência e interesse de assumir de frente os negócios, 
ainda mais sem um líder, nem ordens para seguir. Quase um mês depois da 
morte de Sérgio, um policial militar se dirigiu para o centro do campo de futebol 
do bairro, numa manhã, onde os jovens remanescentes do tráfico estavam 
jogando. Todos param de jogar para olhá-lo. Em alto e bom som ele proclamou 
que quem mandava no tráfico, dali para frente, era ele. Quem quisesse 
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trabalhar para ele, poderia ficar, quem não quisesse, era para sair dali. Os 
garotos assentiram, permanecendo agora com um novo chefe. A polícia/milícia 
finalmente assumia o controle do crime. O conjunto de mortes praticadas tinha 
conseguido o resultado esperado. 

Por aqueles dias, a mídia veiculava a expansão dos milicianos na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. A partir de Campo Grande, tinham anexado Santa 
Cruz e já se estabeleciam em Itaguaí. À frente do grupo, Carlinhos Três Pontes 
emergia como o sucessor dentro da milícia Liga da Justiça, após a prisão do 
chefe Batman e do consentimento de Toni, o segundo na sucessão. No bairro 
de Chaperó, em 12 horas de confronto, sete traficantes foram mortos por 
milicianos, numa demonstração do poder armado e da letalidade das ações. No 
final de setembro de 2015, confirmou-se a invasão do Km 40, outro bairro de 
Seropédica, pela milícia, que ocupava a outra margem do mesmo bairro, onde 
exigia pagamentos de 1.000 reais por mês, de cada areeiro, para permanecer 
destruindo o aquífero Piranema, fazendo crateras de mais de 50 metros de 
profundidade para tirar areia. Inicialmente, foi veiculada a informação de que a 
invasão teria como motivação o assassinato de um policial militar aposentado 
pelos jovens do CV que controlavam draconianamente a área com barreiras 
nas ruas, exigência de piscar faróis e acender luz interna dos veículos para 
moradores circularem e permanentes tiroteios. O detonador verdadeiro da 
invasão só apareceu depois. Os jovens do CV haviam descoberto o local de 
captação de água de uma grande empresa da região, que ficava no rio Guandu, 
nos fundos do bairro. Passaram a exigir 5.000 reais por semana da empresa, 
para que liberassem a água. A partir disto, um acordo foi construído entre a 
empresa, polícia militar e a estrutura política. No dia da invasão, os milicianos 
entraram no outro lado do Km 40 com lista de nomes e endereços de quem 
seria morto. Um caminhão com mais de 20 corpos saiu do lugar, sem que 
nada fosse noticiado. Não se ouviu um tiro, pois os milicianos usaram armas 
com silencioso. Para alguns pais e mães, os milicianos deram a chance de o 
filho trabalhar para eles, garantindo que não seriam mortos, caso aceitassem 
a oferta. No dia seguinte, máquinas da Prefeitura passaram a arrumar as 
ruas e houve a colocação de postes. Uma praça foi inaugurada a seguir, na 
mais perfeita tranquilidade. Junto com ela, consolidava-se a aliança de uma 
estrutura de poder que aliava milicianos-empresas-polícia-políticos numa 
composição ainda não vista, por mim, em tantos anos de estudos e militância. 
Uma estrutura imbatível, consagrada pelo apoio da população, que se livrou do 
terror dos jovens do CV, mas que agora, além dos comerciantes e moradores 
terem que pagar uma taxa de segurança à milícia, bem como terem que comprar 
gás, “gatonet”, água, transporte e demais serviços controlados pela milícia, 
passaram a ser cada vez mais reféns de um poder legal/ilegal, político/capital/
criminoso, que decidia sobre sua vida de forma mais perfeita e minuciosa do 
que qualquer facção criminosa havia sido capaz de fazer.
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A BAIXADA FLUMINENSE
PEDE SOCORRO
 

A Baixada Fluminense se encontra hoje em situação gravíssima. O maior 
problema é a falta de Segurança Pública. Nós, moradores da Baixada, 
clamamos por um maior comprometimento por parte do Governo, 

pedimos zelo por nossa qualidade de vida, não só por nossos (necessários e 
raros) momentos de lazer, mas, especialmente, pelas horas do dia em que 
passamos nos trajetos de ida e volta do trabalho. Ou mesmo pelos momentos 
em que estamos dormindo, em casa, com nossos familiares, ou comprando um 
pão para o desjejum matinal, ou no horário escolar, quando nossas crianças 
estão estudando, isso quando é possível ter aulas, já que, atualmente, em 
quase todas as áreas da Baixada, a violência não tem escolhido hora para ser 
utilizada como demonstração de força e disputa de poder entre traficantes de 
diferentes facções, entre traficantes e milicianos ou entre o estado do Rio de 
Janeiro contra o crime organizado, de forma geral. 

O problema da violência pública não é recente, pelo contrário, assombra 
a Baixada desde seus primeiros movimentos habitacionais mais expressivos, 
especialmente a partir do século XIX. Atualmente, esses problemas somam 
especificidades que, na prática, resultam em centenas de crimes por ano. De 
acordo com monitoramento do Instituto de Segurança Pública (ISP), somente 
no ano de 2015 foram 1.507 casos de homicídios dolosos, 1.511 tentativas de 
homicídios, 1.261 estupros, 15.779 roubos de transeuntes, 16.278 ameaças de 
diversas naturezas e 1.663 pessoas desaparecidas na Baixada Fluminense. 
Tratam-se de dados oficiais, ou seja, queixas registradas formalmente em 
delegacias de polícia. Porém, é certo que os números reais são muito mais 
elevados, dada a situação limite de medo e opressão em que nós, moradores e 
trabalhadores da região, vivemos.

Em movimento de autoproteção, já que o Estado insiste em deixar uma 
larga brecha nesse quesito, muitas vezes optamos por não nos pronunciarmos 
sobre nossos cotidianos de pânico e violência, paralisados pelo medo de 
amanhecermos desaparecidos em uma vala qualquer. 
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Tamanha gravidade desse quadro não é por acaso. A Baixada hoje se 
encontra abandonada, o que se acentuou principalmente a partir de 2014, 
quando a Copa do Mundo, neste ano, e as Olimpíadas, em 2016, trouxeram 
consigo os “benefícios” de uma grande limpeza para a cidade do Rio de Janeiro. 
Infelizmente, a limpeza a que nos referimos não trata de ruas e avenidas, mas 
de pessoas, da pobreza e da suposta feiura proveniente delas. 

As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), programa planejado e 
coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Social do Estado 
do RJ, fizeram com que muitos criminosos fugissem de suas comunidades 
de origem, partindo para territórios ainda não explorados pelas facções 
e não ocupados por essas unidades de polícia. Nesses casos, a preferência 
estatal foi pacificar as comunidades da capital, sede dos dois eventos e cartão 
postal do país, o que acentuou ainda mais a discrepância entre o olhar sobre 
a metrópole e sua periferia. Vale alertar ao leitor sobre o fracasso das UPPs, 
que, se inicialmente representaram certa esperança para as comunidades 
ocupadas, hoje demonstram a inabilidade e despreparo por parte da corporação 
de policiais militares responsáveis pelo trato com os habitantes das favelas 
ocupadas. 

A indiferença para com a Baixada Fluminense é estampada diariamente 
nos tabloides, que exploram quase sempre os piores aspectos da região. Em 
parte, eles não estão errados, visto que hoje nós ainda sofremos problemas 
primários com saneamento básico, moradia, fornecimento de água e luz, 
especialmente nas comunidades mais rurais, como Seropédica, por exemplo. 
Também contamos com toda a falta de assistência e investimentos em 
educação, cultura e saúde. Tudo isso diminui as perspectivas de sobrevivência 
de nossas famílias, detona a autoestima de nossas crianças e jovens e oprime 
nossos homens e mulheres. 

Acreditamos que a questão da segurança pública, não só na Baixada, 
mas em todo país, tenha profunda relação justamente com essa ausência 
de investimentos, e agora não nos referimos à falta de investimentos em 
armamentos de defesa da polícia ou efetivo de homens nas corporações, mas 
especialmente a projetos de base, que têm o potencial de fazer com que no 
futuro não precisemos mais de tanto investimento em medidas de contenção e 
repressão da criminalidade. 
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Enquanto o discernimento e o esclarecimento humanitário não são 
compreendidos pelas instâncias competentes do poder público, seja pela 
falta de interesse, seja mesmo pela manutenção de um projeto de descaso e 
abandono, não podemos deixar de relatar o que diariamente estamos sofrendo, 
no que tange aos (des)caminhos da segurança pública na região. 

No que diz respeito ao crime organizado, podemos dizer que, de forma mais 
ou menos ostensiva, toda a Baixada está sob o comando dessas quadrilhas, 
que caminham na corda bamba entre o legal e o ilegal. Muitos bairros de 
todos os nossos 13 municípios estão, hoje, sob o comando direto ou sob a 
influência de diferentes organizações e facções do tráfico de drogas e/ou de 
milícias. O comum confronto entre essas duas instâncias do crime aumenta 
consideravelmente quando há a tentativa de controle destes pela polícia, na 
maior parte das vezes fracassada, no sentido de que, assim como um cubo 
de gelo que não pode ser enxugado, o movimento se recompõe e volta a atuar 
como antes muito rapidamente. 

São diversos relatos que nos certificam do aumento do número de 
traficantes na região, após a implementação das UPPs na cidade maravilhosa. 
Honestamente, são verdadeiras levas, o que nos oprime e é bastante assustador, 
dada a nossa ciência sobre no que este fato acarretará, principalmente porque 
muitos desses criminosos, que não raro são crianças carregando fortes 
armamentos, não possuem familiares, histórico e, consequentemente, vínculo 
afetivo com a região e seus moradores, o que aumenta seus desprendimentos 
e zelo com as áreas que os abriga. 

Em muitos bairros, normalizou-se o comércio de drogas, este sempre 
acompanhado dos meninos/homens do tráfico, exibindo suas armas a qualquer 
hora do dia ou da noite. Os traficantes dormem nas lajes das casas, ocupam 
quintais, obrigam-nos a ocultar seus arsenais nos arredores de nossas 
moradias; e ai de quem se negar a ajudá-los, é morte certa, sem negociação! 
Além disso, eles impõem toques de recolher e fechamento do comércio em 
determinadas situações, chegando, inclusive, a expulsar moradores de suas 
casas, que passam a não ter mais onde dormir! 

Muitas ruas de diversos bairros estão ostensivamente trancadas por 
barricadas feitas de paus, pedras, entulhos, montes de terra, carcaças de 
geladeiras e carros, móveis velhos, tambores enchidos com concreto, e até 
manilhas roubadas de obras públicas são usadas para dificultar a entrada 
por estes caminhos! Aliás, esse quadro a imprensa tem divulgado quase que 
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diariamente e, dada a massiva exposição, espanta-nos que não haja uma efetiva 
ação de impedimento deste domínio de traficantes sobre áreas de moradia da 
população. Nas ruas onde ainda é permitido trafegar, eles nos obrigam a piscar 
os faróis dos carros, mantermos os vidros abaixados e acendermos luzes de 
interior dos veículos, tal qual em uma blitz oficial. Os Correios já não fazem 
mais entregas em alguns bairros há tempos, justamente por serem áreas de 
risco, e não é incomum que a própria população recorra aos traficantes diante 
de alguns problemas, já que, ao contrário do Governo, eles passaram a ser a 
autoridade local. 

Somando-se a todo esse medo, preocupamo-nos imensamente com nossas 
crianças e jovens, que muitas vezes encontram nos grupos de crime um 
reconhecimento que o Estado não lhes dá. A sociedade capitalista proporciona 
uma lavagem cerebral constante, através da televisão, de anúncios nas estradas, 
revistas etc., e isso faz com que nossos meninos queiram consumir, queiram 
ao menos ter parte do dinheiro das elites: possuir bens, uma roupa bacana, 
um tênis da moda. Enfim, adolescentes são adolescentes, independentemente 
da classe social de origem, todos precisam construir sua própria autoestima 
e se afirmar, esse é um processo próprio da idade. No entanto, esses bens 
não estão ao alcance de uma maioria, que em diversas situações trabalha de 
manhã para pagar o jantar da noite. Então, o traficante, poderoso, com a arma 
na mão, com dinheiro no bolso, acompanhados de mulheres, acaba por exercer 
uma irresistível sedução sobre a juventude.

A prática dos traficantes é a de aliciamento, não só para o consumo das 
drogas (como forma de adentrar uma tribo de garotos bem-sucedidos), como 
para passar a fazer parte do empreendimento, com direito a todos os ritos 
de passagem para o estreante. Não são raros os casos de meninas, muitas 
menores de idade, que engravidam de traficantes e dão luz a filhos condenados 
a não terem pai, já desde o nascimento. As famílias que vêm seus filhos e/ou 
filhas envolvidas com o tráfico contam a respeito da falta de perspectiva frente 
à situação que se encontram. Acentuando-se ainda mais esta zona de risco, 
existem os bailes funks que tocam os famosos “proibidões”, com seus versos 
em baixíssimo calão e estímulos ao uso de drogas e sexualidade desvairada, 
além do alto volume das caixas de som, que não deixa ninguém dormir. Há, 
ironicamente, relatos de alguns desses bailes acontecendo bem próximo a 
delegacias, o que exemplifica didaticamente a relação promíscua entre polícia 
e bandido, Estado e criminalidade. 
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Nossas escolas são praticamente um capítulo à parte; teríamos que 
passar dias e dias falando sobre a realidade que as compõem para que se 
tornasse compreensível ao leitor o desinteresse do Estado em formar bem 
nossos futuros profissionais. Relatos como este, publicado no Jornal Extra, 
em setembro de 2014, são comuns e se incorporaram aos nossos cotidianos: 

Davi, de 6 anos, ainda está na fase de descobrir as letras, aprendendo a ler 

e escrever. No 1º ano do ensino fundamental, o menino já conhece bem, no 

entanto, a dura realidade da educação pública em sua cidade. No início do 

mês, ele e seu pai, o pintor Michel Ramos Gomes, de 35 anos, encontraram 

o portão da Escola Municipal Marcílio Dias, em Nova Iguaçu, fechado. O pro-

blema se repetiu nos dias seguintes, sem explicação para as famílias dos 

cerca de 1.200 alunos. No quinto dia, Michel descobriu que as aulas estavam 

suspensas porque a bomba de água havia quebrado. 

O depoimento é apenas uma ínfima fatia da problemática. De acordo com a 
mesma matéria publicada, alunos da Rede Pública de Ensino vêm reclamando 
que o almoço parou de ser servido, sendo substituído por um lanche. Somando-
se a isso, a falta de uniformes, a degradação da infraestrutura e a superlotação 
de turmas compõem o quadro de dificuldade em que os filhos de moradores 
encontram para estudar. Agora, sem dúvidas, a questão mais urgente que as 
escolas têm se deparado é a pressão do tráfico. Há casos em que escolas 
foram invadidas e professores e alunos foram ameaçados. Em alguns bairros, 
não se pode mais oferecer atividades no turno da noite. 

Como as instituições de ensino, médicos e outros profissionais também 
não podem/querem dar seus expedientes em postos de saúde da região, por 
causa da falta de segurança, não só no trajeto de suas casas para os postos, 
como também durante o próprio expediente, que pode ser interrompido 
por toques de recolher, entre outras ameaças. Da mesma forma, policiais 
se sentem ameaçados e por isso escondem suas profissões, temendo que 
por suas famílias. Comércio, indústrias e igrejas adaptam seus horários de 
funcionamento para diminuírem o perigo em horários vulneráveis. 

Quanto a roubos, eles acontecem diariamente e é triste que já façam parte 
de nossas vidas como um mal menor. Na verdade, após sermos roubados 
nós até agradecemos, pois, afinal, não levamos um tiro, não morremos! 
De fato, roubos de pedestres, de veículos, assaltos a casas particulares e 
a lojas, e arrombamento de residências acontecem todos os dias. Para nos 
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preservarmos, precisamos, em muitos bairros, pagar pela proteção das 
milícias; vários são os relatos de que comerciantes, conjuntos habitacionais, 
famílias e até trabalhadores em trânsito pagam os famosos “impostos” (como 
são chamadas as somas periódicas pagas aos grupos de milicianos) para 
contarem com certa proteção. 

A maior parte desses crimes, inclusive homicídios, não chega a ser apurada. 
Não é preciso muito esforço para concluir o motivo. A população frequentemente 
opta por não prestar queixa, primeiramente por medo de represálias e, depois, 
porque além da dificuldade para se fazer boletins de ocorrência (muitas vezes 
são horas de espera para sermos atendidos nas delegacias), acha que não 
vai dar em nada, que não vale a pena. Afinal, o morto não irá ressuscitar e é 
sempre bom evitar que mais alguém da família também acabe por morrer, 
seja pelas mãos do tráfico, seja pelas mãos da milícia! A situação hoje está tão 
macabra que os criminosos já possuem até algumas áreas reservadas para 
cemitérios clandestinos. São as conhecidas áreas de “desova”, onde há relatos 
de que corpos são partidos em pedaços e enterrados, quando não são comidos 
por porcos ou jacarés, estes deixados famintos por dias para dar cabo dos 
cadáveres sem vestígios. 

Bom, estamos escrevendo muito, mas garantimos que se nos propuséssemos 
a detalhar realmente tudo o que nos acontece diariamente, esta carta não teria 
ponto final. Temos consciência do nível de dificuldade em que se encontra hoje 
a polícia enquanto corporação, principalmente a que trabalha na nossa região. 
Certamente não é uma tarefa fácil, dada a disparidade entre a quantidade 
de homens e interesse investido no município do Rio e na região da Baixada. 
Também não há dúvidas de que existem bons policiais, muitos são nossos 
familiares, inclusive, mas infelizmente neste momento nos encontramos em 
dificuldade de confiar na instituição como um todo, seja pelas frequentes 
notícias na mídia sobre o abuso de poder e corrupção por parte dos agentes, 
seja por escutarmos, e contarmos uns aos outros, rotineiramente, casos de 
policiais que se rendem à corrupção. 

A Baixada Fluminense pode não ser o mais lindo cartão postal do estado do 
RJ. Na verdade, características para isso não nos falta, por nossa montanhosa 
e aquosa geografia. O que nos falta, e sempre nos faltou, é atenção, interesse, 
crença em nosso potencial, que é gigantesco, e, principalmente, investimentos. 
Por tudo isso, nossa região clama por medidas mais relevantes com relação à 
segurança pública, sem esquecermos que o trato da segurança da população 
passa, antes de tudo, por investimentos de base, como saúde e educação. 
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Podemos não ser a sede da Copa do Mundo ou das Olimpíadas, mas daqui 
saem milhares de trabalhadores que alimentam a economia do Estado, aqui 
nascem e crescem milhões de jovens que, com atenção, terão a capacidade de 
mudar os rumos da política do país, coisa que, como sabemos, apresenta-se 
como urgência no nosso país. 

Por tudo isso, necessitamos, solicitamos, requeremos, imploramos 
pela atenção internacional, para que esta pressão comece a surgir 
efeito de fora para dentro, já que internamente ela não tem funcionado. 
Infelizmente, tem acontecido justo o contrário: quanto mais reivindicamos 
mais viramos objetos de descaso – esta é a nossa impressão diária. Como 
consequência, encontramo-nos a cada dia mais oprimidos pelo silencioso 
e velado autoritarismo estatal e midiático. Precisamos de ações urgentes e 
as listamos neste documento. Gritamos para o Brasil e para o mundo ouvir:                                                                                                              
a Baixada Fluminense pede socorro!
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POSSÍVEIS SOLUÇÕES URGENTES

À ESFERA ESTADUAL

- Criação de um Programa de Redução de Homicídios na Baixada Fluminense.

- Monitoramento territorializado dos homicídios nos municípios da Baixada.

- Criação de ações integradas entre as Secretarias de Assistência Social e 
Direitos Humanos; de Educação; Saúde; Cultura; Esporte, Lazer e Juventude, 
que tratem da garantia de direitos e promoção de oportunidades nos 
TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS identificados.

- Fortalecimento de políticas públicas que promovam o protagonismo da 
JUVENTUDE.

- Formação de uma polícia-cidadã com foco na proteção da vida, em 
oposição à guerra da lógica ao crime. Aumento e adequação do contingente de 
policiais civis e militares nas delegacias e batalhões da Baixada, assim como a 
valorização do profissional da Segurança Pública. 

À ESFERA MUNICIPAL

- Construção de diagnóstico sobre a violência nos municípios e construção 
de planos de prevenção de violência.

- Ativação e fortalecimento dos GABINETES DE GESTÃO INTEGRADA 
MUNICIPAL (GGIM) e de Centrais Municipais de Vídeo-Monitoramento.

- Criação de ações integradas entre as Secretarias de Assistência Social e 
Direitos Humanos; de Educação; Saúde; Cultura; Esporte, Lazer e Juventude, 
que tratem da garantia de direitos e promoção de oportunidades nos 
TERRITÓRIOS PRIORITÁRIOS identificados.

- Fortalecimento de políticas públicas que promovam o protagonismo da 
JUVENTUDE.
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- Criação, por lei, dos Conselhos Municipais de Segurança Pública nos 
municípios onde estes ainda não tenham sido criados, e garantia da participação 
social nesses espaços.

- Implantação e modernização das Guardas Municipais nas cidades da 
Baixada, promovendo atuação em defesa da vida da população.

- Regulamentação pelos municípios da Lei Federal de Mobilidade Urbana 
(Lei Federal n° 12.587/2012).

- Regulamentação pelos municípios da Lei Federal do Estatuto da Cidade 
(Lei Federal n° 10.257/2001), para permitir uma efetiva regularização fundiária, 
já que as milícias e o tráfico atuam com intensidade nos locais onde inexiste 
serviço público formalizado, como loteamento, água, luz, esgoto etc.

- Criação de leis municipais que estipulem, para o Poder Executivo, a 
obrigatoriedade de cumprimento de pelo menos 1/3 das deliberações dos 
conselhos municipais.

À ESFERA FEDERAL

- Criação de um Plano Nacional de Redução de Homicídios.

- Revisão e fortalecimento do Programa Juventude VIVA, para a promoção 
de ações efetivas de redução dos homicídios da juventude negra no Brasil.

- Reforma do Sistema de Segurança Pública, com formação e administração 
de bases mínimas comuns, e orientação para valores comunitários, 
democráticos e cidadãos.

- Aprovação da PL 4471/2012, que trata do fim dos autos de resistência.

- Ampliação de atuação dos guardas municipais, com foco na proteção da 
vida da população.

- Aprovação da PEC 300/2008, que trata da criação de um piso salarias para 
policiais e bombeiros.

- Não aprovação da PEC 171/1993, que reduz a maioridade penal.
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- Não aprovação da PL 3722/2012, que revoga o Estatuto do Desarmamento 
e estabelece regras mais brandas para o porte de armas de fogo.

À SOCIEDADE CIVIL     

- Ampliação do Fórum Grita Baixada, garantindo a representividade dos 
seguintes atores estratégicos:

   conselhos comunitários de segurança;

   conselhos municipais de segurança;

   cineclubes;

   saraus;

   bibliotecas comunitárias;

   movimento hip hop e cultura de rua;

   organizações em defesa dos direitos humanos;

   movimentos de juventude;

   igrejas;

   religiões.

- Articulação do Fórum Grita Baixada com veículos de comunicação popular, 
comunicação alternativa e comunicação de grande circulação nacional, para 
elaboração de uma nova narrativa sobre a Segurança Pública na Baixada.

- Calendário trimestral de atividades itinerantes do Fórum Grita Baixada.

- Elaboração de novas estratégias para lidar com o consumo de drogas na 
sociedade, estratégias estas que não sejam marcadas pela violência da guerra 
ao tráfico.
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INSTITUIÇÕES QUE ASSINAM
ESTE DOCUMENTO
- AKTION KREIS PATER BEDA

- ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS DO SERPROS - ASPAS

- ASSOCIACAO PAMEN CENTRAL HUMANA DE EDUCACAO, IDEIAS E

   FORMAÇÃO ALTERNATIVA - CHEIFA

- SCALABRINI INTERNATIONAL MIGRATION NETWORK

- CASA DO MENOR

- CASA FLUMINENSE

- CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS

- CENTRO DE DIREITOS HUMANOS DIOCESE DE NOVA IGUAÇU

- CENTRO DE PROMOÇÃO E DEFESA DE CAMPOS

- CIDADANIA PLENA

- COMISSÃO PASTORAL DA TERRA

- CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

- CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA DE NOVA IGUAÇU

- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA

- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- FÓRUM GRITA BAIXADA

- GRUPO DE APOIO AOS BAIRROS

- INSTITUTO DE ESTUDOS DA RELIGIÃO - ISER

- MISEREOR

- MOVIMENTO MOLEQUE

- MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS (MNDH)

- NÚCLEO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA DEFENSORIA PÚBLICO 

   DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- PASTORAL DA JUVENTUDE DA DIOCESE DE DUQUE DE CAXIAS

- REDE CONTRA VIOLÊNCIA 

- SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

   NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINTRASEF

- VIVA RIO
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ESTE DOCUMENTO
- ADRIANO PILATTI, COORDENADOR DO NÚCLEO DE

  ESTUDOS CONSTITUCIONAIS DA PUC-RIO

- BEATRIZ BARROS DE OLIVEIRA CHRISTO, PROCURADORA

  REGIONAL DA REPÚBLICA - 2A REGIÃO

- CHICO ALENCAR, DEPUTADO FEDERAL

- CHICO BUARQUE DE HOLLANDA, MÚSICO, POETA E ESCRITOR

- FREI BETTO, ESCRITOR E ASSESSOR DE MOVIMENTOS SOCIAIS

-  GLAUBER BRAGA, DEPUTADO FEDERAL
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“Direitos Humanos não se

pede de joelhos, exige-se de pé.”
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