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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo principal do presente relatório é apresentar uma análise da 

recente conjuntura política e social a partir dos conflitos urbanos via a 

experiência do Observatório dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro. 

Enfatizando os resultados preliminares sobre a pesquisa realizada pelo 

Laboratório ETTERN do IPPUR/UFRJ no último ano de 2017 e meados de 

2018. O Observatório dos Conflitos Urbanos teve início com a execução do 

Projeto "Mapa dos Conflitos Urbanos no Rio de Janeiro" (1993 a 2003) 

configurando-se como um banco de dados de livre acesso, disponibilizado na 

rede mundial de computadores. 

Permitindo consultas livres, simples ou combinadas, sobre os conflitos 

urbanos na cidade do Rio de Janeiro, o Observatório reúne hoje conflitos 

registrados e geo-referenciados, desde 1993 até a data presente. A construção 

deste sítio possibilitou a pesquisa e o registro de informações relacionadas com 

a conflituosidade urbana, oferecendo a possibilidade de projetar no mapa da 

cidade sua diversidade conflituosa, mostrando como diferentes grupos e 

segmentos reivindicam e lutam por melhores condições de vida na cidade do 

Rio de Janeiro. 

Estudos estatísticos podem fornecer informações bastante precisas sobre 

a distribuição de equipamentos e serviços urbanos, sobre a alocação sócio-

espacial de recursos públicos, sobre a distribuição dos resíduos tóxicos e das 

amenidades ambientais, fornecendo, desta forma, um quadro "objetivo" das 

desigualdades urbanas. Mas o que o levantamento e o registro sistemático dos 

conflitos fornecem é um outro retrato da cidade, que ausculta e permite analisar 

as desigualdades que são nomeadas, verbalizadas ou simplesmente evocadas no 

e pelo quotidiano urbano. 
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O Observatório dos Conflitos Urbanos surgiu com a ideia de se constituir 

e tornar pública uma ferramenta de fomento à análise da conjuntura política e 

social da cidade. Utilizamos como fontes iniciais os três jornais de maior 

circulação na cidade e os arquivos do Ministério Público Estadual e definimos 

como recorte temporal o período inicial que ia de janeiro de 1993 (ano do início 

dos trabalhos do Plano Diretor da cidade, instituído em meados 1992) até 2003. 

Através da pesquisa nas fontes, os conflitos urbanos começaram a ser 

organizados em um banco de dados com vistas a se mapear a origem de cada 

conflito pelos bairros. Era a primeira versão do então ‘Mapa dos Conflitos 

Urbanos no Rio de Janeiro’ como um mecanismo de pesquisa disponível na 

‘internet’. 

Para organizar as informações contidas nos conflitos urbanos preparamos 

o banco de dados para absorvê-los de forma a registrar em cada ficha de conflito 

a data de sua manifestação e a data de sua publicação nas fontes; o local de 

origem da reivindicação expressa e o local de sua manifestação; o coletivo que 

levou a público o conflito; o agente, público ou privado, reclamado na 

manifestação; a forma de expressão da manifestação do conflito; o objeto da 

reivindicação e a descrição das motivações e características do evento 

conflituoso em resumo do que indicam as fontes. 

Cada ficha contém ainda uma lista dos entes que apoiaram aquele 

conflito e uma lista das fontes que lhe deram publicidade. Estas duas variáveis 

podem conter mais de um registro para cada evento conflituoso, porque uma 

mesma manifestação de conflito urbano pode ser apoiada por determinada 

associação de moradores e também por um partido político, ou um grupo de 

artistas etc.; além de poder adquirir publicidade em mais de uma das fontes de 

pesquisa. As outras variáveis: data da manifestação, local da manifestação, 

coletivo mobilizado, agente reclamado, objeto do conflito e sua forma de 

manifestação; foram destacadas de forma a possibilitar ao pesquisador a 

combinação de todas ou de algumas delas no momento em que se escolhe quais 
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os tipos de conflitos que se quer ver representados no mapa. 

O geo-referenciamento, por seu lado, oferece a possibilidade de projetar 

no mapa da cidade a diversidade conflitual, mostrando, por exemplo, como 

diferentes grupos e segmentos de classes atuam, manifestam desejos ou 

frustrações, reclamam, protestam, lutam. Além de sua contribuição científica 

para a constituição de uma sociologia urbana, entendida neste caso como uma 

sociologia de conflitos urbanos, o "Observatório dos Conflitos Urbanos da 

Cidade do Rio de Janeiro" oferece subsídios para os formuladores de políticas 

urbanas. Ademais, ele se coloca à disposição dos próprios agentes sociais como 

um meio de divulgação de seus conflitos e canal para a troca de experiências, 

contribuindo, desta forma, para a democratização entre os citadinos e para a 

divulgação de informações sobre sua cidade; cidade que constroem e 

reinventam, mas que, muitas vezes, desconhecem. 

Atores, objetos e objetivos de conflitos, temporalidades, formas, 

geografias, retóricas e simbologias oferecem um quadro complexo e 

diferenciado da cidade. Como e onde se manifestam os conflitos? Que 

reivindicações, anseios e frustrações emergem? De que maneira a desigualdade 

sócio-espacial se expõe a partir de informações sistemáticas? Movimentos 

sociais organizados e manifestações de multidões, ações coletivas na justiça ou 

abaixo-assinados, inúmeras são as formas através das quais a cidade expõe sua 

desigualdade e, mais que isso, elabora formas de enfrentá-la. Eis algumas das 

questões que o "Observatório dos Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de 

Janeiro" contribui para elucidar. 

Definimos conflito urbano da seguinte maneira: todo e qualquer 

confronto ou litígio relativo à infraestrutura, serviços ou condições de vida 

urbana, que oponha pelo menos dois atores coletivos e/ou institucionais e que 

se manifestem no espaço público. Nesta perspectiva, as manifestações públicas 

e coletivas que têm a cidade como espaço e objeto de suas reivindicações são 

georeferenciadas e disponibilizadas pelo Observatório, alimentando o debate 
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público sobre os conflitos e lutas urbanas. Pensando em contribuir para a 

democratização das discussões acerca da questão urbana e subsidiando a 

formulação de políticas. 

Nos últimos anos, a elaboração e a prática do Planejamento Urbano entre 

nós têm sido fortemente influenciadas pela difusão dos cânones do urbanismo 

pós-moderno e do planejamento estratégico competitivo. Agências multilaterais 

(Banco Mundial, PNUD, BID, Agência Habitat, etc.) e consultores 

internacionais (notadamente catalães), missionários dos novos tempos, 

propagam a boa nova: as cidades que se lançarem aos grandes projetos urbanos, 

à recuperação dos centros históricos, às parcerias público- privadas, ao 

planejamento "market friendly" ou "market oriented" serão recompensadas, 

atraindo investimentos, turistas e grandes eventos. 

De outro lado, políticas sociais focalizadas, modeladas quase sempre 

pelas mesmas agências e 'experts', se oferecem como faceta social do reajuste 

estrutural. Ao desemprego e precarização das relações de trabalho, se vêm juntar 

a desconstituição de políticas universais e a entronização das políticas 

focalizadas do que se proclama como sendo o "combate à pobreza". Neste 

contexto, à herança perversa de um desenvolvimentismo que durante meio 

século produziu cidades injustas vêm se juntar concepções, políticas e práticas 

que acentuam o lado mais perverso da sociedade e da cidade brasileiras: a 

desigualdade. 

Ao olharmos para a cidade, nos defrontamos com o fato de que, de um 

lado, como produto social, a cidade é estruturada, isto é, determinada, 

manifestando e coagulando em sua morfologia social as lógicas e dinâmicas 

estruturais. De outro lado, como arena e espaço de constituição e instituição do 

social, as relações que têm a cidade por arena e objeto são também estruturantes, 

construindo, desconstruindo e reconstruindo um ambiente e uma dinâmica que, 

a seu modo, vão reiterar e reforçar as dinâmicas que produzem e reproduzem a 

desigualdade. 
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É por ser espaço social simultaneamente estruturado e estruturante que a 

cidade ocupa lugar central na constituição das "agendas políticas reais" - que 

nem sempre, e entre nós quase nunca, se refletem nas agendas das elites políticas 

e acadêmicas. A não ser quando explodem sob a forma de crise urbana e social 

que as manchetes de jornais anunciam e denunciam. 

Mas é na conflitualidade quotidiana, e não apenas, nem principalmente, 

nas explosões e crises, que podem ser encontradas e lidas as dinâmicas sociais 

através das quais, se assim se pode dizer, nossas cidades falam. É por esta razão 

que o estudo da conflituosidade urbana oferece rica chave para a leitura da 

realidade e dinâmica urbanas. 

A diversidade e multiplicidade da cidade aparecem, quase em estado 

virgem, os conflitos, eles mesmos dispersos, múltiplos e diversos. Atores, 

objetos e objetivos de conflitos, temporalidades, formas, geografias, retóricas e 

simbologias oferecem um quadro complexo e diferenciado da cidade. 

Se o estudo e a análise da conflituosidade urbana constituem uma chave para 

o entendimento da realidade e dinâmica de uma cidade, eles constituem também 

rico material a ser explorado em estudos comparados. O Observatório dos 

Conflitos Urbanos, desenvolvido no âmbito do Laboratório Estado, Trabalho, 

Território e Natureza (ETTERN/IPPUR/UFRJ) se articula diretamente com 

outros grupos de pesquisa que resolveram reproduzir a experiência do 

Observatório do Rio de Janeiro na direção da realização de análises comparadas 

entre cidades através de seus conflitos: 

• Observatório dos Conflitos Urbanos de Maceió  

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/maceio)  

Coordenado pelo Prof. Flávio de Souza, da Universidade Federal de Alagoas; 

• Observatório dos Conflitos urbanos de Belo Horizonte 

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/belohorizonte) 

Coordenado pelo Prof. Altamiro Bessa, da Universidade Federal de Minas 
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Gerais; 

• Observatório dos Conflitos urbanos de Vitória  

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/vitoria)  

Coordenado pela prof. Sandra Martins; 

• Observatório dos Conflitos urbanos de São Paulo  

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/sp),  

Coordenado pela prof. Ermínia Maricatto; 

• Observatório dos Conflitos urbanos Canoas, no Rio Grande do Sul 

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/canoas)  

Coordenado pelo Prof. Sérgio Baerle; 

• Observatório dos Conflitos urbanos da Cidade do México 

 (www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/mexico)  

Coordenado pelo Prof. Emílio Pradill Cobos, 

• Observatório dos Conflitos urbanos de Quilmes (AR)  

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/quilmes)  

Coordenado pelo prof. Miguel Lacabana, 

• Observatório dos Conflitos urbanos de Medellín na Colômbia  

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/medellin)  

Coordenado pelo Prof. Peter Brant, 

• Observatório dos Conflitos urbanos de Córdoba, na Argentina 

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/cordoba)

  

• Observatório dos Conflitos urbanos de Belém do Pará 

(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/belem). 

Há ainda a perspectiva de realização da experiência nas cidades de Fortaleza 



 

11 
 

(CE), Recife (PE), Curitiba (PN), Aracaju (SE), Brasília (DF). 

O Observatório não se constitui apenas como instrumento de registro e 

divulgação das manifestações públicas, mas também como instrumento de 

diagnóstico dos problemas da cidade, expressos de forma direta e coletiva pelos 

seus moradores. 

A análise dos conflitos fornece um retrato e uma chave de leitura para 

a complexidade e diversidade do espaço urbano. Segue abaixo esforço da equipe 

de coordenadores, pesquisadores e estagiários na construção de um diagnóstico 

da conflituosidade na cidade do Rio de Janeiro nos últimos vinte e quatro anos. 

Cabe antes, de acordo com a metodologia aplicada, destacar resumidamente as 

categorias de classificação utilizadas. 

Os conflitos urbanos são classificados conforme as seguintes variáveis: 

Objeto do conflito, forma do conflito, agentes envolvidos (mobilizados ou 

reclamados), apoios recebidos, locais onde se originam e locais onde se 

manifestam. Cabe salientar que a composição da lista de tipos de conflitos 

(objetos), assim como dos atores envolvidos e dos tipos de apoios recebidos foi 

se montando a partir do que nos aparecia ao longo da pesquisa. Posteriormente 

à leitura dos eventos conflituosos que os moradores, pública e coletivamente, 

expressavam e que as fontes nos informavam. 

Para cada conflito identificado no banco de dados, criou-se uma ficha 

com um relato sintético, contendo as seguintes informações: cronologia; 

localização/área de abrangência; agentes coletivos e organizações sociais 

envolvidas; órgãos governamentais envolvidos; objeto do conflito; 

reivindicações; expressões jurídicas do conflito; formas de manifestação do 

conflito; entre outras informações relevantes. 

2. Fontes 
A seguir a lista de todas as fontes que compõem o 
Observatório:   

2.1 Jornais  
A coleta nos jornais, O Globo, O Dia e Jornal do Brasil se deu através 

da assinatura eletrônica dos exemplares, para que se pudesse ter acesso à íntegra 
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do exemplar. A forma de pesquisa do Jornal do Brasil em 2013 se deu através 

da edição online que o mesmo possui, uma vez que o jornal saiu de circulação 

no seu modelo físico. 

2.2 Ministério Público   
Ao longo do desenvolvimento da pesquisa notou-se a grande 

dificuldade de acesso às informações contidas no MP, o que impediu a cobertura 

do universo de processos que tramitaram no período 1993/2003.  Foram 

selecionadas as promotorias de “cidadania” e “questões urbanas”. A primeira 

dificuldade foi quanto aos processos ainda em vistas pelos promotores. Como 

eram processos em uso, freqüentemente eles estavam listados como existentes 

no cadastro geral da promotoria, mas ao serem procurados nos  arquivos não 

eram encontrados. Além desses, outros obstáculos foram:   

a) Os  processos considerados  improcedentes eram  arquivados;   
b) Os processos que se desdobraram em Inquérito Civil - IC ou  

Ação Civil  Pública - ACP, quando "resolvidos", também eram 

arquivados em locais pouco acessíveis.   

c) Os processos podiam estar fora do MP por solicitação de 

advogados ou promotores, para "vistas".   

d) Os processos em conclusão ou andamento não podem ser 

consultados em razão do segredo de justiça. Em consequência 

do acima exposto e do grande volume de processos, a coleta 

ficou levemente prejudicada. Tal lacuna vem sendo 

equacionada com a continuidade da pesquisa.  

2.3 RJTV  
São gravadas e posteriormente inseridas no banco de dados do 

Observatório as manifestações coletivas registradas nas duas edições diárias do 

RJTV da Rede Globo de televisão.  A Audiência do programa foi o critério de 

escolha desta fonte dentre os outros programas televisivos que cobrem o 

cotidiano da cidade. Os eventos são registrados por escrito em razão dos direitos 

autorais do veículo.   
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2.4 Diário da Câmara Municipal (DCM)  
Os DCM´s são pesquisados na biblioteca e no site da Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro, são coletados eventos conflituosos que aparecem 

narrados nas falas dos vereadores no Expediente da casa legislativa.  São ricos 

relatos em razão da discussão coletiva e informações que se complementam nos 

discursos de diferentes vereadores.   

2.5 Movimentos Sociais 
A partir de maio de 2007 associações de moradores, sindicatos e 

associações profissionais, movimentos sociais, organizações não-

governamentais, cidadãos poderão relatar à equipe do Observatório suas 

manifestações passadas. Acessando o link “participe”, todos podem contribuir 

para o OBSERVATÓRIO, desde que relacionem testemunhas e deixem contato 

para que as informações sejam checadas por nossa equipe.  Há ainda a 

possibilidade de anúncio de futuras manifestações que a equipe do Observatório 

participará entrevistando e fotografando.   

2.6 Equipe do Observatório   
 A equipe do Observatório além de cobrir as fontes acima citadas 

assume o compromisso de acompanhar de perto as inúmeras manifestações 

ocorridas. Com o objetivo de garantir um relato rico de informações para cada 

conflito, a equipe cobre pessoalmente parte dos conflitos ocorridos e busca uma 

aproximação com outros movimentos sociais, para além dos já acompanhados 

até então (Comunidade do Horto Floresta, Comunidade de Manguinhos e Vila 

Autódromo), como as assembleias do Sindicato Estadual dos Profissionais de 

Educação/SEPE e o movimento de ocupação de escola estaduais e universidades 

federais, além da Comunidade da Aldeia Maracanã. 
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3. Panorama Geral dos Conflitos 
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Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 
 
 

O resultado de 1171 conflitos por segurança, representando a terça 

parte da amostra com cerca de 31% da totalidade dos eventos pesquisados, pode 

refletir o destaque da questão da segurança pública e da violência na imprensa, 

a carioca em especial. Mas, a leitura dos conflitos revela que não só a questão 

Quadro Geral dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro 

Total de 

Objeto do Conflito conflitos até Porcentagens 
Junho 2018 

Segurança Pública 1171 31,33% 

Transporte, Trânsito e Circulação 512 13,70,% 

Educação 305 8,16% 

Acesso e Uso do Espaço Público 291 7,78% 

Saúde 252 6,74% 

Moradia 250 6,69% 

Outros 209 5,59% 

Infraestrutura Urbana 206 5,51% 

Água, esgoto e drenagem 125 3,34% 

Legislação Urbana e Uso do Solo 117 3,13% 

Parques, Jardins e Florestas 63 1,69% 

Rios, Lagoas e Praias 56 1,50% 

Espaço Sonoro e Visual 47 1,26% 

Lixos e Resíduos 41 1,10% 

Energia e Gás 36 0,96% 

Patrimônio Histórico 33 0,88% 

Vizinhança 24 0,64% 

Total de Conflitos 3711 100% 
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da segurança é a que diretamente mais mobiliza na cidade. Aparecem ainda no 

Observatório, conflitos de outras temáticas que têm em suas causas a presença 

associada do par segurança/violência influindo, por exemplo, nos motivos de 

fechamento de escolas e hospitais, assim como, no horário e frequência do 

transporte coletivo. 

 

Formas de luta  

Entre as formas de manifestação de todos os conflitos no período 

recortado observa-se a proeminência das Manifestações em Praça Pública, com 

1166 ou 31% dos conflitos reivindicados nas praças da cidade. Passeatas (458 

registros ou 12%) e Fechamento de Vias (456 registros ou 12%) também se 

apresentaram como formas expressivas de se manifestar. Estas três formas 

juntas e combinadas ainda com as categorias Confronto Direto com Forças de 

Segurança (119 casos), Carreata, Motociata ou Bicicleata (97), Depredação (90), 

mostram que o carioca opta majoritariamente pela rua quando resolve se 

manifestar coletivamente. Todas essas formas de luta correspondem a 63,8% do 

total de conflitos. Mas há ainda outras formas como: Abaixo Assinado, Cartas e 

Solicitações (418), Denúncia Pública (154), Outros (210), Ocupação de Prédios 

ou Terrenos (138), Denúncia (236), Paralisação e/ou Greve (115) e Judicial (77). 

 

Coletivo mobilizado  

Os grupos de Moradores ou Vizinhos foram os mais atuantes na cidade 

no período de 1993 a 2018, reivindicando em diferentes tipos de conflitos, os 

moradores em conjunto se configuraram enquanto os promotores das 

manifestações em 30,4% dos registros (com 1138 conflitos). Os conflitos 

liderados pelos Profissionais da mesma Área somaram 10,5% (393). Grupos de 

amigos ou Parentes, geralmente de vítimas da violência, mobilizaram 8,9% das 

manifestações (232), um pouco a mais que o universo quantitativo dos 

Estudantes que também contabilizaram 6,9% (257 conflitos), Sindicatos e 

Associações Profissionais com 6,1% (228) e das Associações de Moradores com 

6% (224).  

A seguir temos os Parlamentares com 4,9%, Outros Movimentos 
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Sociais 4,7%, Populares 4,3%, os grupos de Camelôs, Feirantes e Artesãos, as 

ONG´s, os Movimentos de Moradia e Sem Teto com cerca de 2% cada um 

protagonizaram muitas manifestações. As Entidades Ambientalistas, Detentos 

e/ou Familiares, Clubes e/ou Condomínios ainda aparecem totalizando cerca de 

1% dos conflitos registrados no período. 

 

Agente reclamado  

Dentre todas as 3711 vezes em que coletivos se puseram em ação e que 

se opuseram à diferentes instituições, as instâncias governamentais apareceram 

como Agente Reclamado na maior parte dos conflitos: Governo Municipal 

interpelado em 29% dos registros (1084 conflitos), o Governo Estadual em 22% 

(819), diretamente a Polícia Militar foi reclamada em 16% (603), o Governo 

Federal em cerca de 7% (247), a Guarda Municipal em 2,3% (86) e a Polícia 

Civil em 1,6% dos conflitos (61), totalizando, as entidades públicas diretamente 

ligadas ao executivo federal, estadual e municipal com 77% das reclamações. 

Mas as Empresas Privadas também tiveram suas ações reclamadas (5% 

dos casos), assim como o Poder Judiciário (3%) e a Sociedade como um Todo 

(3%). Conflitos mais específicos como os contra Pessoas Físicas (2%) e 

Empresas de ônibus (1%) também apareceram ao longo dos últimos vinte e dois 

anos. Assim como os dirigidos contra uma atuação do Poder Legislativo (1%), 

da Companhia de água (a CEDAE com 1%), e mais residualmente dirigidos 

contra a atuação de Clubes e Condomínios, companhias de luz, telefonia, gás, 

trens e ao Corpo de Bombeiros. 

 

Os Anos mais conflituosos  

O ano de 2013 foi um ano singular no que diz respeito ao número de 

conflitos, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Se 

comparado aos vinte anos anteriores podemos perceber um salto quantitativo no 

número de registros feitos pelo Observatório. Em relação ao ano anterior 

observou-se um aumento de 132% no número de conflitos. Mesmo que se 

comparado ao ano de 2007, ano com maior número de registros até então, nota-

se um aumento considerável no número de conflitos: em 2007 foram 247 
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registros e em 2013 foram 337, um acréscimo de 36,4%. O ano de 2014 parece 

ter seguido o mesmo padrão no aumento dos conflitos, registrando 363, apesar 

de uma relativa queda em 2015 e 2016, podemos analisar um novo crescimento 

em 2017 e uma tendência de crescimento observada no primeiro semestre de 

2018, o que tem mantido as médias altas. Vide o gráfico abaixo: 

 

 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 
 

O “boom” das manifestações de junho contra o aumento da tarifa do 

transporte público incentivou inúmeras lutas de movimentos sociais e a 

expressão de outras insatisfações da população como um todo. Esse entusiasmo 

com as manifestações de rua veio, em grande parte (assim revelam os conflitos), 

da percepção da possibilidade do encontro entre os diferentes movimentos, 

partidos, sindicatos, ONG’s, estudantes e populares nas ruas e da força que 

aglutinados, expressam. Entre os principais “objetos” dos conflitos registrados 

em 2013 temos “Transporte, trânsito e circulação” com 65 casos, “Outros” 

somando 60 casos, “Infraestrutura urbana” com 58 conflitos, “Segurança 

pública” com 41 e “Educação” com 27 registros. 

Em 2013, o objeto “segurança pública” foi o que somou mais conflitos 

em toda a história de registros do observatório e, pela primeira vez, foi 

ultrapassado pelas categorias “Transporte, trânsito e circulação” e “Outros”. Os 

conflitos por transporte público de qualidade mobilizaram uma significativa 

parcela da população (há dados que indicam manifestação com cerca de 1 

milhão de pessoas). Essa forte mobilização em torno da questão dos transportes 
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se mostra razoável se considerarmos que uma mobilidade urbana satisfatória é 

crucial, nos dias de hoje, para a boa qualidade de vida dos citadinos, 

principalmente os das grandes cidades. No ano de 2014, o padrão anterior voltou 

a se repetir, e a “Segurança Pública” voltou a ser o principal objeto dos conflitos 

registrados. 

A categoria “Outros” assumiu, no ano de 2013, um papel inédito até 

então. Conflitos que não se adequaram a algum objeto específico, ou que não 

puderam ser incorporados em uma única categoria foram direcionados para esse 

objeto, como, por exemplo, protestos pela saída do governador Sérgio Cabral, 

manifestações de ‘Black Blocs’ e as que se posicionaram contra representações 

do sistema capitalista na cidade. Passeatas convocadas pelos ‘Anonnymous’ por 

maior participação da população nas decisões políticas, protestos contra a 

cobertura enviesada e pouco verdadeira das manifestações por parte da rede 

Globo de comunicações; reivindicações contra os preços abusivos praticados na 

cidade, principalmente nas praias cariocas; além de manifestações 

reivindicando, ao mesmo tempo, melhorias na saúde e na educação, contra a 

corrupção e os suspeitos gastos com a Copa do mundo e os Jogos Olímpicos.  

Em 2014, esta categoria perdeu um pouco de seu protagonismo, 

passando para o 8º lugar dos objetos. Infraestrutura urbana também foi um 

objeto bastante reivindicado em 2014, sendo o 6º objeto mais reivindicado, atrás 

da categoria “Educação”.  

A segurança pública voltou a ser a questão que mais mobilizou a 

população carioca no período de 2016-2017, com 83 conflitos registrados. O 

esgotamento do modelo das UPPs tornou-se evidente, com o retorno dos 

tiroteios em áreas pretensamente ‘pacificadas’ e o aumento dos índices de 

criminalidade no conjunto da cidade. Os autos de resistência praticamente 

dobraram de 2016 para 2017, atingindo mais de 400 mortes em todo o estado na 

primeira metade do ano. Em seguida, a Saúde e a Educação foram temas que 

mobilizaram os trabalhadores e o conjunto da população. O sucateamento dos 

hospitais e a situação crítica da UERJ foram determinantes nesse resultado. 
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3.1 Panorama Geral dos Conflitos em 2017-2018 

 
O período agora analisado tem início em julho de 2017 e prossegue até 

o fim de junho de 2018, buscando disponibilizar um quadro conjuntural da 

cidade no último ano, expresso por seus conflitos. Foram registrados 296 

conflitos urbanos na cidade do Rio de Janeiro durante esse último período. 

Destes, 120 relacionados à Cidade Toda, onde destacaram-se as manifestações 

por segurança pública com 45 dos conflitos. Além dos tradicionais atos “pela 

paz” e pedidos de mais segurança para a cidade, devemos apontar que o contexto 

da intervenção militar do governo federal no estado teve um impacto relevante 

no aumento da conflitualidade.  

A determinação da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, em 

fevereiro de 2018 através do Decreto Nº 9.288, logo após o carnaval carioca que 

colocou na avenida duras e diversas críticas ao questionado e muito mal avaliado 

governo Temer, passou, ainda na quarta-feira de cinzas, o controle da segurança 

pública do estado do Rio de Janeiro ao governo federal, na figura do general do 

Exército Walter Souza Braga Netto, que passou a comandar as polícias civil e 

militar, o Corpo de Bombeiros e o sistema prisional.  

Esta medida, que prometia gerar o aumento da segurança no estado, 

logo foi denunciada e questionada por muitos movimentos sociais em sua 

eficácia, gerando uma série de manifestações e declarações públicas a respeito 

do assunto. Uma delas, foi a declaração da vereadora Marielle Franco sobre uma 

violenta ação de policiais militares em Acari: 

“Precisamos gritar para que todos saibam o está acontecendo em 
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Acari nesse momento. O 41° Batalhão da Polícia Militar do Rio de 

Janeiro está aterrorizando e violentando moradores de 

Acari. Nessa semana dois jovens foram mortos e jogados em um 

valão. Hoje a polícia andou pelas ruas ameaçando os 

moradores. Acontece desde sempre e com a intervenção ficou 

ainda pior.” Marielle Franco em 11/03/2018 na sua página da 

internet.  

 

Quatro dias após esta denúncia, Marielle e seu morotista Anderson 

Gomes, foram executados em um crime ainda não solucionado, mas denunciado 

como oriundo de motivações políticas e executado com requintes de covardia e 

planejamento profissionais. Ambos os temas serão tratados mais profundamente 

na seção de análise do objeto “Segurança pública”, no entanto, cabe ressaltar 

que o assassinato da vereadora e seu motorista foi responsável por um aumento 

significativo do número de conflitos, contabilizando 22 manifestações públicas 

de repúdio, protesto e por justiça em que as perguntas “Quem matou Marielle e 

Anderson? E Quem mandou matar?” estiveram sempre presentes. Marielle foi 

atingida por quatro tiros de fuzil na cabeça quando saía de uma atividade 

organizada por um coletivo de mulheres negras. 

As manifestações em virtude da morte da parlamentar se espalharam 

por toda a cidade, tanto no centro (local tradicional de atos políticos, na ALERJ 

e na Câmara, onde ela atuava na luta pelos direitos humanos exercendo seu 

mandato) como também em favelas como a Maré, onde ela viveu a maior parte 

de sua vida. A grande repercussão internacional foi um fator fundamental para 

o desencadeamento de uma sequência de conflitos, que culminou com a pressão 

da ONU para solucionar o caso do brutal assassinato de Marielle. 
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A campanha pela liberdade de Rafael Braga, que estava em situação de 

rua e foi levado preso durante as manifestações de 2013 apenas por levar uma 

garrafa de Pinho sol que ele usava para limpar o lugar que dormia, também 

resultou em diversos conflitos relacionados à cidade como um todo.  

Outro importante tipo de conflito, recorrente nos últimos anos, que 

marcou o período analisado foram as manifestações de PMs e seus familiares, 

especialmente as esposas de policiais mortos, que, em meados de 2017, 

totalizavam 101 PMs assassinados, a maioria em horários de folga. No intervalo 

analisado, esses atos corresponderam a 12 eventos conflituosos que 

reivindicavam o fim das mortes de policiais. Essas famílias criaram um grupo 

intitulado “Somos todos Sangue Azul” e fizeram manifestações em conjunto 

com a ONG Rio de Paz, majoritariamente em Copacabana. Vale mencionar que 

o movimento de paralisação da Polícia Militar, em 2016, foi protagonizado pelas 

esposas dos policiais, que barravam a saída das viaturas dos quartéis enquanto 

as autoridades não se posicionassem. 

 

Objetos analisados 

No período analisado, os objetos reivindicados pelos conflitos 

apresentaram a seguinte distribuição:  
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Ficam evidentes os quatro objetos que se destacaram em relação aos 

demais: segurança pública, educação, saúde e transporte. Segurança pública foi 

o principal destaque com 128 casos no total, cerca de 43% e, como já apontado, 

alguns casos emblemáticos como a morte de Marielle Franco e a campanha pela 

liberdade de Rafael Braga somaram-se às já tradicionais manifestações contra 

as mortes de policiais, à opressão estatal muito letal às favelas da cidade e aos 

atos pela paz. A atuação das forças de segurança nas favelas do Rio de Janeiro 

e a intervenção federal, com o esgotamento do modelo das UPPs, também 

contribuíram para o aumento dos conflitos de segurança nesse período. 

No período do último ano ainda tivemos conflitos relacionados à saúde, 

com um significativo destaque com cerca de 14% do total de conflitos, objeto 

que ganhou no último período analisado uma importância maior ficando em 

segundo lugar empatado com transporte. A política de fechamento de clínicas 

da família e políticas de desmonte do SUS como um todo, revelaram os motivos 

do aumento de registros conflituosos deste objeto reclamado. Foram relatados 

muitos casos de falta de medicamento, fila de espera para tratamentos, cirurgias, 

exames e a superlotação dos hospitais, tanto da rede federal quanto da municipal. 

Somando-se a isso a questão do estado que, em crise, não conseguiu manter 

plenamente o funcionamento de seus hospitais.  A gestão de Marcelo Crivella 

foi alvo de diversos conflitos e denúncias que demonstravam a precariedade do 

sistema de saúde, levando o prefeito a pedir desculpas à população pela atuação 

questionada: 

"Quero também pedir desculpas para a população do Rio. Por 

todos os transtornos que, devido à nossa inexperiência, não fomos 

capazes de prevenir e evitar. Pelas falhas na comunicação, que 
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causaram dúvidas e confusões tão exploradas...” – Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/01/22/balanco-de-1-ano-

crivella-culpa-paes-reconhece-falhas-de-comunicacao-e-diz-questionar-deus-sobre-

eleicao-em-tempo-tao-dificil.htm? 

 

A questão do transporte público voltou a mobilizar um número 

significativo de conflitos, com 26 conflitos relacionados à cidade toda. O tema 

veio ocupando as manchetes de jornais, com as revelações de esquemas 

criminosos envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral Filho, atualmente preso, 

e outros políticos e empresários importantes, como o ex-presidente do DETRO, 

e os presidentes da FETRANSPOR e RIOÔNIBUS. Além disso, houve o 

imbróglio em torno do preço da passagem de ônibus: o prefeito, Marcelo 

Crivella, anunciou que não reajustaria a passagem, mantendo-a em R$3,80 

enquanto as empresas não cumprissem a promessa de instalar ar-condicionado 

em toda a frota; em seguida, diante das denúncias de corrupção na definição da 

tarifa, a Justiça decretou a redução da passagem para R$3,60 e depois decretou 

novamente uma redução para R$3,40; por fim, e apesar de grande pressão a 

prefeitura voltou a aumentar o preço da passagem, dessa vez, para R$3,95.  Ao 

todo, foram registrados nove conflitos relacionados ao aumento das tarifas, aos 

escândalos de corrupção envolvendo o governo municipal/estadual e a relação 

com as empresas de ônibus e de barcas. 

A falta de ônibus e o sucateamento do serviço são as principais causas 

de manifestações e reclamações dos cariocas; o serviço de BRT, corredor de 

ônibus rápido, também se encontrava saturado pela falta de manutenção tanto 

dos consórcios - que administram os três corredores, com destaque para o 

‘Transoeste’ - quanto da prefeitura. Assim, várias empresas alegaram que não 

tinham condições de manter a sua operação.  No meio desse impasse ocorreu a 

CPI dos ônibus na Câmara, que também foi responsável por um relativo 

aumento dos conflitos. A disputa de taxistas e motoristas de aplicativos, e a lutas 

de ciclistas para usar novamente a ciclovia Tim Maia na sua integralidade 

complementaram o panorama desse objeto.  

A educação também apareceu com destaque no recorte analisado, em 

especial para os casos da FAETEC e da UERJ que se encontraram, devido à 
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crise do estado, muito fragilizadas. As ameaças de cortes de bolsas na 

FIOCRUZ, o incêndio no alojamento da UFRJ na Cidade universitária, as 

escolas da prefeitura – mais especificamente as creches da prefeitura que 

apresentaram problemas para manter o funcionamento - caracterizaram em 

grande medida o desmonte das estruturas públicas denunciado pelos moradores 

da cidade nessas áreas em todos os níveis de governo.  

 

 

 
 
 
 

O coletivo mais mobilizado foi a categoria “Moradores e Vizinhos” com 

61 casos. Os Amigos e Familiares totalizaram 49 conflitos. Esses números indicam 

a centralidade da questão da segurança pública, dado que a maioria desses conflitos 

estava relacionada às vítimas da violência. Entre essas manifestações, as mais 

recorrentes foram as dos moradores de favelas contra as ações violentas da Polícia 

Militar, especialmente no Complexo do Alemão e na Maré, onde o estudante 

adolescente Marcus Vinícius da Silva foi atingido por tiro de fuzil pelas costas por 

um ‘caveirão’ que circulava na comunidade. Além das manifestações dos 

familiares dos policiais mortos.  

Os profissionais da mesma área somaram 50 conflitos. Os Sindicatos e 

Associações Profissionais se mobilizaram em outras 19 ocasiões. Considerando 

que os trabalhadores muitas vezes são mobilizados diretamente por seus 

Sindicatos, a soma das lutas protagonizadas por “Sindicatos e associações 
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profissionais” e “Profissionais da mesma área”, indica que a classe trabalhadora 

organizada, principalmente os servidores públicos, esteve muito mobilizada no 

último período, através de passeatas e ocupações de órgãos públicos.  

Além deles, os taxistas também se mobilizaram bastante em sua luta pela 

regulamentação/proibição dos aplicativos de transportes privados. Assim como 

os mototaxistas, que se mobilizaram pelo direito ao trabalho e contra a repressão 

policial. Foram registradas, também, 12 manifestações protagonizadas por 

estudantes no período. Entre eles, os estudantes da FAETEC, contrários ao 

processo de sucateamento da rede de escolas técnicas, que chegaram a ficar sem 

aula por falta de luz; estudantes da UFRJ protestaram devido ao incêndio no 

alojamento que deixou os mesmos sem moradia. A categoria Outros 

Movimentos Sociais totalizou 23 conflitos. Entre esses Movimentos, destacam-

se a campanha pela liberdade de Rafael Braga, que segue preso, injustamente 

acusado, por portar um produto de limpeza e associação com o tráfico de drogas. 

E os atos devido a morte de Marielle e Anderson.  

 

A tabela abaixo ilustra os Agentes reclamados no período: 
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A prefeitura aparece como o principal Agente reclamado, com 85 

manifestações contrárias às suas políticas somando a Guarda Municipal cerca de 

30 % dos conflitos. Podemos atribuir esse aumento significativo aos diversos cortes 

em áreas estratégicas como saúde e educação, as políticas de remoção, de 

cerceamento dos espaços públicos, a falta de manutenção em áreas de infraestrutura 

urbana, como por exemplo uma série de conflitos relacionados a péssima qualidade 

do asfalto , a falta de iluminação nos espaços públicos, a coleta de  lixo não eficiente 

nas áreas de favelas e o transporte motivaram parte dessas manifestações.  

O governo do estado aparece em segundo lugar com 63 casos, somando 

as 37 manifestações contrárias às ações da Polícia Militar e 19 contra a Polícia 

Civil, o governo estadual totalizou 119 conflitos no período, cerca de 40% das 

manifestações registradas. Esse alto número de conflitos reflete a situação político-

econômica enfrentada pelo governo estadual que nos últimos anos, apesar de uma 

relativa diminuição em relação à prefeitura ainda podemos observar efeitos da crise 

do estado nos conflitos do período analisado. A Polícia Militar foi à terceira 

instituição mais envolvida em conflitos, com 37 registros, concentrados na zona 

norte e nas favelas da cidade. Essa manutenção em todo o recorte temporal do 

ObservaConflitos, do papel da PM como agente mais reclamado se justifica, no 

último ano, tanto pelos atos de violência envolvendo policiais, como também pela 

falta de policiamento. A intervenção do governo federal na segurança pública, que 

foi apresentada como uma solução para o problema, na prática não resultou em uma 

melhora do quadro geral, como indicam as manifestações públicas. Ainda é 

interessante apontar como a Polícia Civil ganhou destaque nesse cenário 

juntamente com a judicialização de uma série de lutas políticas e a resolução de 

crimes que também se tornou uma reivindicação recorrente dos cariocas. 

O governo federal foi o Agente reclamado em 15 manifestações. As 

manifestações dos servidores da Saúde, do CREMERJ (Conselho Regional de 

Medicina) contra o descaso dos hospitais da rede federal na cidade do Rio de 

Janeiro e da população mobilizada foram responsáveis pela grande maioria destes 
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conflitos registrados. Os funcionários do Parque Nacional da Tijuca também se 

manifestaram contra as nomeações de cargos do Instituto Chico Mendes.  

 

Formas de luta  

A principal forma de luta no período analisado é a denúncia via meio de 

comunicação, podemos apontar para uma tendência do uso dos veículos de 

comunicação como uma forma de lutar por direitos, as manifestações e passeatas 

que são formas de luta tradicionais no centro da cidade se localizaram mais na 

questão da segurança pública, da morte da vereadora Marielle e de problemas com 

características que extrapolam os limites do nosso recorte. O centro da cidade foi o 

palco de 25 conflitos em sua grande maioria com essa temática. Podemos observar 

no gráfico abaixo: 

 

Ainda devemos destacar a importância do papel das redes sociais e dos 

veículos de comunicação popular que contribuíram para esse aumento da denúncia 

como forma de luta mais proeminente. Relevar ainda que o fechamento de vias que 

ocupou a segunda posição entre as formas de expressão dos conflitos, o que 

demonstrou uma radicalização dos conflitos que tem a sua manifestação nos atos 

de rua. Por fim, observar o papel desempenhado pelas ações judiciais que 
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apareceram nesse último período analisado como a terceira maior forma de 

manifestação escolhida pelos cariocas, o que juntamente com denúncia e abaixo 

assinado mostram a importância desse tipo de manifestação diante dos casos de 

sucateamento e de desmonte dos serviços públicos essenciais apontados pelas 

manifestações.  

 

4. Observando de Perto  

Com a intenção de ter maior e melhor compreensão sobre os conflitos, as 

disputas que engendram e fornecer ao debate público elementos de análise muitas 

vezes negligenciados pelos veículos de comunicação de massa e os outros meios 

que compõem as fontes do Observatório foi criada a seção Observando de Perto. 

Para além do acúmulo e divulgação permanentes de informações acerca dos 

conflitos e suas nuances, momentos e disputas, há a perspectiva de se aprofundar a 

reflexão sobre a dinâmica conflituosa da cidade. A partir dos movimentos de 

resistência que se configuraram em Manguinhos, na Maré, no Horto, na Vila 

Autódromo e no Comitê Popular da Copa e Olimpíadas nossa equipe pôde 

participar de reuniões dos moradores e militantes, realizar entrevistas, acompanhar 

atividades dos movimentos e reuniões com entes públicos envolvidos, além de 

registrar alguns documentos produzidos pelos moradores nesta seção. 

Interessante perceber como esses conflitos perduram no tempo e os 

diferentes atores que participam na manutenção destes. Esses conflitos se 

distinguem de outros eventos conflituosos que apenas se manifestam pontualmente 

e, não necessariamente, têm pautas ou reivindicações de longo prazo. O que faz 

com que estes conflitos perdurem? Quais as continuidades e descontinuidades, 

agravamentos e inflexões dos processos em curso? Quais são e de que forma atuam 

os diferentes atores ao longo dos anos?  

Boltanski (1990) nos chama a atenção para a possibilidade de fazer das 

disputas em torno da noção de justiça, objetos privilegiados da investigação 

sociológica, evidenciando a capacidade crítica dos atores sociais. Ele ressalta, 

portanto, o que chama de “modelo de competência”, no qual um caso particular se 

transforma em uma questão coletiva, destacando as estratégias e dispositivos 
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utilizados pelos atores que possibilitam a transformação de um caso individual em 

uma causa coletiva. Nesse sentido, segue uma pequena análise sobre os casos 

acompanhados mais atentamente pela equipe do Observatório de Conflitos na 

cidade do Rio de Janeiro. 

 

4.1 Complexo de Manguinhos  
 

Contexto atual 

Por motivo de acentuadas ameaças a seus componentes e divisões no 

interior do movimento o Fórum Social de Manguinhos não veio realizando no 

último ano reuniões periódicas.  O Observatório registrou quatro conflitos no 

território, e apenas dois ligados diretamente ao bairro e que se completam, 

seguem na íntegra abaixo: 

“Manifestação na reabertura da Biblioteca Parque de 

Manguinhos: Sete bailarinas vestindo collants rosa bebê manchados de 

tinta vermelha sangue constrangeram o governador Luiz Fernando Pezão 

na reabertura da Biblioteca Parque de Manguinhos (rebatizada como 

Biblioteca Parque Vereadora Marielle Franco), no dia 29/03/2018. Elas 

estavam deitadas no chão se fazendo de mortas com um livro na mão. À 

frente das meninas, a diretora geral do Ballet Manguinhos, Daiana 

Ferreira de Oliveira, de 29 anos, discursava lembrando os 16 meses em 

que o espaço permaneceu fechado pelo estado. 

Durante este período, Daiana e as meninas cuidaram do 

equipamento cultural, após Daiana entrar a força em janeiro de 2017 (um 

mês depois de o espaço ser fechado). Ela ensaiava com 200 meninas do 

Ballet Manguinhos (financiado pelo Sindicato dos Trabalhadores da 

Fiocruz) quatro vezes na semana e, nas sextas-feiras, promovia eventos 

como rodas de conversa. Cuidava da manutenção, da pintura, da limpeza, 

da preservação do acervo e da estrutura física. Só devolveu ao governo 

do estado uma semana antes da reabertura oficial.  

Sem apoio do poder público, Daiana revelou ao governador, 
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durante a cerimônia de reabertura que precisou pedir ao chefe do tráfico 

que proibisse qualquer violação ao prédio, o que levou a um alerta geral 

dado na favela. Em sua fala, Daiana reforçou a importância do espaço da 

biblioteca e destacou que, se a biblioteca voltasse a fechar depois das 

eleições, ela entraria de novo e não sairia.    

FONTE: O GLOBO, Primeiro Caderno, página 8”.  

“Protesto contra morte de Marielle na reabertura da Biblioteca 

Parque de Manguinhos: Na reabertura da Biblioteca Parque de 

Manguinhos, que ganhou o nome da vereadora Marielle Franco, a viúva 

da parlamentar, Monica Tereza Benício, ao tomar a palavra, se dirigiu ao 

governador Luiz Fernando Pezão e disse que haveria “sangue nas mãos” 

dele até que a Polícia Civil elucidasse o assassinato – Marielle Franco foi 

executada no dia 14/03/2018, junto com seu motorista, Anderson Gomes. 

Monica relembrou da companheira e de sua luta, e ressaltou a 

importância da biblioteca para a população – a qual tinha sido fechada 

desde de dezembro de 2016 por conta da crise financeira do estado. 

  A mãe de Marielle, Marinete Franco, o vereador Tarcísio Motta 

(PSOL) e o secretário estadual de Cultura, Leandro Monteiro, também 

discursaram. Quando Pezão se preparava para iniciar seu 

pronunciamento, foi vaiado. O prefeito Marcelo Crivella também 

participou da homenagem, mas não discursou. 

FONTE: O GLOBO, Primeiro Caderno, página 14”. 

 Esses conflitos provocam a reflexão sobre o legado do PAC para a 

população local através de elementos denunciados previamente pelos 

movimentos que interpuseram críticas antes mesmo do início de obras e 

remoções que o Programa provocou no bairro e desmentem os benefícios 

propostos e prometidos pelo governo Sérgio Cabral em relação às obras. O 

território pôde contar com esses espaços construídos (prédios de moradia, 

biblioteca, cinema, área de lazer e nova escola com piscina), logo após os jogos 

abandonados em sua manutenção. Conflitos cobraram a responsabilidade do 

setor público, dos governos, em relação à manutenção das estruturas e gestão 

dos usos das mesmas no momento imediatamente posterior aos megaeventos. 
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Sem sucesso. Ainda no início de 2018, a biblioteca já estava fechada, cinema 

idem (houve ato dos moradores abrindo por eles próprios o cinema e realizando 

um festival de cinema), piscina da escola vazia, sem uso e foco de insetos; área 

de lazer sem cuidados e limpeza e moradias insuficientes aos moradores. 

 Além da recorrência, no território de Manguinhos, de contínuos abusos 

por parte de policiais no policiamento rotineiro local, a área continua sendo 

marcada pelo processo de repressão violenta estatal e paraestatal características 

do fenômeno de ‘criminalização da pobreza’ trabalhado pelo sociólogo francês 

Loic Wacquant (no que é acompanhado por diversos autores brasileiros) que 

através do acompanhamento do encarceramento em massa e crescente nas 

sociedades neoliberais modernas, além da seletividade punitiva observada no 

perfil dos presos e da repressão aberta aos locais de moradia de jovens negros e 

pobres em nome da guerra às drogas. Elementos que conformariam um quadro 

chamado pelo autor de criminalização da pobreza, em franca acentuação dos 

aspectos penais e punitivos dos estados nacionais neoliberais. Manguinhos pode 

ser pensado como exemplo da presença aguda de tais elementos. 

Moradores protestam contra as forças repressivas do Estado, que 

adentram a localidade com a força expressa em seu braço armado, disseminando 

terror e o medo na população. Relatos dão conta de violações dos direitos 

humanos frequentes e rotineiras e perseguição e ameaças às lideranças 

comunitárias. É de se supor que a partir das próprias notícias comentadas pelos 

moradores de que a UPP Manguinhos é considerada uma das mais violentas da 

cidade, tenha feito ela mesma, a propagação da notícia, ter desempenhado papel 

de silenciamento político dos moradores. O medo se comunica e alastra com 

velocidade e a opressão silencia o questionamento político, ou ao menos tem 

esse objetivo, muitas vezes alcançado. 

Neste sentido o bairro é um dentre os principais exemplos de como o 

Estado pensa e pratica a (in)segurança pública para determinados territórios de 

maioria da população negra e pobre. 

Promovendo ao mesmo tempo a segurança protetora dos espaços de 
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setores mais protegidos e ricos da população e disseminando o terror em 

territórios colocados à margem da sociedade, autoridades proclamam guerra às 

drogas a partir de um discurso retórico de combate ao varejo, quando evidencia 

opressão seletiva de acordo com a classe social e o nível de melanina dos corpos 

que nela habitam. Há, na recorrência da atuação policial nas favelas da cidade, 

a marca de desumanização de populações inteiras, do desrespeito às leis, da 

humilhação imposta aos moradores que caracterizam o racismo estatal praticado 

em nossa cidade. 

Pois se pensarmos que o tráfico de drogas, como o tráfico de armas são 

mercados internacionais e que geram lucros em níveis tão altos que os levam a 

figurar entre os 20 mais lucrativos no mundo, é difícil esse setor da população 

aceitar o discurso do “bandido bom é bandido morto” restrito às favelas e 

periferias do Rio de Janeiro.   

Resta notório, ao se ler os conflitos de segurança pública registrados, que 

o processo de criminalização da pobreza se acentuou na cidade no último 

período e que a população moradora, a quem já é imposta uma dinâmica de risco 

e perigo cotidiano em razão das opressões feitas pelos agentes do tráfico de 

drogas local, se vê nova e duramente atingida pelos temidos batalhões de polícia 

e unidades ‘pacificadoras’ que a cada renovação da política de segurança estatal 

passam a representar ainda maiores riscos e perigos aos moradores em sua 

simples circulação e moradia em Manguinhos.  

Os movimentos sociais de Manguinhos, sempre ameaçados por alguma 

das forças que atormentam o território com suas disputas, tiroteios e práticas 

humilhantes ao sofrido povo trabalhador residente, resistem. Resistem e se 

reinventam. E ainda que divisões apareçam, e apareceram no último período, 

voltam a se unir em torno do fim do massacre praticado pelas forças que atuam 

no território e por um mínimo de respeito e dignidade na relação entre governos 

e a população local.  

 Mesmo com o PAC favelas em Manguinhos, centenas de famílias foram 

removidas com indenizações humilhantes de tão baixas (houve quem recebesse 
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mil e seiscentos reais de indenização por sua moradia), os equipamentos urbanos 

instalados como biblioteca e piscina e centro de convivência e cinema, nenhuma 

delas cuidadas, todas esvaziadas de atenção governamental, não apresentam 

pouco tempo depois de sua construção mínimas condições de uso coletivo. São 

muitos os pedidos de correto e humano tratamento, as denúncias pela redução 

do “esculacho” praticado pelos policiais aos moradores rotineiramente e as 

reivindicações pelo direito mais básico, o direito à vida. Quando o movimento 

de moradores tem a chance de se encontrar com autoridades em reuniões 

setoriais esse é o tom das reivindicações e cobranças, recebidas com reservas 

pelos policiais. 
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4.2 Maré 

 

4.2.1 SURGIMENTO DA MARÉ 
  

A formação da Maré, tem suas origens na década de 1940. No período 

posterior à Segunda Guerra Mundial, quando a política econômica nacional 

começava a intensificar a industrialização no Brasil. Tal processo necessitava de 

uma melhor integração envolvendo as regiões metropolitanas do país e 
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consequente consolidação da urbanização. Dentro desse contexto, surge o 

projeto de criação da Avenida Brasil, que seria o fator basilar do surgimento da 

Maré. 

Durante a construção da Avenida Brasil, os trabalhadores responsáveis 

pela execução da obra tinham sua origem associada aos processos migratórios 

existentes no país durante o período da industrialização (época de maior fluxo 

campo-cidade), sendo essa massa de mão de obra, procedente, sobretudo, da 

região nordeste do país. São esses contingentes populacionais, despossuídos de 

residência formal, ou sem condições financeiras de arcar com uma moradia 

legal, que irão povoar inicialmente a área da Maré. Esses nordestinos vão ocupar 

a princípio as margens da Avenida Brasil, dando origem ao embrião do que 

atualmente é hoje, o conjunto de favelas da Maré. Quanto aos migrantes que se 

instalaram nessa região, Santos relata: 

[...] a necessidade de morar perto do local de trabalho 
levou a população migrante a se instalar nos terrenos 
não ocupados que escaparam da especulação 
imobiliária pela dificuldade, ou mesmo, impossibilidade 
de construção: morros, terrenos inundáveis e de 
propriedade duvidosa. (SANTOS, 2005). 

Localizada nas margens da Baía da Guanabara, a Maré caracteriza-se por 

possuir múltiplas formas ou fatores geográficos. É possível perceber áreas altas 

como morros, planícies, mangues e a própria presença do mar em parte do seu 

entorno. Todas essas variáveis existentes no local, sejam elas materiais ou 

imateriais, resultam numa morfologia habitacional bastante plural. Sobre as 

diversidades de formas de moradia na Maré Jacques diz: 

“A pseudossemelhança entre as mais diversas favelas 
cariocas pode ser desmentida e um rápido passeio pela Maré. 
A diversidade de formas está patente nas diferentes 
comunidades do complexo. Quase todas as morfologias 
urbanas e tipologias arquitetônicas referentes a habitações 
populares têm ou tiveram um exemplar na Maré: da favela 
labiríntica de morro ao mais cartesiano conjunto 
habitacional conjunto habitacional modernista, passando 
por palafitas em áreas alagadas e conjuntos habitacionais 
favelizados. Vai-se do padrão mais informal ao mais formal, 
que acaba se informalizando também”. (JACQUES, 2002). 
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A conjunção desses matizes variados que vão compor a demografia da 

Maré, resulta em relações simbólicas e espaciais diferenciadas dentro das 

favelas do complexo Maré. Jacques aponta: 

As comunidades que formam o complexo têm 
características e processos espaciais bem distintos, que 
vão do mais planejado ao mais espontâneo, do mais 
regular ao mais irregular, do mais formal ao mais 
informal, do mais projetado ao mais livre. As diferenças 
entre as formas, que hoje constituem uma diversidade 
muito rica, se deram por vários fatores: a história de 
cada ocupação, as características do sítio, as questões 
de propriedade, as origens da população, a organização 
da comunidade, os contextos políticos e sociais. Uma 
grande gama de formas espaciais pode ser encontrada 
na Maré.... As diferentes comunidades são tão distintas 
como os diferentes bairros de uma cidade formal e 
chegam a ter identidades próprias, que constituem, 
todas juntas, a cultura multifacetada da Maré. 
(JACQUES, 2002). 

 

O Estado, foi ao longo dos anos, e é atualmente um ator de importância 

na transformação socioespacial da Maré, pois foi através de suas ações que se 

desenvolveram ao longo do tempo um processo de urbanização muito intenso, 

tendo como marco inicial o Projeto Rio e suas ramificações como o Programa 

de Erradicação da Sub-habitação (PROMORAR), que alteraram drasticamente 

as condições infra estruturais presentes na Maré, abolindo as palafitas (casas sob 

o espelho d’água) e realocando os moradores dessas residências para conjuntos 

habitacionais construídos sob aterro efetuado em outras regiões da dentro da 

própria Maré. Outro fator de importância, se dá, na criação do bairro Maré, como 

forma de gerir melhor o território, tendo em vista sua proporção vasta em termos 

espaciais e demográficos. 

A Maré em sua essência, surge do âmago do problema da habitação 

popular, e como dito nas palavras anteriormente, se adaptou, transformou, 

resistiu, se reinventou, contra todos os problemas existentes, desde os políticos, 
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até aos referentes ao meio ambiente (sobrevivência nas palafitas sob o espelho 

d’água). 

4.2.2 A violência local 
Segundo dados do censo de empreendimentos econômicos da Maré, 

realizado pelo Observatório de Favelas e a Redes da Maré, o bairro possui 139 

mil habitantes, distribuídos pelas dezesseis favelas que compõem o bairro. Esse 

dado populacional é importante quando relacionado a magnitude e a 

dimensionalidade das violências difusas no local. 

Segundo Bourdieu, o espaço social é assinalado por duas características 

condicionantes; o capital econômico e o capital cultural. Tais pontos, segregam 

grupos sociais distintos cujo reflexo se manifesta na dimensão territorial e 

consequentemente social. A partir dessa percepção, a Maré, devido a sua 

situação socioeconômica de baixa renda (se comparada a algumas áreas da 

cidade) e reduzido nível de instrução educacional/cultural, emerge como uma 

das principais áreas “periféricas” do Rio de Janeiro ilustrando um espaço 

simbólico de um estrato social subalterno. 

Na relação Estado-Mercado, a atuação de poder nesses espaços 

periféricos, seja através do poder público, ou dos agentes privados, passa a 

acontecer por a e partir das necessidades do capital. Criando formas e métodos 

de atuação que ultrapassam os limites da legalidade jurídica-institucional. O 

Complexo da Maré entre meados de 2014 a 2015 contou com a presença da 

ocupação militar do exército brasileiro. A atuação dos militares mobilizou uma 

estrutura de guerra, envolvendo tanques, helicópteros, carros de combate, 

cercas, fechamento de vias, situações somente imagináveis em tempos de 

grandes conflitos bélicos. A arquitetura política da ocupação Maré montada para 

garantir o perfeito funcionamento da Copa do Mundo de 2014 cometeu 

violações de direitos humanos, assim como configurou um verdadeiro Estado 

de exceção. Porém, essa exceção cada vez mais se torna legal e regra, 

configurando uma situação de supressão dos direitos humanos. Esses 
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instrumentos de exceção, são utilizados quando existe a possibilidade real de um 

grave problema que precisa ser eliminado, suspende-se por um período limitado 

as garantias da lei. As “razões de segurança” passam hoje a fazer parte de uma 

técnica de governo normal e permanente. 

Essa excepcionalidade gerou situações ilegais no modo de operação do 

exército na Maré, houve instauração de toque de recolher em alguns casos, 

utilização de força desproporcional contra os moradores, revistas em crianças, e 

principalmente a predefinição dos militares de distinguir os homens, sobretudo 

os mais jovens como indivíduos associados ao tráfico de drogas local. Sobre 

isso, Agamben diz: 

“Não podemos esquecer que o alinhamento da identidade 
social com a corporal começou com a preocupação de 
identificar os criminosos recidivos e os indivíduos perigosos. 
Portanto, não é surpreendente que os cidadãos, tratados 
como criminosos, acabem por aceitar como evidente que a 
relação normal entre o Estado e eles seja a suspeita, o 
fichamento e o controle”. (AGAMBEN, 2014). 

Ainda sobre o Estado de exceção, porém com o viés mais espacial, Lacoste 
aponta para a gerência territorial: 

“Em nossos dias, a abundância de discursos que se referem 
ao aménagement do território em termos de harmonia, de 
melhores equilíbrios a serem encontrados, serve sobretudo 
para mascarar as medidas que permitem às empresas 
capitalistas, principalmente às mais poderosas, aumentar 
seus benefícios. É preciso perceber que o aménagement do 
território não tem como único objetivo o de maximizar o 
lucro, mas também o de organizar estrategicamente o espaço 
econômico, social e político, de tal forma que o aparelho de 
Estado possa estar em condições de abafar os movimentos 
populares”. (LACOSTE, 2012). 

 

Lacoste revela quais são as reais intenções do Estado quando configura 

uma zona de exceção camuflando os verdadeiros objetivos sobre o espaço 

socioterritorial: 

“Uma das funções das múltiplas estruturas do aparelho de 
Estado é a de recolher informações, em caráter permanente 
(é uma das primeiras tarefas dos policiais), e os privilegiados 
são, também, pessoas bem informadas e muito desejosas de 
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que saibam disso “na alta esfera”. Em contrapartida, as 
relações entre as estruturas de poder e as formas de 
organização do espaço permanecem mascaradas, em grande 
parte, para todos aqueles que não estão no poder”. 

 

Como resultante do processo de ocupação militar das forças de 

pacificação, inúmeras formas de violência aconteceram na Maré, violências 

físicas, simbólicas, psicológicas, etc. Os confrontos envolvendo as 

territorialidades locais se intensificaram gerando vítimas como o caso de Vitor 

Santiago, baleado por militares quando voltava de uma partida de futebol. 

Segundo dados do jornal Estado de São Paulo, o governo gastou com a presença 

militar na Maré a cifra de R$ 599,6 milhões durante um ano de presença militar 

na região, a título de comparação, entre 2009 e 2015, o governo municipal do 

Rio de Janeiro investiu apenas R$ 303,63 milhões em investimentos sociais no 

local. A conjuntura dos megaeventos fez atuar em consonância o Estado-capital, 

garantindo a manutenção da segurança da cidade com a supressão dos 

movimentos internos que pudessem se manifestar durante a realização dos 

eventos. Além das empresas que passaram a ocupar com barracas e ofertas de 

serviços de telefonia, internet e bancos no período em que o exército esteve em 

ocupação. 

Com a realização das Olímpiadas do Rio de Janeiro em 2016, a prática 

de controle sobre o bairro Maré foi diferenciada, não havendo a inspeção interna 

do território (como durante a Copa do Mundo de 2014) e sim um controle do ir 

e vir nas entradas do bairro (mas ainda com grande aparato repressivo). Somou-

se a isso, o anúncio de que uma Unidade de Polícia Pacificadora – UPP seria 

implantada na região, o que não ocorreu. 

A Maré, através de seus atores locais, interage com o Estado, seja de 

forma dialógica ou contestatória, através de uma multiplicidade agentes sociais: 

ONGs, civis, coletivos, o território é repleto de movimentos e processos de 

desenvolvimento e luta por melhores condições locais, visando trazer à tona as 

potencialidades latentes no bairro, seja dos habitantes, dos entes materiais ou 
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imateriais. 

 

 

 

4.3 Horto 
Em 1808, D. João VI ergueu, além de uma fábrica de pólvora, um Jardim de 

Aclimatação, para que sementes e mudas de diversas partes do mundo fossem 

plantadas. Tal Jardim de Aclimatação passou a ser chamado de Real Horto, 

atualmente o Jardim Botânico. O manejo das plantas exigia constantes cuidados. 

Para que isso fosse possível, vários escravos passaram a morar na área. Com a 

promulgação da Lei Áurea, sendo inviável o pagamento de salários aos escravos, 

estes receberam autorizações verbais para que pudessem construir suas casas no 

entorno do Parque. 

As construções foram fiscalizadas por um funcionário do Jardim e 

assentadas em morros, grotas e áreas altas distantes dos caminhos das águas. 

Além das casas construídas pelos escravos, em 1811 também foram erguidas 

vilas para abrigar os trabalhadores da antiga fábrica de Pólvora. Com a 

transferência da fábrica para Petrópolis, em 1826, as áreas das vilas foram 

desmembradas e alienadas, com muitas casas cedidas para funcionários do 

Jardim Botânico já no século XX. O histórico da área mostra que a ocupação se 

deu inicialmente com a construção de moradias para operários, já que ali foram 

erguidas fábricas de pólvora, tecido, comércio, clube, berçário e parque 

industrial; além de empresas privadas que lotearam ruas como a Barão de 

Oliveira Castro e Marquês de Sabará, com terrenos destinados aos operários das 

fábricas. A partir de meados de século XX a localidade passou a atrair classes 

abastadas da sociedade. A configuração espacial da área era a seguinte: até o 

Império ocuparam o local, índios, duas famílias de engenhos e a Família Real 

com seus escravos. 

A partir da República, funcionários do Parque construíram, de forma 
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consentida, uma Vila Operária do lado esquerdo da Rua Pacheco Leão. Do lado 

direito a construção de um complexo industrial em razão da fábrica de tecidos, 

contando também com uma vila operária. As ameaças de remoção se iniciaram 

em 1961, quando o governador Carlos Lacerda decidiu criar um cemitério 

contíguo ao Jardim Botânico, sendo necessário para tal disparate remover todas 

as 300 famílias que viviam na área do Horto. Os moradores lembram que foi a 

primeira proposta que tinha a pretensão e remover toda a comunidade, antes as 

discussões e tentativas de remoção se davam em casos pontuais, mas já 

preocupavam os moradores. 

Moradores entrevistados em diferentes períodos no ano de 2009 revelaram 

que esta foi a primeira grande questão política que os unificou, organizou e 

preocupou enquanto coletivo, surgindo assim o coletivo dos moradores do 

Horto, que começaram a articular uma resistência que desde este momento 

pensava em duas principais frentes de ação: protestos coletivos e ações judiciais 

que garantissem sua permanência. Este episódio é reivindicado como a primeira 

luta e a primeira vitória coletiva dos moradores na manutenção de sua moradia. 

Houve repercussão na imprensa sobre a questionada ideia do cemitério e o 

pedido de tombamento por parte dos moradores. Além disso, o coletivo recebeu 

o apoio de importantes personalidades da época, como Burle Marx e Carlos 

Drummond de Andrade. 

A ditadura militar fez avançar, obviamente sem maiores reclamações, 

alterações substantivas na área do Horto. São exemplos: a instalação de uma 

estação da Light, que segundo moradores, desmatou a área de forma 

irresponsável e irrecuperável em setembro de 1965 e de um grande prédio do 

SERPRO em abril de 1968, também repleto de denúncias de irregularidades na 

construção, além de ter acusado profundo sentimento de invasão de concreto 

armado em seu cuidado e rico ambiente verde. 

Em 1976, surgia um agente bastante influente a favor da remoção da 

comunidade do Horto, a Rede Globo, que possuiu um enorme complexo de 



 

43  

prédios administrativos no bairro. Com a chegada da empresa no local, e 

tratando-se de uma região estratégica e nobre da Zona Sul da cidade, muitas 

pessoas de alto poder aquisitivo começaram a residir no Jardim Botânico, com 

enormes mansões, reforçando ainda mais a tentativa de remoção da comunidade 

do Horto. 

Com a valorização do bairro, o metro quadrado chegou a ser um dos mais 

caros da Zona Sul, o que gerou uma crescente mobilização de importantes e 

poderosos atores favoráveis à remoção das 589 famílias. A Direção do Jardim 

Botânico, citada diversas vezes nas reuniões da Associação de Moradores e 

Amigos do Horto em que o Observatório de Conflitos Urbanos esteve presente 

desde junho de 2009, é uma das principais instituições defensoras da remoção. 

A Direção havia, inclusive, elaborado um documento no mesmo ano de 2009, 

onde pedia que 360 famílias fossem removidas para a ampliação do Jardim 

Botânico. Além do mais, contavam com o apoio da Associação de Amigos do 

Jardim Botânico (com a participação de artistas, músicos e personalidades de 

grande influência e status) e da Associação de Moradores do Jardim Botânico. 

Estas instituições acusavam os moradores de causar degradação ambiental, 

alegavam a irregularidade daquelas famílias e defendiam a ampliação dos 

limites do Jardim. 

O Observatório registrou duas manifestações a favor das remoções das casas 

no Horto organizadas pela Associação dos Moradores do Jardim Botânico 

(AMAJB). Os moradores do bairro organizaram um abaixo-assinado em agosto 

de 2010 contra o projeto de lei para regularizar e urbanizar 19 comunidades do 

Horto com argumento de favelização do bairro. A segunda manifestação, em 

julho de 2012, foi pela reintegração do parque. 

Há ainda a Superintendência do Patrimônio da União, proprietária de todo o 

terreno e que nunca delimitou os limites das áreas do Jardim Botânico e da 

comunidade do Horto e que durante a década de oitenta cobrava valores 

simbólicos dos moradores do Horto a título de aluguel das casas que lhes 
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pertenciam, mas que estavam situadas em terreno da SPU. A cobrança chegava 

na forma de boleto aos moradores que não eram funcionários do Jardim, da 

Cedae, do IBAMA e da Embrapa, e em forma de desconto no contracheque 

daqueles que mantinham vínculos funcionais. 

Além disso, a SPU passou a realizar em juízo, desde janeiro de 2009, ações 

individuais de reintegração de posse. Os moradores passaram a conviver com 

frequentes visitas de oficiais de justiça, que agiam com truculência, ameaçando 

e já causaram inclusive infartos e internações a moradores idosos. Os moradores 

do Horto sofrem há anos com as pressões do Estado, dos moradores do Jardim 

Botânico e da mídia. As táticas de remoção e coerção do Estado e das empresas 

interessadas na valiosíssima área do Horto florestal são cruéis: além de sofrerem 

violência policial, lixos são depositados em frente às casas dos moradores da 

AMAHOR tendo a coleta de lixo irregular. Como dito anteriormente, outro 

importante ator neste conflito é a sede principal da Rede Globo de Televisão, 

que passou a se envolver mais intensamente no conflito a partir de 2010 e que 

se tornou membro da AMAJB, realizando inicialmente um depósito de 

R$30.000 na conta da Associação e promovendo a ideia da remoção dos 

moradores do Horto em seus veículos de comunicação, acionando a retórica 

ambiental e acusando os moradores de invasores e destruidores do patrimônio 

mundial, o Jardim Botânico. Houve ainda a proposta vinda de um riquíssimo 

empresário que reside em uma mansão no bairro e que propôs pagar do próprio 

bolso uma indenização no valor de R$100.000 para cada morador do Horto, 

segundo relato de membros da AMAHOR. O valor total que o empresário estaria 

disposto a pagar para não precisar conviver com os “incômodos trabalhadores” 

foi de R$58.900.000. O que mais surpreende no discurso de preservação 

ambiental, recuperação da fauna e da flora “destruídos” pelos moradores e áreas 

para ampliação de pesquisa é o fato de que as poucas áreas reintegradas pelo 

Instituto Jardim Botânico foram destinadas ao interesse privado. 

O terreno de um dos moradores despejados foi transformado em sede da 

Associação de Amigos do Jardim Botânico, o Galpão do Solar da Imperatriz 
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estaria alugado para ONG’s ligadas a grupos de teatro, o local que abrigava a 

serraria do instituto foi cedido a um empresário. O Espaço Tom Jobim, privado, 

após indenizar uma família despejada, adquiriu um espaço dentro da 

administração do Jardim Botânico. Nenhuma das áreas desocupadas foi 

destinada à pesquisa botânica, o que merece atenção já que toda a localidade 

pertence à União, não cabendo ao Instituto de Pesquisa Jardim Botânico 

negociações privilegiando o setor privado em detrimento da permanência da 

população tradicional. 

Se com o despejo de poucas famílias o Instituto favoreceu entidades 

privadas, como será preservada a história da comunidade do Horto se toda a área 

for desocupada? Percebe-se claramente a intenção e o interesse de se realizar 

uma limpeza étnica. Afastar da área nobre, branca e aburguesada a população 

pobre, trabalhadora e negra. É um conflito fundiário, econômico e até étnico 

mascarado pela retórica ambiental. 

É preciso enegrecer a questão do Horto e o risco iminente de expulsão das 

famílias que residem onde hoje é um dos locais mais valiosos do Rio de Janeiro. 

Das 521 famílias que estão sob ameaça de remoção da comunidade do Horto, 

78% são de famílias pretas e pardas. Apesar de os primeiros moradores do Horto 

terem sido ex-escravizados, a comunidade não pode ser caracterizada como uma 

comunidade quilombola por questões formais. Desde Brasil Império, as 

autoridades portuguesas definem os quilombos, ao seu modo, como 

"agrupamento de negros fugidos que passe de cinco, ainda que não tenham 

ranchos levantados em parte despovoada nem se achem pilões neles". Na 

antropologia, define-se Quilombo como toda comunidade negra rural que 

agrupe descendentes de escravos, vivendo de cultura de subsistência e onde as 

manifestações culturais têm forte vínculo com o passado. Em 1835, o quilombo 

passa a ser distinguido no Código de Processo Penal como agrupamento de 

bandidos, ele está inserido no chamado "perigo negro", pois é visto como perigo 

à estabilidade e integridade do Império. A pena para seus integrantes era a 

mesma dos participantes de insurreições: a morte. 



 

46  

Tal discurso tornou-se nítido em uma das reuniões do Grupo de Trabalho do 

Horto ocorrida mensalmente na SPU e no qual o Observatório de Conflitos 

Urbanos foi convidado pela AMAHOR a participar solidariamente. O Grupo de 

Trabalho era composto pela Direção do Jardim Botânico, pela Secretaria de 

Habitação do município, AMAJB, AMAHOR, a DPU, o ITERJ e a própria SPU. 

Logo nas primeiras reuniões a Direção do Jardim Botânico acusou os moradores 

de poluírem os rios, acumularem lixo e destruírem a flora e a fauna, alegando 

por isso ser necessária a remoção de 360 das 589 famílias. O que foi claramente 

apoiado pela AMAJB, que em seu documento textual de apresentação de 

proposta para resolução do conflito acusava a população do Horto de “poluir 

visualmente a paisagem do local”. A comunidade se defendeu alegando que os 

moradores são verdadeiros “guardiões”, que lutam pela preservação e 

manutenção da memória histórica da região, e que nada foi desmatado para 

construção de casas. As mesmas foram erguidas em locais vazios, diferente do 

ocorrido com a implantação da Light, que ocupou alguns talhões de sementeiras, 

e da sede do Serpro, que extinguiu a coleção internacional do Arboreto Rotário. 

Além de um orquidário de concreto que em nada harmonizava com o 

ambiente do Jardim, e que em momento algum foi discutido com os moradores, 

assim como outras muitas alterações que resultaram na redução de árvores. O 

GT se desfez após denúncias feitas em um e-mail enviado na rede do Instituto 

Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), onde moradores do Horto acusavam 

os outros grupos participantes do GT de realizarem reuniões paralelas com a 

prefeitura do Rio. As reuniões estariam ocorrendo para possibilitar a 

implementação de um projeto de urbanização do Horto sem qualquer 

participação ou consulta aos moradores. Cerca de 360 famílias iriam ser 

removidas e realocadas na extinta Colônia Juliano Moreira, que estaria sendo 

preparada pela prefeitura para recebê-las. Após intensas negociações, o número 

de famílias que seriam removidas baixou para 122. Era uma negociação que 

envolvia a Direção do Jardim Botânico, a Prefeitura do Rio, a AMAJB, a 

AMAGÁVEA e a Rede Globo de Televisão. E indo contra a poderosa maré de 
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ameaças estava a AMAHOR, que buscou apoio do Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM), criado em maio de 2009. Expor o registro histórico e cultural 

da comunidade, tornar aquela área “musealizável” eram as estratégias para 

impedir as remoções. A comunidade também se mobilizou para conseguir a 

construção do plano de regularização fundiária com a participação dos 

moradores em todo o processo através do Ministério do Planejamento e a Chefia 

de Regularização Fundiária da SPU-RJ. 

Um   grupo   de   pesquisas   da   FAU/UFRJ   foi   contratado   para   aplicar   

questionários socioeconômicos, fazer mapeamento, estudo de risco ambiental e 

social, avaliação das moradias para realocação dentro da própria comunidade 

daquelas que apresentaram qualquer “risco” ao meio ambiente. A conclusão do 

estudo resultou no Plano de regularização cadastral, fundiária e urbanística para 

o assentamento do Horto, que não foi posto em prática. Os moradores também 

lutam para que o Horto seja reconhecido como Área de Especial Interesse Social 

(AEIS), o que foi amplamente combatido pela AMAJB que, como mencionado 

anteriormente, foi capaz de realizar no dia 7 de agosto de 2010, um abaixo-

assinado em seu site da Internet contra o projeto de lei. O então presidente da 

Associação, Alfredo Piragibe, declarou que o reconhecimento do Horto como 

AEIS viabilizaria o crescimento da comunidade, que se tornaria uma grande 

favela. No dia 31 de agosto do mesmo ano o abaixo-assinado já havia 

conseguido 25.342 assinaturas. O que os moradores esperavam como resultado 

dos estudos realizados pela SPU e pela FAU/UFRJ é que fosse possível um 

plano de solução fundiária para a região que incluísse os moradores em suas 

decisões, que a delimitação da área do Instituto Jardim Botânico fosse 

demarcada e que as remoções fossem interrompidas. 

No entanto, desde 2009 quatro famílias foram removidas sem moradia 

alternativa na comunidade. Os moradores do Horto, que ali estão por direito, 

convivem e lutam para desconstruir uma perversa ideologia instaurada pelo 

“lado rico” do bairro Jardim Botânico (com ajuda da Rede Globo, que promoveu 

pretensas reportagens jornalísticas a respeito da comunidade), em que pobres 
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descendentes de trabalhadores (o que pode ser comprovado por documentos) 

não são dignos de morar em área tão nobre da cidade. 

Desde o início dos trabalhos do Observatório, até o presente momento, o 

Jardim Botânico apresentou 36 conflitos. No entanto, o que chama atenção no 

quesito “moradia” e que perdura por anos, entre os moradores do Jardim 

Botânico, é justamente o engajamento desses a favor da remoção dos moradores 

da comunidade do Horto. Grotão, Margarida, Caxinguelê, Vila São Jorge, 

Escada da Túnica, 2040, Solar da Imperatriz, Dona Castorina, e do outro lado 

do morro, fazendo fronteira com a Gávea, a Major Rubem Vaz. Estas 

localidades juntas formam atualmente a Vila do Horto, onde vivem ameaçadas 

de remoção, 589 famílias.  

 

Fonte: Projeto de regularização cadastral, fundiária e urbanística para o assentamento Horto, no 

bairro Jardim Botânico, município do Rio de Janeiro, RJ.2011. 

 

Desde junho de 2005, o banco de dados do observatório contou 10 

manifestações contra as remoções e pela permanência das famílias no Horto. 

Todos os protestos contam com a participação dos moradores e membros da 

AMAHOR e em quase todos eles ocorreram confrontos com a polícia militar e 

com o choque. Durante esses os confrontos, os manifestantes foram atacados 

com balas de borracha e spray de pimenta. Dentre elas, destacam-se duas 

manifestações registradas no sítio do Observatório: a primeira, contra a 

expansão do estacionamento do Instituto Jardim Botânico, em maio de 2014, em 
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que a direção do Jardim Botânico tirou parte do pátio da Escola Municipal Júlia 

Kubitschek para investir na ampliação do estacionamento, muito bem 

sintetizada pela então presidente da AMAHOR, como relatado no sítio da 

pesquisa: 

A presidente da associação ponderou mais algumas coisas sobre a 

construção do estacionamento: “Se ainda fosse para usar a área ampliada para 

fazer estufa, laboratório para cultivo de sementes, ou para colocar ali um viveiro 

de orquídeas, seria admissível, porque estaria dentro da função do parque. Mas, 

estacionamento e lixeira, é um absurdo”. Ela disse também que todo o lixo 

produzido pelo comércio da área está sendo despejado próximo às casas dos 

moradores que integram a Amahor. “Quer dizer que além de sermos 

considerados invasores, ainda vamos ser depositários do lixo da elite?”, indagou. 

“É demais”. 

Outro conflito que merece destaque foi a reintegração de posse do Clube 

Caxinguelê, em 2014, importante área de socialização e organização 

comunitária (local da sede da associação de moradores, do campo de futebol 

histórico, do local de festas da comunidade  e de uma lanchonete): durante essa 

operação, de reintegração de posse do Clube Caxinguelê, moradores disseram 

que PMs fizeram disparos de balas de borracha, há informações de que duas 

pessoas ficaram feridas, duas pessoas passaram mal, por causa das bombas de 

efeito moral, já a PM diz que não foram usadas balas de borracha, mas confirma 

que usou bombas de efeito moral e gás de pimenta para impedir que as pessoas 

voltassem para o clube. Cerca de 130 homens da PM e também da Polícia 

Federal participaram dessa ação. Segundo a Polícia Federal, a desocupação do 

clube atende a uma decisão judicial de abril deste ano em favor do Jardim 

Botânico. 

É evidente o racismo institucional que perpassa a problemática das 

remoções das famílias do Horto. As intenções das autoridades, assim como as 

das elites, desde Brasil colônia é manter o negro na periferia, aquele que não 
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conseguem exterminar, bem afastado de regiões tão valiosas como o Horto 

florestal do Jardim Botânico. Os últimos conflitos registrados na comunidade, 

em 2016, relatam uma manifestação dentro do Parque Jardim Botânico, com o 

objetivo de dar visibilidade a luta dos moradores e chamar a atenção da 

sociedade para o risco de 521 famílias ficarem sem suas casas. O conflito 

seguinte, relata o violento processo vivenciado pelos moradores em uma 

reintegração de posse. A ação da PM culminou em uma manifestação que 

bloqueou as ruas Pacheco Leão e Jardim Botânico. 

“Moradores do Horto resistiram à reintegração de posse da casa de uma 

família que permanece na comunidade há mais de 40 anos. A Polícia 

Militar interditou a Rua Pacheco Leão e os moradores utilizaram 

plantas e carros como barricadas para resistir à ação truculenta do 

Policias do Batalhão do Choque, uma pessoa passou mal e teve que ser 

socorrida pelos bombeiros. Emerson de Souza, presidente da associação 

de moradores do Horto deu uma entrevista ao RJTV afirmando que os 

moradores querem a regularização fundiária feita pela secretaria de 

patrimônio da união. Policiais militares entraram na comunidade do 

Horto, no bairro Jardim Botânico, na zona sul, para cumprir um 

mandado de reintegração de posse. A área pertence à União e a disputa 

judicial dura décadas. A ordem, expedida pelo juiz Guilherme Corrêa de 

Araújo, da 22ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou a 

reintegração de uma das 50 casas do local. Moradores fizeram uma 

barreira com cadeiras de praia e no chão, com a participação de vários 

idosos e crianças, para impedir a entrada de um caminhão de mudança 

na comunidade. Quando o Batalhão de Choque se posicionou para o 

caminhão passar, mulheres e idosos se posicionaram na frente do grupo 

e deram as mãos. Os policias usaram bomba de gás lacrimogêneo, spray 

de pimenta e balas de borracha nos manifestantes”. (07-11-2016, 

Observatório de Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro). 

 

A comunidade segue na luta pela aplicação do plano de regularização e, através 

de uma campanha intitulada “Horto fica![1]” divulga a história da comunidade, 

desconstruindo a imagem propagada pela mídia hegemônica, e demonstrando as 
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soluções já existentes para o conflito, como o projeto de lei na Câmara dos 

Vereadores que pretende transformar o Horto em Área de Especial Interesse Social, 

proporcionando mais um instrumento jurídico a favor da comunidade. Nesse 

sentido, em maio de 2017, o vereador Reimont realizou uma audiência pública na 

Câmara, a fim de apresentar aos demais vereadores o projeto de lei (PL 161/2009). 

No início deste ano, o deputado Glauber Braga propôs um debate que se 

realizou na Comissão de Legislação Participativa, com a presença dos deputados 

Chico Alencar, Luiz Sérgio e Zé Augusto Nalin, além de moradores 

representantes da comunidade. O intuito do debate era dar visibilidade às 

pressões que os moradores de casas localizadas em áreas da União sofrem. 

Emília Maria de Souza, representante da Comunidade do Horto, pediu apoio 

para suspender os pedidos de reintegração de posse até que uma câmara de 

conciliação da Advocacia-Geral da União conclua o trabalho, a comissão se 

colocou à disposição da comunidade para ajudar na solução do caso. 

Mesmo com a Câmara de Conciliação em andamento e fazendo com que os 

representantes dos moradores tenham que participar de reuniões periódicas em 

Brasília, o que onera a luta dos moradores, mais de trinta famílias se encontram 

ameaçadas de remoção prevista para o mês de setembro de 2018, véspera das 

eleições gerais brasileiras. Conflito em permanente ameaça e ebulição, a luta 

pela moradia no Horto anuncia novas batalhas sem que seus moradores abram 

mão de sua resistência, em muito vitoriosa. 
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4.4 O caso Rafael Braga 
 

O observando de perto Rafael Braga, tem como objetivo principal analisar 

os mecanismos de punição aplicados na cidade. Sobre como agem instituições 

do judiciário, da mídia e como reagem os movimentos sociais no caso deste 

jovem, que preso nas Jornadas de Junho de 2013 por portar um desinfetante teria 

sido considerado um perigoso terrorista.  

Desde a sua detenção nas megamanifestações de junho e julho de 2013 que 

ocorreram em todo o país, se tornou importante observar como o conjunto dos 

aparatos institucionais operam sua atuação na direção de criminalização dos 

movimentos contestatórios e dos elementos de sua própria seletividade. 

A ideia da criação deste mais recente ‘Observando de perto’ veio da 

cobertura dos conflitos referentes à prisão do jovem que mapeamos, e 

subsequentemente manifestações populares contra a mesma detenção, em nosso 

banco de dados. Informações e análises advêm ainda da participação de um dos 

membros de nossa equipe na “Campanha pela Liberdade de Rafael Braga” 

movimento social que se organiza após a condenação de Braga. 

Campanha pela Liberdade de Rafael Braga 

A notícia da condenação do Rafael, no final de 2013, levou diversos 

coletivos, ativistas e militantes a se mobilizar em torno da sua causa, entendendo 

que a condenação do Rafael foi injusta, fruto do racismo da polícia e do 

judiciário. Em meados de 2014 foi estabelecida uma Campanha fixa, 

permanente, pela Liberdade de Rafael Braga, quando foi organizado um Ato-

Vigília em frente ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, na véspera 

da decisão sobre a Apelação contra sua prisão. 

A Campanha foi impulsionada em grande medida por militantes com 

proximidade com o caso começou a se reunir semanalmente, em reuniões 

“horizontais e abertas”, sempre na rua. A princípio sob os pilotis do Palácio 

Capanema, no centro do Rio, e posteriormente transferida para as escadarias da 
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Câmara Municipal, na Cinelândia. 

“Esta é um movimento autônomo e aberto à participação popular, que não 

recebe nenhum investimento de nenhum partido ou Organização Não 

Governamental (ONG), e que se organiza como movimento com o intuito de 

conseguir a soltura imediata de Rafael Braga, propondo reuniões abertas a 

qualquer pessoa que queira participar, atos políticos, ‘slam’ e movimentos 

culturais além da ajuda direta à família com captação de doações” descrevem os 

participantes. 

A última conquista desse movimento foi viabilizar por meio de arrecadação 

via doação ‘online’, uma casa para Rafael Braga e sua família que residiam em 

uma residência humilde. Proporcionando assim qualidade de moradia que 

possibilitasse Rafael Braga se tratar da tuberculose, doença contraída por ele 

dentro do cárcere. O fato motivou sua defesa a requerer uma apelação pedindo 

o habeas corpus, para que o mesmo pudesse cumprir a sua pena em liberdade e 

se tratar. Fruto de intensa pressão de movimentos e do trabalho de advogados 

populares o referido habeas corpus o colocou cumprindo pena domiciliar. 

O fato de ter contraído tuberculose na cadeia evidencia como o sistema 

carcerário é agressivo, desde o aprisionamento com poucos recursos humanos 

para os prisioneiros, até as sequelas que causam. As físicas, as psicológicas, as 

simbólicas, são muitas as humilhações a que o sistema prisional submete os 

detentos. Com Rafael não seria diferente, a pessoa se insere com a saúde em dia 

e dentro da prisão adquire uma patologia, além dos traumas. 

O movimento pela liberdade do jovem tem apoios tanto de outros 

movimentos sociais, como de artistas, ativistas populares e figuras 

internacionais, como a Ângela Davis que apoiou o lançamento da Campanha 

Internacional pela Liberdade de Rafael Braga, comprando e usando uma camisa 

confeccionada pela campanha, que é um dos seus diversos materiais de 

propaganda que são revertidos como recursos para a família de Braga. 

 Em resumo, desde o início e ainda hoje, a Campanha pela Liberdade do 
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Rafael Braga faz questão de levantar pautas como a seletividade penal, o 

racismo, encarceramento em massa e o genocídio do povo Negro. Pautas essas 

que têm forte ligação aos motivos pelos quais Rafael foi incriminado através de 

um flagrante forjado segundo a sua defesa, duas vezes pela polícia, uma no 

contexto de uma grande manifestação da qual ele nem participou e outra no seu 

local de moradia, uma favela na Zona Norte do Rio. 

 Atualmente, o foco da Campanha é a liberdade irrestrita do Rafael Braga, o 

suporte à sua família e o debate das pautas citadas. 

 

Preso político Rafael Braga 

Braga foi detido no dia 20 de junho ano de 2013, na circunstância foi 

abordado por policiais militares em uma das grandes manifestações do mesmo 

ano no Centro da Cidade do Rio de Janeiro. No momento da abordagem portava 

uma garrafa de cloro e outra de desinfetante, conhecida mais usualmente como 

Pinho Sol, e por essa razão foi levado pelos policiais acusado pela lei 10.826 de 

2003, que trata sobre porte de arma de fogo, sob a alegação de que portava 

material explosivo. 

Foi um dos presos processados pela participação das manifestações de junho 

e julho de 2013 de forma questionável e com inquéritos recheados de matérias 

de jornal como elementos de prova. Porém este detinha características muito 

particulares em relação aos outros processados: não era militante político e nem 

mesmo manifestante; desconhecia no momento da prisão inclusive as razões que 

levavam multidões às ruas naquele momento e mesmo não sendo um dos 23 

(caso dos 23 presos políticos), teve a pena mais 'dura' nesse processo de evidente 

perseguição política com contornos totalitários. 

Depois de solto em regime aberto, sofreu uma segunda condenação, sendo 

acusado dessa vez de tráfico e associação ao tráfico, por um porte que sua defesa 

alega ter sido forjado por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), 

com sede em sua localidade, com menos de 10 gramas de drogas e um rojão. 
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O jovem era catador de materiais recicláveis, o que mantinha o seu sustento, 

oriundo de família humilde e morador da Vila Cruzeiro, localizada no bairro da 

Penha na cidade do Rio de Janeiro. Ele vivia em situação de rua para economizar 

o que ganhava com passagem, residia com seus pais e seus irmãos em sua 

maioria menores de idade. 

Importante salientar que através de uma perspectiva que está além do 

entendimento de alguns movimentos sociais, de associar Braga apenas como um 

bode expiatório das grandes manifestações de 2013, urge associá-lo à um 

processo de prisão estritamente política embora de natureza diferente de outras 

prisões políticas do período: preso político aqui por ser um homem negro, 

morador de favela e catador de materiais recicláveis.  

Devido à sua estratificação social ele é o alvo a se imputar uma 

criminalização que não termina no jovem, e sim tende a padronizar um perfil 

que se pretende aprisionar no Brasil, vide a súmula 70 (em que o réu de ação 

penal passa a ser considerado como tal apenas e tão somente pela palavra do 

policial, detentor da fé pública, em momento de máximo questionamento das 

relações híbridas entre o legal e o ilegal no seio da própria polícia e em sua 

relação com outras forças como milícias e grupos de traficantes). Tratado como 

réu associado a outros, a um coletivo de réus cometedores de um mesmo tipo de 

crime; popularmente conhecida como associação para o tráfico, uma das 

ferramentas utilizadas para a sua segunda condenação.  

Na primeira, condenado como ativista político incendiário que ao portar 

desinfetante estaria, óbvio, a planejar explodir algo; ainda que não soubesse no 

momento de sua prisão nem mesmo do que se tratava aquela manifestação. Na 

segunda uma evidente tentativa de associá-lo à característica que faltava na 

classificação preferencial da punição seletiva judicial no Brasil e em especial na 

cidade do Rio: já preto, muito pobre e de baixíssima escolaridade, morador de 

favela, agora Raphael era associado de coletivo criminoso de traficantes de 

drogas. Um membro de associação criminosa, um traficante.  
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A Campanha pela Liberdade de Rafael Braga atua através do prisma de uma 

provável injustiça no caso de um jovem negro e pobre, preso e condenado em 

duas oportunidades no Brasil, chamado Rafael Braga. Ao longo dos últimos 

anos aparece como um dos principais símbolos de inúmeras denúncias de 

arbitrariedades frente à condenações, prisões e processos de cunho político 

denunciadas pelos movimentos sociais que pedem pela sua liberdade e de outros 

manifestantes. Tais conflitos estão registrados repetida e fartamente como 

eventos conflituosos do tipo Segurança Pública em nosso banco de dados. 

É importante ressaltar, a partir de breve pesquisa histórica, que o caso 

apresentado acima não tem nada de novo, no sentido de que no Brasil o 

encarceramento se projetou pela ótica da marginalização e contenção política de 

setores mais pobres da sociedade. Direcionado a um público específico com 

fenótipo determinado e um perfil marcado no processo da formação social, 

econômica e política deste país. Não obstante, Araújo vem no início de um dos 

seus textos sobre as prisões no século XIX, evidenciar para que e para quem 

essas prisões servem: 

“As instabilidades políticas e as graves desordens no Rio de 
Janeiro no início do período regencial forçavam uma atitude 
enérgica do governo em relação aos cárceres. Contudo, 
alguns melhoramentos nas prisões existentes não seriam 
suficientes para atender ao plano de controle que se 
pretendia exercer sobre os escravos, livres pobres e libertos 
nas ruas da capital do império”. (ARAÚJO, 2011, p.3)1 

Seguindo essa linha de raciocínio no sentido de aprofundar o debate acerca 

das relações raciais históricas, e tocar assim em uma de suas faces, o racismo 

institucional, que por vezes está camuflado na falta de contextualização a fundo 

do que foi o processo escravocrata em nossas discussões, dentro da academia e 

                                                           
1 ARAÚJO, Carlos Eduardo M. de.. Prisão, trabalho & liberdade. Os africanos livres na construção da casa de correção do rio de 

janeiro, 1834-1864. In: 5 encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional. Universidade Federal do Rio Grande do Sul Campus 

Universitário Porto Alegre, RS. Maio, 2011. 
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em diversos espaços da sociedade. Já que em grande parcela destas há um 

predomínio de uma bibliografia que pouco toca nas relações sociais pela ótica 

racial, e quando a fazem temos pouca visibilidade para autores pretos/as. 

O racismo no Brasil mata e aprisiona a população negra, e os relatórios e 

pesquisas sobre o público carcerário neste país: (Infopen,2016) e a pesquisa 

“Desigualdade racial e segurança pública em São Paulo: letalidade policial e 

prisões em flagrante”, alertam que o caso Rafael Braga não é apenas uma 

provável “disfunção” no que tange o modo de agir do sistema carcerário e do 

direito neste país, e sim o modelo operante dessas ações. 

Discutir contextualizando raça e as relações sociais em nosso país é de 

extrema importância no nosso entendimento do que foi o processo escravocrata 

no Brasil, sobre a fundação das contradições de um país com uma extrema 

desigualdade social e um racismo camuflado. O discurso folclórico de uma 

miscigenação amistosa agride a verdade e contrapõe ao mesmo tempo em que 

encobre a realidade, que as nossas instituições foram projetadas influenciadas 

pelo sentido de uma concepção racista de formação social.  

Racismo este sentido e vivenciado principalmente nas favelas e periferias 

com altos níveis de letalidade a corpos pretos e pardos comparável a países com 

guerra deflagrada. O Atlas da Violência, 2017 elaborado pelo Instituto de 

Pesquisa Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 

demonstram em números o que os conflitos urbanos estão relatando: 

“De cada 100 pessoas que sofrem homicídio no Brasil, 71 são 
negras. Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo 
assassinados todos os anos como se vivessem em situação de 
guerra. Cerqueira e Coelho (2017), a partir de análises 
econométricas com base nos microdados do Censo 
Demográfico do IBGE e do SIM/MS, mostraram que a 
tragédia que aflige a população negra não se restringe às 
causas socioeconômicas. Estes autores estimaram que o 
cidadão negro possui chances 23,5% maiores de sofrer 
assassinato em relação a cidadãos de outras raças/cores, já 
descontado o efeito da idade, sexo, escolaridade, estado civil 
e bairro de residência. Cerqueira e Coelho mostraram que, do 
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ponto de vista de quem sofre a violência letal, a cidade do Rio 
de Janeiro é partida não apenas na dimensão econômica entre 
pobres e ricos, ou na dimensão geográfica, mas também pela 
cor da pele. Ao calcular a probabilidade de cada cidadão 
sofrer homicídio, os autores concluíram que os negros 
respondem por 78,9% dos indivíduos pertencentes ao grupo 
dos 10% com mais chances de serem vítimas fatais”. 
(BRASIL, 2017, p.30)2 

Os nossos estudos buscam demonstrar que ao longo dos séculos se constituiu 

um perfil daquele suscetível a ser preso, a tombar, como coloca Mbembe em 

“Crítica da Razão Negra” (2017)3. Que calcifica assim uma seletividade penal 

entendendo que o/a negro/a sofre por sua linhagem um olhar que 

automaticamente o incrimina em toda a nossa sociedade, cultivado e nutrido 

pelo Estado desde a sua formação. 

Ao se descolonizar essa discussão, no sentido de modificação do formato 

que nos foi imposto de como refletir ou pensar as relações sociais, é importante 

não ficarmos reféns de uma ótica apenas produzida pelo colonizador. 

 Pois no momento que conseguirmos destreinar o nosso olhar para o racismo 

e a condição de poder imposto pelo homem branco sobre o povo preto e 

colonizado, estaremos seguindo o caminho da revolta proposto por Memmi 

(2007)4, e assim quebrando as estruturas colonizadoras que nos nublam o 

pensar, inibem o agir e dificultam o caminhar para a total superação da 

dominação dos povos. 

É de suma importância compreender brevemente o processo de 

criminalização e seletividade penal que cerca o caso Rafael Braga, mas 

principalmente o povo negro ao longo da história. Fanon (2008)5, vem externar 

em sua obra que a imagem do homem negro como algo ruim, algo maligno, é 

construída ideologicamente no imaginário da sociedade e, neste sentido, para 

                                                           
2 Cerqueira, Daniel (et. al.) Atlas da Violência 2017. Rio de Janeiro, IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violen cia_2017.pdf. Acesso em 14/08/2018. 
3 Mbembe, Achille. “Crítica da Razão negra”.Lisboa: Antígona, 2014. 
4 Memmi, Albert. Retrato do Colonizado precedido do retrato do colonizador; tradução Marcelo Jacques 

de Moraes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 
5 Fanon, Franz. Pele negra máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008. 
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exemplificar a sua teoria, ele relata em seu livro uma cena do negro com o 

rapazinho branco. 

Olhe o preto!... Mamãe, um preto!... Cale a boca menino, ele vai se 
aborrecer! Não ligue, monsieur, ele não sabe que o senhor é tão 
civilizado quanto nós... Meu corpo era devolvido desancado, 
desconjuntado, demolido, todo enlutado, naquele dia branco de inverno. 
O preto é um animal, o preto é ruim, o preto é malvado, o preto é feio; 
olhe, um preto! Faz frio, o preto treme, o preto sente frio, um frio que 
morde os ossos, o menino bonito treme porque pensa que o preto treme 
de raiva, o menino branco se joga nos braços da mãe: mamãe o preto 
vai comer! (FANON, 2008, p. 106-107)  

Segundo tal obra, foi se internalizando um ideário desumanizador ao longo 

dos séculos referente ao homem negro na sociedade. Mbembe (2014)6 coloca 

esse processo como uma internalização do homem negro como alguém mau, 

pronto a executar qualquer tipo de barbaridade; que ser homem negro é carregar 

uma chaga que vai definhando o povo negro e o colocando a carregar uma marca 

que vai o seguir por toda a sua vida como se fosse uma carcaça. Em sua obra 

este teoriza que pessoas de origem africana se transmutam em corpos de 

exploração. 

(...) E o processo de transformação das pessoas de origem 
africana em <Negros>, isto é, em corpo de exploração e em 
sujeitos de raça, obedece, em vários aspectos, a uma tripla 
lógica de ossificar, envenenar e calcificar. O Negro não é 
apenas o protótipo do sujeito envenenado e carbonizado. É 
aquele cuja vida é feita de restos calcificados. (Mbembe, 2014, 
p. 78) 

Pensar em Rafael como um corpo de exploração, de exploração política, 

sujeito de raça ou que por ela e sua condição social é julgado, condenado, preso, 

quando solto novamente denunciado e condenado mais gravemente, novamente 

preso, certamente assustado com a intensificação de sua punição, envenenado 

pelo racismo ossificado, calcificado em seu destino. Há uma espécie de bloqueio 

a qualquer racionalidade baseada nos direitos humanos, ao amplo direito de 

defesa que rápida e singelamente provaria sua inocência, ao devido processo 

                                                           
6 Mbembe, Achille. Op. Cit.  
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legal garantido ao cidadão. Bloqueio que significa desumanização daquele a 

quem se nega o estatuto de cidadão. Se não se é plenamente humano como ser 

portador de direitos, de cidadania? Resultado dos séculos de escravização a 

ideologia dominante e seus aparatos punitivos continuam a afirmar sua 

dissimetria de classe, sua seletividade racial e a permanência do processo de 

desumanização que caracteriza o racismo institucional.  

A Campanha pela Liberdade de Rafael Braga assim denuncia seu caso, 

realçando as resistências à Constituição em vigor que sua condenação evidencia, 

as permanências das desigualdades perante a lei, em plena luz do dia. Afinal 

temos um condenado por porte de desinfetante! Enquanto outros, mesmo 

flagrados transportando quilos de drogas, armas e afins, escancaradamente 

soltos. O caso de Rafael levou os membros da campanha e outros movimentos 

sociais a um aprofundamento da discussão que a partir do caso particular, 

exemplar em termos de explicitação do racismo institucional, estrutural, vem 

procurando investigar os movimentos ideológicos mais gerais que permitem tais 

permanências, submetem a maioria e estratificam mais agudamente a 

classificação dos indivíduos em níveis mais ou menos evidentes de punibilidade. 

São distintos riscos de vida, diferentes tratamentos sociais a partir do racismo 

enquanto fenômeno e das práticas racistas permanentes que orientam as relações 

sociais.  Quanto mais melanina na pele, quanto mais pobre, jovem e morador de 

favela, maiores os riscos de exposição às violências múltiplas expostas nas 

relações sociais, na interação política, cultural, econômica, social, mas também, 

e aqui mais gravemente posto que estatais, nas relações com o aparato 

repressivo, judiciário, prisional, médico-hospitalar e funerário. 

 A campanha afirma ainda em suas ações e reuniões que esta luta não seja 

apenas um instrumento de reflexão, mais que venha alimentar uma ação diária 

em lutar contra todo e qualquer tipo de injustiça, com ações em todos os espaços 

que vivenciam que corroborem com a visibilidade do caso e a consequente 

denúncia do racismo institucional. 
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Entendendo assim que essa é a função política de toda a parte da sociedade 

que levanta a bandeira pela garantia de direitos humanos, e principalmente, 

dever dos que estavam nas ruas se manifestando nos marcantes meses de junho 

e julho de 2013 e os que se sucederam, em gritar pela liberdade de Rafael Braga. 
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4.5 Vila Autódromo 

A ocupação popular da área hoje denominada Vila Autódromo começou por 

volta de 1962, quando apenas pescadores moravam ali. A proximidade com a 

Lagoa, naquele momento ainda com pesca farta, fazia da Vila Autódromo o local 

perfeito para as famílias desses trabalhadores, que enxergavam no local a 

possibilidade de morar em um lugar com farto espaço para o plantio de verduras 

e alimentos, como relatou uma antiga moradora em entrevista para equipe do 

Observatório: 

“O que a gente combinou é o seguinte: que ninguém moraria em 

pequenos lotes, porque nós precisávamos de um espaço de, 

pelo menos, 100m². Quando a gente organizou a 

comunidade, nos anos 90, que o ITERJ fez a topografia e que, na 

verdade, nós não somos uma favela, nós somos um loteamento. 

Quando o ITERJ fez, no início dos anos 90, a topografia da 

comunidade, só ficaram 2 terrenos de 60 m², todos os terrenos 

eram em torno de 150 a 300 m².” 

O processo de expansão da cidade interferiu diretamente na vida desses 

moradores e fez com que a Zona Oeste e, consequentemente, a área na qual se 

localiza a comunidade se tornasse o centro das atenções de grandes construtoras 

e especuladores. 

 

Localização da Vila Autódromo, entre a Av. Salvador Allende e o Autódromo Nelson Piquet. 
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Segundo a moradora Inalva Mendes de Brito (2006), comunidades como 

Camorim, Rio das Pedras e Muzema começaram a se formar nessa mesma 

época, meados da década de 1970, abrigando trabalhadores e operários, atraídos 

pelas inúmeras obras e construções de novos condomínios na Barra da Tijuca. 

 

A moradora relata ainda que quatro momentos explicam a existência e 

permanência da comunidade: o primeiro ciclo se constitui no grupo de 

pescadores, liderados pelos Srs. Pernambuco, Tenório e Natal. “Naquela época 

tais pescadores e suas famílias viviam exclusivamente da pesca e trocavam o 

pescado por verduras com o Sr. Cornélio e D. Maria, que mantinham hortas 

próximas à Lagoa.”. O segundo está ligado a Construção do Rio Centro; o 

terceiro, à construção do Autódromo de Jacarepaguá e; o quarto, a construção 

do Metrô (como demonstram as figuras 3 e 4).  

- Histórico da ocupação da Vila Autódromo: 

Em 1987, a comunidade funda a Associação de Moradores e Pescadores da 

Vila Autódromo – AMPAVA, com todas as formalidades legais necessárias. A 

organização jurídica foi um importante instrumento de luta e articulação dos 

moradores que, a partir de então, conquistaram importantes avanços pra 

comunidade, como relata Inalva Mendes de Brito (2006) a seguir, culminando 
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na autorização de assentamentos de algumas famílias, vindas da Comunidade 

Cardoso Fontes, durante a prefeitura de Marcelo Alencar, em 1989: 

“A partir daí a comunidade conquistou luz elétrica, água 

encanada, fossas assépticas e sumidouros em todas as 

residências, telefones, ruas traçadas, documentação formal 

e registro na Marinha e no Ibama para os remanescentes 

sessenta pescadores profissionais, duas igrejas evangélicas e 

um núcleo da Pastoral das Favelas da Igreja Católica. Tudo 

construído e organizado pelos próprios moradores, sem 

qualquer apoio governamental a despeito do IPTU pago por 

boa parte dos moradores com base na mesma planta de valores 

aplicada na Barra da Tijuca. Em 1989, quando tínhamos na 

Prefeitura o Dr. Marcelo Alencar, este autorizou o 

assentamento, ali, de várias famílias oriundas da 

Comunidade Cardoso Fontes.” 

Como pode ser observado na próxima figura, quatro outros 

momentos podem ainda ser destacados na história de resistência da 

comunidade: o assentamento legal de mais sessenta famílias, através da 

antiga Secretaria da Habitação e Assuntos Fundiários - SEAF do Rio de 

Janeiro, em 1994; a titulação de cento e quatro famílias pelo Governo do 

Estado, em 1997, na figura do então governador Brizola; o recebimento 

da Concessão de Uso Real por noventa e nove anos para moradores da 

faixa marginal da Lagoa, em 1998 e; o decreto da Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro considerando parte da comunidade Área de Espacial 

Interesse Social, em 2005 - Projeto 75-A/2004 (BRITO, 2006). 
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Histórico da ocupação da Vila Autódromo. Fonte: Brito (2006) e Silva (2005). 

 

 

No entanto, em 1993, embalados pelos avanços nas discussões da 

Constituição de 88 e a realização da ECO92, os moradores enfrentam um 

novo desafio, o discurso ambientalista seguido da primeira tentativa de 

remoção da comunidade. Mesmo com algumas importantes conquistas 

jurídicas os moradores são surpreendidos por uma nova estratégia dos 

contrários a permanência da comunidade: o discurso ambiental. Através 

do argumento de que parte da comunidade teria aterrado e construído nas 

margens da lagoa, o que significaria construção em área não edificante, 

o então sub- prefeito da Barra da Tijuca, Eduardo Paes, entrou com uma 

ação civil pública - processo nº 93.001.078414-7, 4ª Vara da Fazenda 

Pública da Capital (Da Silva, 2005). Neste momento, segundo Inalva, o 

então prefeito chegou a alegar textualmente que a comunidade causava 

danos estético, visual e ambiental. A comunidade, originária de uma vila 

de pescadores com estreita ligação em relação a natureza, sofre, então, as 

consequências da apropriação capitalista do discurso ecológico. 

“Esse discurso ambientalista que veio dos povos da floresta, dos 

povos catadores, pescadores, quilombolas... Enfim, que veio da 
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parte do povo, a legislação ambiental e o poder econômico e o 

poder imobiliário se apropriaram desse discurso e passaram a 

criminalizar os verdadeiros criadores dessa visão, dessa 

prática ambiental.” (BRITO, 2006) 

A acusação de danos estéticos e visuais, ligada aos padrões 

urbanísticos da comunidade, tinha como fundamento o modelo de 

construção e adensamento das moradias que, para a elite local, contribuía 

para a “favelização” da região. Tenório, presidente da Associação de 

Moradores na época, participou ativamente dos protestos que 

questionavam essa afirmação, assim como, a de que a comunidade estaria 

em área de risco, o que acabou culminando em uma fervorosa discussão 

com o então sub- prefeito da Barra e futuro prefeito da cidade Eduardo 

Paes. Na semana seguinte Tenório foi assassinado em um bar da 

comunidade em crime não investigado e até os dias atuais sem 

explicações ou consequências aos assassinos. 

“Nos anos 90, caiu uma chuva no Rio de Janeiro que acabou com 

tudo em Jacarepaguá, ficou tudo alagado, aí a prefeitura atacou 

de novo, na pessoa do Eduardo Paes, dizendo que ali era área de 

risco. A defensora pública entrou com o seguinte argumento, e a 

gente também: como ali pode ser área de risco se tem o 

autódromo, o RioCentro, o Rio II? (...) Os condomínios estão lá 

aterrando, construindo e jogando esgoto na lagoa. A sujeira só 

é atribuída à comunidade.” (Brito, 2007) 

Como dito anteriormente, a ocupação da Vila Autódromo, 

originalmente de pescadores que trabalhavam e moravam nas margens da 

Lagoa de Jacarepaguá, está diretamente relacionada à expansão da Barra 

da Tijuca e a disponibilidade de terras e alimentos. 

“(...) eu até digo que hoje a comunidade ela é rica, porque 

nunca faltou a ela alimentos – porque a Lagoa alimentava a 

todos, nunca faltou a ela terra, a gente plantava, a gente fazia a 

prática  de  troca  de  peixes por horta, quer dizer ,  nunca  faltou  

terra  pra  gente plantar, até hoje as casas, os terrenos são 
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grandes, as casas tem quintais, tem árvores frutíferas e nos anos 

80, anos 90 a Lagoa era extremamente viscosa. Então é um 

lugar rico.” (Inalva Mendes Brito, moradora da comunidade 

em entrevista para a equipe) 

Cerca de 80 famílias residiam na faixa marginal de proteção da 

lagoa e do canal nos limites da comunidade, ocupação identificada pelos 

moradores como um dos problemas a serem resolvidos no Plano Popular 

(Vainer, et al. 2013). 

“Eu mesmo moro num terreno que é de 600 m², tendo a 

consciência de que eu não ocupo os 600 m², eu ocupo 250 e o 

restante é área de proteção ambiental. A gente teve esse 

escopo de organizar a comunidade e deixar, inclusive, um 

grande espaço na área da Lagoa que era área de proteção 

ambiental, que era manguezal, onde os pescadores pescavam e 

deixavam seus barcos, uma área que era comum.” 

Como continuidade ao planejamento de cunho estratégico da gestão 

César Maia na prefeitura, em 2002 a cidade do Rio de Janeiro é eleita 

cidade-sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007. A Barra da Tijuca, área 

de grande interesse para o capital imobiliário, foi escolhida para receber 

um grande número das intervenções e edificações. No Autódromo 

Internacional Nelson Piquet, a 10 km da Vila Pan-Americana, foi 

construída a Cidade dos Esportes, um complexo que ocupava uma área 

total de um 1.000.000m², divididos em Arena do Rio, Parque Aquático 

Maria Lenk e o Velódromo do Rio. 

Neste cenário, idealizado pelo city marketing (ou seja, por uma 

política urbana orientada para que se possa satisfazer o consumidor, 

podendo ser ele, empresário, turista ou cidadão) favelas e adensamentos 

urbanos não representam um bom “produto” a ser propagado. Como 

consequência, comunidades da região, como a Via Parque e Marapendi 

foram removidas enquanto outras, como Arroio Pavuna, Camorim e 

Canal do Cortado foram fortemente ameaçadas de remoção. Dentre elas, 
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estava a Vila Autódromo que, mesmo com algumas vitórias jurídicas 

conquistadas anteriormente, sofreu duras pressões com a realização dos 

jogos, como ressalta Sánches et al. (2012): 

“Os moradores da Vila Autódromo (...) mesmo com título de 

posse concedido pelo governo estadual em 1994 e ali residindo 

há décadas sofreram intensa ameaça de expulsão, embora 

tenham resistido mediante mobilização interna e constante 

articulação externa. (...) Há muito tempo sabemos do interesse 

de capitais imobiliários em remover daquela região valorizada 

os segmentos sociais totalmente desprovidos de recursos 

financeiros para alimentar o projeto elitista do bairro. O Pan-

2007 serviu assim como oportunidade especial para acentuar 

os esforços de exclusão e remoção.” (SÁNCHES, BIENENSTEIN, 

MASCARENHAS e OLIVEIRA, 2012) 

 

Com os argumentos de que algumas casas da comunidade estariam 

em uma área de risco nas margens da Lagoa e a necessidade de espaço 

para a construção de instalações para os jogos, a Prefeitura chegou a dar 

início ao cadastramento dos moradores, através de funcionários da 

Secretaria Municipal de Habitação (SMH), sob a falsa justificativa de que 

o cadastro serviria a fins de saneamento. 

“Todos nós, desejosos de saneamento, concordamos com o 
cadastramento. Ela cadastrou todo mundo. Depois, as casas foram 
fotografadas, medidas. Isso de um dia para outro, rapidinho. 
Começamos a achar estranho. Para saneamento básico, é preciso 

licitação, projeto, verba. Usaram de mentira para cadastrar 

todo mundo para remoção”. (Brito, 2007). 

 

Após forte organização e mobilização, os moradores conseguiram, 

em 2005 - a partir de passeatas, ocupação do plenário da Câmara dos 

Vereadores e da contribuição de importantes aliados políticos - a 

decretação de parte da comunidade como Área de Especial Interesse 

Social. Além disso, a atuação de líderes comunitários no Comitê Social 



 

69  

do Pan engrandeceu e fortaleceu a luta dos moradores. 

Na perspectiva do “urbanismo olímpico” e da consolidação da 

estratégia mercadológica de planejamento, o alto número de grandes 

projetos de desenvolvimento urbano vem reconfigurando grandes 

espaços urbanos e impactando diretamente a dinâmica da cidade. Os 

Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa das Confederações em 2013, a 

Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016 são 

representantes da emergência do Brasil no cenário competidor por 

megaeventos esportivos mundiais. 

Como parte dessa estratégia de ‘limpeza’ para a realização dos Jogos 

Olímpicos de 2016, em outubro de 2009, a Prefeitura anunciou a remoção 

de mais de 3.500 famílias de seis comunidades das Zonas Norte e Oeste. 

Em seguida, em dezembro de 2009, o então prefeito do Rio Eduardo Paes 

apresentou seu Plano Estratégico de Governo 2009 – 2012, que continha 

como uma de suas metas “reduzir em 3,5% as áreas ocupadas por favelas 

no Rio”, com uma relação de 119 favelas a serem integralmente 

removidas até o fim do ano de 2012. A Vila Autódromo, dentre muitas 

outras comunidades, constava em ambas as listas. 

O projeto do município pretendia remover as 450 famílias da 

comunidade e transferi-las para um projeto habitacional do programa 

Minha Casa, Minha Vida, a cerca de um quilômetro de distância da Vila 

Autódromo, o Parque Carioca. Terreno de antiga área de mineração, em 

mapa de suscetibilidade ao escorregamento da GeoRio, tem grande parte 

comprometida pela qualificação de alto e médio risco. É vendida, então, 

a ilusão luxuosa dos condomínios de alta renda, típicos da Barra da 

Tijuca, como comenta Vainer et al., 2013: 

“O projeto municipal, a exemplo de outros conjuntos 

habitacionais promovidos pelo MCMV , é caracterizado pela 

repetição de blocos de apartamentos idênticos com espaços 

exíguos e de qualidade urbanística duvidosa. Como novidade, 
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surge com toda a força, a solução em condomínio, vendida com 

entusiasmo para as famílias de baixa renda, reproduzindo 

enclaves que supostamente replicariam o sistema de 

valores da classe média. Idealizada pela Prefeitura, sem 

qualquer participação ou discussão com a população, o “Parque 

Carioca” será implantado em terreno pertencente a duas 

empreas que apoiaram financeiramente a última campanha 

eleitoral do Prefeito Eduardo Paes”. 

Novamente, a comunidade se viu obrigada a desmistificar cada um 

dos argumentos propagados pela Prefeitura. Neste momento, o papel da 

Defensoria Pública, como importante instrumento institucional de 

garantias legais, merece destaque. Além disso, rapidamente tornou-se 

pública a informação de que a Vila Autódromo constituía um bairro 

popular não submetido a traficantes ou milícias. 

• O Plano Popular como instrumento de resistência 
 

A partir da procura da comunidade aos grupos de pesquisa 

NEPLAC/ETTERN/IPPUR/UFRJ (Núcleo Experimental de 

Planejamento Conflitual do Laboratório Estado, Trabalho, Território e 

Natureza do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro) e NEPHU/UFF (Núcleo de 

Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos da Universidade Federal 

Fluminense), iniciou- se o processo de elaboração do Plano Popular da 

Vila Autódromo. 

Com uma metodologia baseada em assembleias e oficinas, 

entendendo que moradores e a comunidade detêm um saber que pode 

embasar um plano tecnicamente consistente, foram elaborados, através 

de reuniões e estreita comunicação com os conselhos de representantes 

de ruas, dez princípios e objetivos que norteiam o plano, dentre eles: a 

afirmativa de que “o plano é resultado e expressão da luta dos moradores” 

e, nesse sentido, são eles que decidem sobre os objetivos e prioridades; a 
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rejeição da remoção involuntária de qualquer morador e a afirmação do 

direito de permanência no local; o acesso a moradia digna a todos os 

moradores, independente de sua atual condição de ocupação; o acesso a 

equipamentos e serviços urbanos e; o entendimento de que o plano faz 

parte da luta de todas as comunidades do país que lutam contra as 

violações do direito à moradia. (PLANO POPULAR DA VILA 

AUTÓDROMO, 2011) 

 

 

Plano Popular da Vila Autódromo 

Além disso, questões como a ocupação da faixa marginal de proteção 

da lagoa e do canal foram amplamente discutidas, apontando como 

possíveis soluções a adoção de uma faixa de 15 metros de largura com a 

recuperação da vegetação nativa e o reassentamento de residências em 

terrenos ociosos dentro da própria comunidade, onde seriam construídos 

prédios e sobrados de até três pavimentos. Nesse sentido, as moradias 

foram pensadas e estruturadas de forma flexível, na proposta de “casas 

unifamiliares”, possibilitando a ampliação do número de quartos e a 

reconfiguração da moradia (Vainer et al., 2013). 

Outro fator a ser considerado como vantagem na implementação 

do plano é a diferença de valores no custo da proposta governamental e 
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a popular. Enquanto o primeiro era avaliado em cerca de R$ 48 milhões, 

incluindo a compra do terreno para o reassentamento, o Plano Popular da 

Vila Autódromo foi orçado em cerca de R$ 13, 5 milhões de reais, 

prevendo as obras de urbanização e a construção de 82 moradias maiores 

do que as oferecidas pelo Parque Carioca (Vainer et al., 2013). 

 

 

Manifestação na Vila Autódromo: 

 

 

 

Como parte da mobilização, então, os moradores organizaram e 

participaram de manifestações que reivindicavam a permanência da 

comunidade. Destacam-se, entre elas, a manifestação do dia 16 de agosto 

de 2012 e a manifestação do dia 20 de junho de 2012. A primeira, contou 

com a presença do então secretário municipal de Habitação, Jorge Bittar, 

que apresentou aos moradores da Vila Autódromo um projeto do 

chamado Residencial Parque Carioca, localizado a cerca de um 

quilômetro da comunidade. Com recursos provenientes do programa do 

governo federal “Minha Casa, Minha Vida”, o conjunto habitacional 

deveria ficar pronto até 2013. 
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Durante o ato, em que os moradores protestaram com faixas e 

cartões vermelhos, o secretário prometeu para a imprensa que “nenhuma 

família sairá da Vila Autódromo antes de os apartamentos estarem 

prontos. O projeto está na fase de licenciamento. Nossa expectativa é que 

as obras estejam concluídas em cerca de uma ano e meio. Hoje, nosso 

objetivo era esclarecer a comunidade sobre o processo de 

reassentamento”. 

A segunda, já mencionada anteriormente, fez parte das 

manifestações da Cúpula dos Povos em que cerca de duas mil pessoas, 

moradoras da Vila Autódromo e movimentos sociais de todo o país, 

caminharam pela comunidade chegando próximo ao local onde se 

realizava a cúpula de chefes de Estado e de governo da Rio +20, o Rio 

Centro, onde policiais do Batalhão de Choque aguardavam os 

manifestantes. O então ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, 

Gilberto Carvalho, foi até a manifestação e prometeu um encontro entre 

os manifestantes, representantes da ONU e do governo federal. A ideia 

era que um grupo de moradores entregasse o Plano Popular da Vila 

Autódromo. 

Em novembro de 2013, uma manifestação com poucos moradores 

que queriam sair da comunidade foi notícia em diversos jornais da mídia 

corporativa. Eles teriam solicitado a remoção ao Prefeito. No entanto, 

fortes indícios levaram os moradores a acreditarem que o ato tenha sido 

articulado pela própria Prefeitura. Uma semana depois, no dia 7, cerca de 

100 moradores e apoiadores da Vila Autódromo se reuniram em frente à 

Prefeitura, debaixo de forte chuva, para defender a permanência da 

comunidade. Eles representavam 256 famílias que confirmaram por 

escrito que não queriam sair de suas casas e que se reúnem semanalmente 

em assembleias no local. Um abaixo assinado com essas assinaturas foi 

levado ao Prefeito que, diferente da semana anterior, mandou trancar os 

portões do prédio e não os recebeu. Houve truculência policial quando os 
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manifestantes fecharam uma pista da Avenida Presidente Vargas, 

culminando na prisão de um manifestante por desobediência e 

resistência. Ele foi levado para a 6ª DP e logo liberado. (Observatório de 

Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro). 

Além disso, a campanha “Vila Autódromo: um bairro marcado 

para viver”, reivindicando o fim das remoções na cidade do Rio de 

Janeiro, com uma petição ‘on-line’ que contou com mais de 3 mil 

assinaturas, foi amplamente divulgada com apoio da imprensa 

internacional. Destacam-se as matérias realizadas pelo The New York 

Times, Le Monde Diplomatique, The Guardian e El País a respeito da 

problemática da comunidade. 

 

 

Campanha Vila Autódromo: um bairro marcado para viver 

 

Em junho de 2015, moradores foram agredidos pela guarda municipal 

ao resistirem a demolição de uma das casas da comunidade, como 

registrou o Observatório: 

“Moradores da Vila Autódromo entraram em 
confronto com a Guarda Municipal em decorrência da 
tentativa de demolição de moradias na comunidade, oito 
pessoas ficaram feridas. A dona de casa Maria da 
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Penha foi agredida, pela Guarda Municipal, com um 
golpe de cassetete no rosto. 

De acordo com a Defensoria Pública, a confusão toda 
ocorreu porque foi questionada no Tribunal de Justiça 
do Rio a legalidade da remoção da casa de uma 
moradora, dona Merly do Nascimento Brito. 

O descumprimento do aviso prévio e o não pagamento 
de indenização à citada moradora foram os principais 
motivos do confronto. 

´´Mesmo que a prefeitura tivesse razão, não poderia 
cumprir uma decisão judicial com violência´´, analisa 
a defensora Maria Lúcia de Pontes”. 
Fonte:www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

O histórico da comunidade Vila Autódromo revela que os conflitos 

existentes naquela região influenciaram diretamente na união da comunidade, 

fazendo desta um símbolo de resistência. As manifestações públicas, a 

articulação em diferentes esferas, os problemas divididos no dia-a-dia, 

compartilhados e reivindicados juntos, possibilitaram a difusão da comunidade 

nacional e internacionalmente. 

No entanto, a prefeitura, através de uma combinação de intimidação e 

aumento de ofertas de compensação aos moradores removidos (o que para 

muitos também pode ser considerado uma vitória, tendo em vista o baixo valor 

de indenizações concedidas às demais comunidades em que houve remoção), 

conseguiu remover mais de 500 famílias, restando apenas 20 no local. 
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Imagem da comunidade em 2006 e em 2016. Localização da Vila Autódromo, entre a Av. 

Salvador Allende e o Autódromo Nelson Piquet. 

 

Em abril de 2016, a forte articulação e resistência da comunidade 

conquistou, depois de muita luta, um acordo com a prefeitura, no qual as 20 

famílias restantes teriam direito a casas construídas pelo governo municipal 

dentro da própria comunidade. Os moradores não abdicaram da permanência na 

comunidade durante a construção das novas moradias, tendo que, portanto, 

morar provisoriamente em ‘containers’, também cedidos pela prefeitura. Em 

julho de 2016, foram entregues as chaves das casas aos moradores. Para além 

da vitória simbólica que significa a permanência de parte da comunidade, o 

acordo feito entre a Vila Autódromo e a Prefeitura foi o primeiro acordo do tipo 
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“assinado coletivamente” na história da cidade, abrindo precedentes para as 

possíveis vitórias de muitas outras comunidades. 

 

Vila Autódromo hoje. 
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5. ANÁLISES POR OBJETO DE CONFLITO: 

5.1 SEGURANÇA PÚBLICA 
 

 

Exército de volta às ruas da cidade com mais de dez mil homens, tanques de guerra 

voltando a fazer parte do cotidiano, milícias operando com intensa liberdade em 

significativa parcela das favelas, disputas entre as facções de traficantes na maior parte 

das outras favelas, roubos de cargas nas estradas que dão acesso à cidade, banalização do 

uso de armas pesadas, assassinatos não esclarecidos, inclusive da vereadora Marielle 

Franco e seu motorista Anderson Gomes. Além de tiroteios frequentes e interrupção 

violenta do fluxo da cidade. São alguns dos elementos expressos através dos conflitos 

urbanos que dão conta de um incremento dos problemas relacionados à violência urbana 

que motivam manifestações públicas por segurança e justiça. 

A maioria dos conflitos registrados no último ano no banco de dados do 

Observatório tem principalmente a Polícia Militar como agente reclamado. Esses eventos 

conflituosos revelam a continuidade de uma política que dirige a polícia repressora à 

determinadas localidades, nomeadamente as favelas, e principalmente as que se 

notabilizam pela operação do varejo do tráfico de drogas, locais para os quais se impõem 

opressões de toda ordem contra as populações mais pobres da cidade em nome do 

combate às drogas. Locais em que se evidencia um mecanismo de repressão com fins de 

limpeza étnica e desumanização da população pobre contrastando com a cidade formal 

onde a ação policial é cobrada, solicitada socialmente com a perspectiva de proteção. Os 

conflitos transparecem uma lógica que indica uma seletividade naturalizada em que a 
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‘cidade formal’ não apenas silencia diante das barbaridades estatais verificadas nas 

favelas, mas se comporta transparecendo que estaria a esperar de tais autoridades 

competentes tal seletividade, inscrita nas ações policiais. 

Quase todos os eventos conflituosos acontecem na rua. São manifestações em praça 

pública, fechamentos de via, passeatas, depredações, etc. Pode-se dizer que a rua é o 

espaço de luta hegemonicamente adotada quando se quer reivindicar segurança na cidade, 

no período recortado. 

A maioria dos atores mobilizados que reivindicam segurança são os grupos de 

moradores e/ou vizinhos. Grupos de amigos e parentes também aparecem como 

importantes atores mobilizados nos protestos que reivindicam justiça e segurança. 

Dentre os conflitos por segurança pública, há os gerados pela indignação específica 

contra a ação da polícia nas favelas da cidade, e os que dirigem suas reivindicações ao 

Estado e à sociedade, de forma geral, cobrando segurança e pedindo paz. 

No período entre os anos 2017/18 foram registrados no Observatório 296 conflitos 

entres diversos objetos de análise, desses, 127 conflitos estavam associados ao objeto 

segurança pública, totalizando quase 43% dos casos registrados. Os conflitos ocorridos 

no período do último ano para o tipo “Segurança Pública” apresentaram não apenas um 

crescimento relativo e absoluto em relação ao ano anterior, como também apresentaram 

novas motivações, ou motivações antes pouco comuns, como as manifestações associadas 

a morte de parlamentares, como o caso Marielle Franco. 
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Fonte: observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

Entre os atores conflituosos mais citados em 2017/18 é possível identificar o 

predomínio de manifestações levantadas por grupos de ‘amigos e familiares’, e 

‘moradores e vizinhos’. Essa configuração de manifestantes reflete a importância, nos 

conflitos, das pessoas mais próximas das vítimas registradas nos conflitos de segurança 

pública. Muitas vezes é a partir da manifestação desses familiares, amigos, vizinhos que 

a denúncia de injustiças, abusos e violações, cometidas por forças estatais em nítida 

maioria, levam às ações de pressão sobre o setor público na direção de cobranças por 

justiça, apuração dos crimes e punição dos culpados, sobretudo na periferia da cidade. A 

maior parte dos conflitos de segurança pública adquire maior repercussão e legitimidade 

social quando se manifesta através de pessoas associadas diretamente ao local de 

violência, visto que, são esses indivíduos que estão sujeitos às múltiplas formas de 

necropolítica7 existentes. 

                                                           
7 O conceito de necropolítica, de Achille Mbembe, filósofo camaronês, sublinha a vulnerabilidade das populações 

negras e pobres das periferias do mundo sobre as quais pesa um poder de morte, uma situação de ameaça 

permanente da possibilidade de assassinato público de setores sociais criminalizados, vigiados e permanentemente 

oprimidos por mecanismos de controle social impostos pelos setores dominantes. 
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Segundo dados registrados pelo Observatório de Conflitos, os atores mais 

contestados nos conflitos de segurança pública entre 2017-2018 foram a Polícia Militar 

(PM-RJ) e o Governo Estadual. Tal par, por vezes gerador de confusão entre os 

manifestantes que dirigem sua cobrança por justiça e reparação ao Estado ou diretamente 

de denúncia à ação da polícia. No caso das reivindicações dirigidas ao governo de Estado 

ou ao Estado de forma mais ampla, de forma geral as críticas públicas ocorrem nos 

momentos em que se pretende cobrar consequências em termos de investigação, 

julgamento e punição pelas ações efetuadas. O Estado aqui aparece como ente 

desejosamente mediador, de quem se pede ações de justiça, reparações pelos crimes e 

punição aos elementos policiais envolvidos. A polícia, principalmente a militar, a quem 

se dirigem as denúncias de abusos, atos de condenável brutalidade, letalidade de 

trabalhadores e adolescentes, geralmente através das denúncias, é de quem se cobra, à 

sociedade como um todo e ao judiciário em especial, punição social pelos atos cometidos. 

Cobram ainda diretamente, os conflitos de segurança que denunciam abusos da PM, um 

novo comportamento cidadão e respeitador do povo trabalhador por parte dela, quando 

em sua ação nas favelas.  

Desde o início dos trabalhos do Observatório de Conflitos tal par aparece como 

preponderante na amostra de conflitos relativos à segurança pública. Há também aqui 

uma maior incidência dos conflitos ocorridos nos bairros da referida ‘cidade formal’ 

tenderem majoritariamente a se referirem ao Estado em suas reivindicações e as favelas 

de dirigirem muito frequentemente suas reivindicações às denúncias de ilegalidades 

cometidas pela polícia. 
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Fonte: observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

Há alguns anos que o estado do Rio e sua capital têm passado por graves problemas 

econômicos decorrentes da crise do petróleo, dos benefícios em isenções gentilmente 

cedidos a empresas financiadoras de campanhas eleitorais, privatizações lesivas ao erário 

e má gestão governamental que resultaram em fortes reflexos nas políticas públicas 

estaduais, onde setores como a educação e a saúde têm padecido de investimentos e, com 

certa constância, trabalhadores desses setores têm sido impactados pelos atrasos de 

salários. Imersa nessa conjuntura de crise, as denúncias coletivas agrupadas no ‘tipo’ 

segurança pública emergem como o principal fator de reivindicação social e de expressão 

de medo por parte da população, sejam os habitantes como um todo que cotidianamente 

amargam as múltiplas formas de violência, sejam os residentes das favelas que obrigados 

a conviver com diversas forças armadas em disputa pelo território que oprimem seu 

cotidiano e denotam a seletividade da atuação estatal.  

Embora as classes apontem em uníssono a necessidade de mudar as políticas de 

segurança pública, destoam quanto à forma a ser utilizada para a minoração dos impactos 

de violência.  

Para os moradores com perfil socioeconômico mais elevado, residentes em áreas 

valorizadas da cidade, a resolução adequada dos problemas da violência passa pelo maior 

policiamento das ruas da cidade, principalmente nos locais onde moram, cobrando isso 

em suas manifestações. As diferenças de importância social, de peso das manifestações 

púbicas, da pauta apresentada pelos eventos conflituosos relativos à segurança pública 

em bairros mais ricos (cercados de equipamentos urbanos de cultura, educação, saúde, 

transporte, saneamento, iluminação, esportes e lazer) em relação aos casos de violência 

expressos na cidade como um todo revelam uma parcialidade do olhar coletivo desses 

setores para quem parece não existir a parte da cidade mais aviltada pela política de 

segurança. Para as áreas favelizadas da cidade há silêncios que permitem e omissões 

sociais que incentivam o raciocínio de que é necessário que políticas de contenção 

espacial existam, com controle opressor especial e espacial brutal, mesmo que tais 

práticas afetem o dia a dia dos trabalhadores que residem nas favelas. 

O inverso desta política pública pautada na maximização da violência tem sido 

reivindicado por grupos e movimentos sociais (alguns com origem orgânica nas favelas) 
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que argumentam, sempre através das pautas que levam aos conflitos, pelo término das 

ações de segurança pública estritamente militares e violentas para com a população das 

favelas. Esse grupo específico de manifestantes vem denunciando as ações arbitrárias do 

Estado através de seus agentes de segurança pública como a PMERJ, agente mais 

contestado das manifestações no último ano e isoladamente o mais contestado em todo o 

recorte temporal coberto pelo Observatório de Conflitos.  

Há casos emblemáticos denunciados, entre os de registro recente, como o do 

adolescente Marcus Vinícius da Silva (14 anos), assassinado em uma grande operação 

policial na Maré quando saía da escola, com um tiro de fuzil que atravessou sua mochila, 

dado por um policial que estava num blindado e atirou pelas costas do menino.  

Ao se manifestar sobre esse conflito os moradores denunciaram que no mesmo dia 

a tenebrosa operação policial efetuou centenas de disparos de fuzil, do helicóptero 

blindado para baixo, deixando buracos no asfalto, além de ter cometido outras 

arbitrariedades. 
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As favelas da zona Norte da cidade como Complexo do Alemão e Maré fizeram 

manifestações contra a violência em episódios reveladores de racismo institucional e 

seletividade da ação policial. O mecanismo de segurança se apresenta como mecanismo 

principal de seletividade da ação estatal. Segundo essa lógica, há lugares em que se deve 

combater, reprimir e controlar - as favelas e em especial as da zona Norte da cidade - para 

que os anseios de segurança dos extratos superiores da cidade sejam atendidos, criando 

lugares de proteção e garantia de circulação de pessoas e mercadorias, são as áreas em 

que residem e circulam os de maiores renda e status. 

Na Maré constantes e violentas operações policiais, disputas entre diferentes grupos 

de traficantes, manifestações pela paz clamam pelo fim das mortes violentas, pela paz e 

contra o racismo. É de se destacar que a expressão conflituosa dos moradores das favelas 
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mais populosas da cidade, apesar do nível de reivindicações que têm em termos de saúde, 

educação, saneamento, transporte, iluminação, segurança, justiça, concentra um grito de 

luta pelo direito à vida. Isso quando conseguem superar o medo que as diversas forças 

armadas presentes impõem ao cotidiano conflituoso e os limites à expressão e ao direito 

de manifestação política. 

 

A intervenção federal e seu impacto nos conflitos: 

O Decreto Nº 9.288, de 16 de fevereiro de 20188, determinou a intervenção federal 

no Estado do Rio de Janeiro com o alegado objetivo de pôr termo ao “grave 

comprometimento da ordem pública”. A medida adotada deslocou o controle da 

segurança pública do Estado do Rio de Janeiro para o controle do Governo Federal, onde 

as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Sistema Prisional, responderiam a partir 

dali aos ditames do general do Exército Walter Souza Braga Netto, pelo menos até 31 de 

dezembro de 2018. 

Na atual conjuntura, a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro é resultado 

exponencial de décadas de políticas públicas militarizadas e marcadas pela justificativa 

de combate ao tráfico de drogas que afetaram drasticamente o cotidiano da segurança 

pública no Rio de Janeiro. A concepção de segurança vigente aponta a amplificação do 

militarismo como solução basilar de problemas multidimensionais encontrados no 

território fluminense.  

Não por acaso, desde a segunda década dos anos 2000 é possível identificar o uso 

cada vez mais intenso de aparatos militares de grande porte em incursões nas favelas 

cariocas. Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) e as intervenções militares no Alemão 

e na Maré são exemplos emblemáticos de como as ações empregadas estritamente pela 

perspectiva bélica são percebidas como inadequadas e produtoras de graves violações de 

direitos humanos, além de apresentarem resultados pífios se considerarmos como fática 

a justificativa apresentada publicamente para tais ações.  

                                                           
8 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015 de toda a população do estado do Rio 
de Janeiro, da, até o dia 31 de dezembro de 2018. Com -2018/2018/decreto/D9288.htm>. Acesso em: 
28 ago. 2018 
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Ao se considerar o resultado em termos de opressão aos mais pobres e pretos, 

limitação de seu ir-e-vir, inibição de sua expressão política, desrespeito às leis no trato 

com a população local e consequente produção de evidentes desigualdades pode-se 

questionar se objetivos tão flagrantemente impositivos de seletividade, produtores de 

desigualdade e desumanização não seriam considerados eficazes por quem os comanda. 

Na perspectiva da afirmação ideológica de localizar uma sub-humanidade a ser 

humilhada, contida, controlada e violentada, a eficácia de tais ações pode ser considerada 

elevada pelos que a gerem e defendem.  

Em denúncia enviada para a Organização das Nações Unidas, a ONG Justiça 

Global9 chamou a atenção para o alargamento do poder de ação de agentes das forças 

armadas que, através da lei federal n° 13.491/201710, define a Justiça Militar como âmbito 

de competência para julgar crimes dolosos cometidos por agentes das forças armadas 

contra civis, legitimando práticas operacionais que afetam o direito à vida, suspenso aos 

habitantes da periferia. 

 

Fonte: http://rioonwatch.org.br/?p=31532 

Passados seis meses de presença das Forças Armadas no Estado do Rio de Janeiro, 

dados levantados pelo Observatório da Intervenção (CESEC-UCAM) apontam para a 

                                                           
9 <http://www.global.org.br/wp-
content/uploads/2018/02/Informe_Interven%C3%A7%C3%A3oFederalMilitar_ONU_22022018.pdf>. 
Acesso em: 28 ago. 2018 
10 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13491.htm>. Acesso em: 28 ago. 
2018 
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manutenção ou aumento da violência como no caso dos registros de tiroteios que saltaram 

de 3.477 (nos 6 meses antes da intervenção) para 4.850 (nos 6 primeiros meses de 

intervenção)11, grandes operações como a incursão simultânea em grandes favelas como 

Alemão e Maré que resultaram em mortes de moradores e agentes militares são alguns 

dos reflexos gerados por essa política de segurança pública cada vez mais belicista, 

custosa em termos econômicos e ineficaz na produção de uma política cidadã de 

segurança pública. 

Os dados registrados no ObservaConflitos também confirmam o recrudescimento 

das ações violentas contestadas nos conflitos. O último ano do recorte revela que nos 

primeiros seis meses sem intervenção ocorreram apenas 28% dos conflitos registrados 

para Segurança Pública no ano, e 72% dos mesmos ocorridos após o início da Intervenção 

federal. Em ano recorde de ocorrência de conflitos atribuídos ao tipo Segurança Pública, 

que em média ao longo do recorte temporal representam 32% a 36% do total de conflitos 

por ano, o último ano configurou que 42% do total e eventos conflituosos da cidade 

denunciaram a insegurança pública. Ou seja, para o ano mais conflituoso em termos de 

insegurança/violência dos últimos vinte e cinco anos na cidade temos os primeiros seis 

meses mantendo a média anterior e registrando cerca de um conflito a cada três dias. Após 

a Intervenção média de cerca de um conflito por dia!  

Na primeira parte do ano, pré-intervenção, muitos protestos contra os assassinatos 

de policiais, que em 2017 superaram 100 casos, manifestações contra a ação que levou 

ao assassinato da menina Maria Eduarda numa escola metralhada pela polícia em Acari, 

passeatas motivadas pela injusta condenação de Rafael Braga, eventos conflituosos 

marcados pela ação da polícia nas favelas ainda que envolvendo menores efetivos de 

policiais e menor frequência que na metade posterior do ano.  

Em reação às duras críticas expressas no carnaval carioca em diversas escolas de 

samba e blocos da cidade aos governos, e em especial ao federal, o governo recordista 

em impopularidade de Temer (apenas 3% da população o apoiava segundo pesquisas de 

opinião) resolveu ainda na quarta-feira de cinzas (16 de fevereiro de 2018) decretar a 

                                                           
11 <https://www.ucamcesec.com.br/wp-content/uploads/2018/08/InfoObserv_6meses.jpg>. Acesso 
em: 28 ago. 2018 
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Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado, nomeando um general para a função 

de interventor que substituiria o secretário de segurança do governo estadual do 

combalido Pezão, do mesmo partido do presidente.  

Tanques, fuzis e soldados começaram a fazer parte do cenário do Rio que tinha na 

intensidade do roubo a caminhões nas cercanias da cidade por bandidos vinculados aos 

comandos do tráfico a principal justificativa pública da Intervenção que anunciava a 

“pacificação” da cidade e do estado.  

Um mês depois de seu início um crime de brutal covardia e planejamento 

profissional assassinava a liderança política em ascensão Marille Franco. Marielle, que 

havia obtido mais de 46 mil votos nas últimas eleições para a Câmara Municipal 

representava e era expressão política dos moradores de favela, das pretas e pretos, dos 

LGBT, da esquerda socialista e da luta das mulheres contra o machismo, pela igualdade. 

Ela havia denunciado a morte de mais um jovem negro na favela de Acari, primeira 

suspeita a ser apurada pela polícia civil, que agora subordinada à Intervenção Federal, 

levantou a hipótese de crime político praticado por milicianos em outra linha e ainda a 

participação de deputados do mesmo partido do governador e do presidente da República, 

como terceira linha. Perto de seis meses após o crime nenhuma conclusão e as perguntas 

“Quem matou Marielle?” e “Quem mandou matar Marielle” aparecem com frequência 

nas manifestações públicas, 22 as registradas desde o crime covarde. 

Sete meses de Intervenção e não apenas a triplicação do número de conflitos 

urbanos de segurança pública, mas segundo dados do Observatório da Intervenção 855 

mortes violentas no Estado, 103 diretamente decorrentes de ações policiais, mais de cem 

mortes por mês, mais de 5 mortes por dia. Mais de uma por dia as cometidas pelas polícias 

em favelas distantes do Centro basicamente; em 457 operações da Intervenção 

concentradas nas favelas mais isoladas da cidade e recheadas de denúncias de violências 

e violações cometidas pelas forças de Estado; mortes concentradas principalmente em 

favelas mais distantes do centro e zona sul da cidade, favelas mais empobrecidas e de 

menor visibilidade social; localizadas  principalmente nas zonas norte e oeste da cidade. 

O Relatório do Observatório da Intervenção12 aponta ainda que os casos de bala perdida, 

                                                           
12 https://www.ucamcesec.com.br/wp-content/uploads/2018/09/Infografico_Observatorio_7-
meses.jpeg 
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homicídios/execuções, agressões, excessos de força cometidos por policiais e soldados 

nas ações realizadas com grandes efetivos são as principais denúncias. Policiais e 

soldados baleados, mortos e feridos foram até meados de julho, 44. 

Denúncias motivadoras dos conflitos registrados pós-Intervenção, em que há 

diversas lutas pedindo justiça para o caso de Marielle e seu assessor Anderson Gomes, 

contra assassinatos de policiais (que foram 137 em 2017 e 69 durante a Intervenção), 

mães de vítimas da violência expressando sua indignação e cobrando justiça pelos 

assassinatos de seus filhos, moradores das favelas, principalmente das zonas norte e oeste 

da cidade contra as violações de direitos e arbitrariedades policiais cometidas nas 

operações (Rocinha, Maré, Acari, Alemão, favelas de Santa Teresa, de Santa Cruz, Lins 

de Vasconcelos, Jacarezinho, Cidade de Deus entre outras). É de se notar que as favelas 

mais populosas e as mais próximas ao Centro contam com melhores chances de expressão 

política e repercussão de suas denúncias enquanto as mais distantes e menores contam 

com piores condições de expressão e repercussão social. Vítimas negras são maioria 

sempre que ocorrem as mortíferas operações e tal seletividade é anotada pelos 

movimentos em suas denúncias públicas. 

Em sua obra intitulada Necropolítica, Achille Mbembe13 discorre sobre a noção de 

soberania definindo-a como a capacidade de decidir sobre a vida ou morte dos indivíduos, 

classificando-os como inseridos ou descartáveis na sociedade. Fruto da lógica neoliberal 

do mundo contemporâneo, a capitalização do corpo figura para ele como um dos aspectos 

centrais na análise sobre violência proposta. Para o autor, o fator racial é o eixo definidor 

na análise dos sujeitos ‘descartáveis’, tendo em sua centralidade as violações cometidas 

contra a população negra. Compreender a conceituação da violência levantada por 

Mbembe é essencial, pois são convicções levantadas por um intelectual pós-colonial, 

negro, habitante da periferia do capitalismo, onde as leituras de violência precisaram ser 

ressignificadas por e a partir das experiencias herdadas das antigas colônias e que se 

mostram vivas no cotidiano de metrópoles como o Rio de Janeiro. 

Num mundo dividido em classes sociais, vocaliza-se com frequência e valoração o 

ideal de uma condição humana comum. Entretanto, a realidade evidencia sociabilidades 

                                                           
13 Filósofo e Cientista Social camaronês, professor de História e Ciências Políticas na Universidade de 
Witwatersrand. 
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que são temperadas por formas de apartheid, de supressão de direitos entre outras 

adversidades que recaem sobre determinados grupos sociais sobretudo a população negra. 

Tais processos são fruto da ótica neoliberal de gestão econômica transmutadas para outros 

campos sociais pactuadas com um modus operandi cada vez mais brutal, sujeitando os 

indivíduos à precariedade humana e mantendo-os no limiar entre a vida e a morte 

(MBEMBE, 2018)14. 

Ao discorrer sobre violência, Mbembe resgata as reflexões de Frantz Fanon sobre 

três formas de violências coloniais que são continuadas no mundo contemporâneo: a 

violência colonial, a empírica e a fenomênica. As três modalidades de violência na 

realidade são parte do mesmo fenômeno, guardando entre si relações de co-dependência 

e não violências dispersas.  

A violência instauradora é tipificada através do puro uso da força para fazer valer 

os desígnios do grupo dominante frente aos dominados na construção de uma relação 

política de submissão. Histórica e reiteradamente proclamada quando invade 

militarmente territórios e submete sua população, a violência instauradora se referencia 

no passado escravocrata e reafirma aspectos de desumanização ainda no planejamento 

das grandes ações seletivas atuais nas favelas, justificadas no combate às drogas.  

A violência empírica caracteriza-se por exercer um controle de forma molecular, 

numa sujeição estrutural e permanente da vida dos grupos dominados através da dimensão 

espacial do confinamento humano, que inclui a ameaça e por vezes ações concretas de 

supressão da vida e outros atos baseados em agressões físicas. Seria aquela que nos 

termos de Bourdieu “prende a um lugar” marcado por padrões distintos do exercício da 

força e opressão, a violência empírica é também a que invade e permanece, estuda e 

mantém permanentes controles humilhantes e violadores de direitos.  

Por último, a violência fenomênica que nos termos do autor ingressa no campo das 

subjetividades, dos sentidos, criando nos submetidos problemas psicológicos, traumas e 

instabilidades associadas à sua psiquê, afetando processos de identificação e memória dos 

grupos dominados e incutindo a subalternidade que abre espaço às desiguais e opressoras 

relações de poder.  

                                                           
14 MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. São Paulo. N-1 edições, 2018. 
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Fonte: Observatório da Intervenção, relatório 1, 2018. Disponível em: 
http://observatoriodaintervencao.com.br/wp-content/uploads/2018/04/RELATORIO_01_observ-
interv_bx.pdf 

 

Análises de conflitos representativos 

Dos 175 conflitos de segurança pública registrados no último ano, 68 se deram antes da 

intervenção militar, onde predominaram a presença de motivações levantadas criticando a 

violência nas favelas ou assassinatos de policiais. 
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Nos conflitos registrados com a temática das violências nas áreas favelizadas, chama 

atenção o volume de arbitrariedades realizadas contra os direitos humanos. A Justiça global, uma 

organização não governamental, protocolou junto à Organização das Nações Unidas (ONU), um 

documento apontando as inúmeras violências que tem sido praticada de forma recorrente no Rio 

de Janeiro contra crianças e adolescentes. O relatório cita que as mortes ocorreram em decorrência 

da atuação da Polícia Militar em favelas e periferias da cidade do Rio de Janeiro. O documento 

solicita que a ONU se manifeste contra a onda de violência sobre jovens que tem assolado o Rio 

de Janeiro. 

O caso da adolescente Maria Eduarda Alves da Conceição, 13 anos, é outro emblemático 

registrado no último ano. A jovem foi atingida por tiros enquanto estava na Escola Municipal 

Daniel Piza, em Acari. Familiares da adolescente acusam agentes da Polícia Militar de terem 

executado Maria Eduarda, assassinada com quatro tiros. Cabe ressaltar, que a região de Acari está 

sob jurisdição policial do 41° Batalhão da Polícia Militar, conhecido por sua brutalidade e altos 

índices de mortes, sendo o mesmo grupo que fuzilou com 111 tiros um carro onde se encontravam 

cinco jovens em 2015, num caso que ganhou notoriedade internacional na época.  

Outro caso relevante envolvendo policiais militares foi a morte de Marisa de Carvalho 

Nóbrega. Segundo testemunha que prestou depoimento sobre o caso, os policiais do Bope 

desconfiaram do filho de Marisa, um adolescente de 17 anos, porque o jovem estava muito bem 

vestido, o que poderia, para eles, ser um indício de ligação com o tráfico. Avisada que os filhos 

estavam sendo agredidos, Marisa correu para o local onde o filho estava sendo interrogado e 

quando chegou um dos PMs disse que o jovem estava com um radiocomunicador e ordenou que 

Marisa batesse no filho. Como ela se recusou, foi agredida com uma coronhada de fuzil na nuca. 
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Depois da confusão, Marisa e os filhos foram liberados, no dia seguinte Marisa passou mal 

e veio a óbito. 

Ocorreram ainda no período casos de violência que afetaram diretamente 

equipamentos de saúde, como postos médicos, localizados em favelas. Médicos e 

enfermeiros denunciaram a partir de uma condição de anonimato os problemas de 

segurança nas unidades de saúde territorializados em áreas de favelas. 

Com o aumento da violência nas favelas surgiram manifestações capitaneadas por 

movimentos sociais contra a violência policial nas favelas, em que representantes de 

organizações de direitos humanos e movimentos sociais lançaram juntos no Rio de 

Janeiro a campanha "Caveirão Não! Favelas Pela Vida e Contra as Operações". O 

objetivo do movimento foi pensar em ações que reduzam a violência institucional e as 

operações policiais nas favelas cariocas. Os efeitos dessas operações impactam a vida dos 

moradores, as escolas, postos de saúde e o comércio das comunidades que são fechados 

a cada operação contra o crime organizado. Em dezembro de 2017, a campanha enviou 

uma carta ao Ministério Público Estadual reivindicando o efetivo controle externo da 

atividade policial, de modo a coibir as práticas violentas em operações policiais nas 

favelas. 

“A campanha “CAVEIRÃO NÃO! Favelas pela Vida e contra as 

Operações”, organizada por movimentos sociais, mães e 

familiares de vítimas de violência policial, movimentos de 

favelas, organizações de direitos humanos e ativistas, vem, por 

meio desta carta, convocar o Ministério Público Estadual a 

cumprir o seu dever constitucional, realizando o efetivo controle 

externo da atividade policial, de modo a coibir as práticas 

violentas em operações policiais nas favelas. De janeiro a 

outubro de 2017, os números de homicídios cometidos pelas 

polícias do Estado do Rio de Janeiro chegaram a 910 mortos, 

numa média de três mortos em operações policiais por dia. 

Exigimos celeridade e eficiência por parte do MP para inibir 

novas operações violentas, com uso dos caveirões aéreos e 

terrestres, bem como para promover a investigação de violações 
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de direitos perpetrados por agentes do Estado contra a 

população negra, pobre e favelada. 

Em operações recentes da Polícia Militar, assim como da 

Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (CORE), 

a violência e o desrespeito aos direitos mais básicos dos 

moradores marcaram a atuação dos agentes de Estado. A 

operação realizada no Conjunto de Favelas da Maré nessa 

semana, e a presença constante do BPChoque e Bope na 

Rocinha, desde setembro, demonstram a sistematicidade das 

violações dos direitos de moradoras e moradores de favelas. Na 

manhã do dia 05 de dezembro desse ano, em uma operação 

conjunta da Polícia Militar e da CORE na Maré, muitos tiros 

foram disparados pelo caveirão aéreo, armas letais foram 

utilizadas em áreas residenciais, escolas foram fechadas e 

crianças tiveram que deitar no chão em sala-de-aula, para evitar 

serem atingidas. Os moradores não puderam exercer seu direito 

de ir-e-vir para o trabalho, casas foram invadidas e reviradas 

pela polícia, postos de saúde e o comércio foram fechados.”15 

 

                                                           
15 Carta completa disponível em:  http://criola.org.br/wp-
content/uploads/2017/12/caveir%C3%A3o_carta_mp.pdf 
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Fonte: https://criola.org.br/caveirao-nao/ 

Os assassinatos de agentes policiais foram bastante citados nas manifestações de 

conflitos. Vale registrar que, antes da intervenção, esse objeto de conflito havia sido o 

segundo mais registrado pelo Observatório de Conflitos para o objeto segurança pública 

no ano anterior ao que é aqui focado. Entre os atores que mais se manifestam sobre a 

morte de policiais, está a ONG Rio de Paz, que com recorrência utiliza a zona sul da 

cidade, sobretudo a praia, como local de manifestação de conflito, pedindo melhores 

condições de trabalho para os agentes policiais. Houve um ato que simbolizou a morte 

dos 97 policiais militares no Rio de Janeiro em 2017 através da fixação de cartazes 

representando cada agente morto. 

 

Fonte: https://oglobo.globo.com/rio/placas-que-faziam-homenagens-pms-mortos-

na-lagoa-foram-removidas-pela-prefeitura-do-rio-21716416 

A Ordem dos Advogados do Brasil – RJ se manifestou através de nota pública sobre 

as mortes de agentes de segurança do Estado em 2017, o documento indica que: 

“Apenas em 2017, foram mortos 97 policiais. Outros 305 foram 

feridos. Os números são de uma realidade de guerra que, infelizmente, 

contabiliza milhares de vítimas por ano no Rio, tornando rotineiro o que 

deveria causar assombro. Faz-se necessário quebrar a letargia. Cobrar das 

autoridades soluções mais eficazes, debater os aspectos da segurança e, 
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principalmente, ouvir os agentes policiais, os mais próximos desta 

realidade.16 

Em outra manifestação, esposas de policiais reivindicaram uma reunião com o 

governador do Estado para debater sobre melhores condições para os agentes públicos de 

segurança, bem como maior velocidade nas investigações e julgamento de assassinos de 

policiais. 

Campanhas pela paz também foram motivo de conflitos levantados por moradores 

do Jacarezinho e da Rocinha, áreas conflagradas de disputas territoriais por grupos 

criminosos. No caso da Rocinha, a visibilidade do caso foi potencializada pela suposta 

entrada na favela do Primeiro Comando da Capital (PCC), grupo criminoso de São Paulo 

que estaria iniciando suas atividades na cidade do Rio de Janeiro. 

Após a instauração da intervenção federal, eclodiram diversos conflitos pela cidade 

do Rio de Janeiro, sendo o mais paradigmático envolvendo uma parlamentar. O caso da 

vereadora Marielle Franco do PSOL, assassinada em março de 2018 foi um dos maiores 

geradores de conflitos, registramos 22 casos dos 175 conflitos do objeto segurança 

pública. O que demonstra a importância e o impacto do assassinato de Marielle Franco 

nos conflitos relacionados à segurança pública nesse período analisado.  

No dia 10 de março de 2018, apenas quatro dias antes do seu assassinato 

registramos uma denúncia que partiu da própria vereadora contra a ação de policiais 

militares em Acari. Marielle utilizou seu mandato a serviço da população, e, portanto, a 

sua voz reproduzia as denúncias que chegavam de coletivos organizados em favelas das 

cidades do Rio de Janeiro como o “Fala Akari” que realizou essas denúncias inicialmente 

contra a ação dos PMs do 41 BPM. Nela, moradores relataram que a ação teria terminado 

com a morte de Eduardo Ferreira e Reginaldo Santos, que foram encontrados às margens 

do rio Acari. O questionamento final ficou a cargo se isso se tratava de uma ação pensada 

pela intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, ou se tratava apenas de 

mais um capítulo da longa história de truculência da PM em relação aos moradores de 

favelas, mais especificamente do 41BPM e de Acari.  

                                                           
16 http://www.oabrj.org.br/noticia/109473-oabrj-reforca-preocupacao-com-situacao-da-seguranca-
publica-no-rio. Acesso em: 30 ago. 2018 
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O atentado acabou provocando uma série de manifestações de movimentos sociais, 

de seu partido (PSOL), eleitores, da população das favelas do Rio de Janeiro e povo em 

geral para lutar contra esse ataque à democracia e aos direitos humanos. Os fortes indícios 

apontam para o caso de extermínio político motivado pelas denúncias de Marielle aos 

abusos policiais, sobretudo, em favelas da cidade. Nesse sentido, o crime cometido contra 

a vereadora e seu motorista foram um importante gerador de manifestações começando 

pelo velório da parlamentar que representou o marco zero de uma série de conflitos, 

marcando a presença de milhares de pessoas na Cinelândia aos gritos de “Marielle, 

presente!” e “Justiça!”, cartazes com frases ditas pela vereadora foram espalhadas pelo 

Centro, artistas manifestaram solidariedade e a ONU exigiu uma investigação minuciosa.  

 

Protesto no dia 15 de março de 2018. Fonte: http://rioonwatch.org.br/?p=31954 

O caso teve uma repercussão internacional, protestos ao redor do mundo e uma 

grande manifestação com cerca de 100 mil pessoas da Candelária à Cinelândia, apenas 

24h depois do funeral de Marielle. Essa manifestação não foi motivada apenas pela morte 

da vereadora, mas tinham como norte o que representou o seu assassinato, o 

silenciamento de uma voz que denunciava os atos de violência e abusos cometidos por 

policiais de favelas da cidade, sobretudo com a população jovem e negra. Nesse sentindo, 
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foi registrado uma série de conflitos no período analisado que refletem o aumento de 

casos de violência nas favelas do Rio de Janeiro. 

 

Vigília por Marielle Franco em Londres. Fonte: 

http://rioonwatch.org.br/?p=31954 

 Alguns outros conflitos do ano de 2018 merecem ser citados, a fim de dar dimensão 

aos casos registrados de violência nas favelas entre os 175 conflitos categorizados como 

sendo de segurança pública. No dia 19 de janeiro de 2018 o governado Luiz Fernando 

Pezão ouviu uma grave denúncia contra a truculência de policiais na Rocinha, a favela 

tem sido um dos focos de conflitos urbanos relacionados à segurança desde 2017 quando 

o confronto entre facções rivais se reiniciou no local. Somente no início do ano de 2018 

já foram registrados seis casos de conflitos, quase sempre com um pedido de trégua por 

parte dos moradores. 

Alguns casos como o do ajudante de pedreiro Davidson de Andrade e de Mateus 

Duarte de 19 anos, ambos assassinados em decorrência de operações policias na favela 

somam-se ao caso de Thiago Chaves, soldado do batalhão de choque que também foi 

morto em uma operação na Rocinha. Essas manifestações marcadas pelas mortes de 

pessoas em decorrência da violência urbana, e das ações da polícia se inserem em um 

contexto maior de intervenção federal na segurança pública que, nos seis meses de 

intervenção analisados, não reduziu esses índices, pelo contrário, o aumento desses casos 

em favelas do Rio demonstra a orientação dessa política de segurança.  

No caso de Mateus que foi morto com tiros nas costas e do ajudante de pedreiro, 

percebe-se a luta de suas famílias por justiça, as denúncias por meios de comunicação e 
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atos inclusive no momento do enterro. O caso de Marcos Vinicius da Silva, também morto 

pela ação da polícia na favela da Maré, teve como consequência algumas manifestações 

de moradores, inclusive com o fechamento da Linha Amarela. A mesma forma de 

protesto marcou um ato no dia 31 /01/18, quando moradores da Cidade de Deus também 

interditaram a Linha amarela nos dois sentidos em decorrência da morte de três jovens, 

devido as incursões da Polícia. Outro conflito que repercutiu foi o de Maria Eduarda, que 

foi morta por policiais dentro de uma escola pública em Acari que contou com ato em 

Copacabana e com a participação da ONG Rio de Paz. Pedidos de paz marcaram o ano 

de 2018, com cerca de 200 alunos e pais do Colégio São Vicente de Paula, em Botafogo, 

protestando contra a violência depois que um bebê foi atingindo na quadra do colégio.  

A ONG Rio de Paz também esteve presente e atuante no início do ano de 2018 para 

lembrar a morte dos agentes de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro em 

operações nas favelas, ou mesmo em folga vítimas da violência urbana: foram 29 PMs 

mortos até março de 2018, o que levou um ato na Lagoa Rodrigues de Freitas com a 

participação das famílias de policiais. No dia 23 de março foi registrado um ato com cerca 

de 50 pessoas também em decorrência da morte de policiais nas escadarias da ALERJ. 

Some-se a esses uma manifestação em Copacabana, no dia 25 de março, com a 

participação das famílias de PMs mortos.  

Um dos principais conflitos que marcaram a questão da segurança pública no 

período foi o pedido por mais policiamento, com o total de 10 casos, em sua maioria 

concentrado no primeiro semestre de 2018. Percebe-se que uma característica de alguns 

bairros, sobretudo da zona sul da cidade, é pedir policiamento. Um exemplo foi a 

denúncia que partiu da presidência da associação de moradores do Jardim Botânico 

criticando a falta de manutenção das viaturas da Polícia Militar, o que segundo o mesmo 

tem contribuído para o aumento de assaltos. Assim como moradores do Jardim Oceânico, 

na Barra, que também exigiram o aumento de policiamento na região, mais uma vez 

denunciando os constantes assaltos que ocorrem no bairro. Moradores da Praça Seca 

também registraram denúncias contra a intensa violência que tem marcado o bairro nesse 

ano de 2018, o confronto entre traficantes e milicianos tem modificado a rotina dos 

moradores da Praça que, no dia 26 de março, relataram o tiroteio aos jornais.  
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Em se tratando da milícia, um caso emblemático foi a prisão de 158 pessoas que 

estavam em uma festa em Santa Cruz, supostamente patrocinada por milicianos. O fato 

provocou uma série de conflitos, isso porque as prisões foram arbitrárias e pessoas sem 

nenhum envolvimento foram pesas sem uma razão aparente, justificadas pela polícia 

como decorrentes de participação coletiva em festa de bandidos. As milícias também 

foram contestadas por uma manifestação em Piedade, bairro da zona norte, onde 

moradores penduraram uma faixa em uma passarela da estação de Piedade. A mensagem 

era contra a extorsão que comerciantes e moradores estavam sofrendo com os milicianos, 

como cobranças de taxas e vendas a preço abusivo de gás de cozinha. 

Os apontamentos debatidos por Mbembe ressonam na lógica belicista de atuação 

da segurança pública no Rio de Janeiro, permitindo o traçar de paralelos importantes entre 

os territórios coloniais e as favelas, visto que, em ambos os casos as diferentes formas de 

violências se articulam, multiplicam, se ramificam, e acarretam sequelas difíceis de serem 

curadas, superadas. A atual intervenção federal é uma espécie de exemplo-tipo da 

necropolítica presente no Rio de Janeiro.  

Através de um modelo de segurança pautado no controle militar violento, ineficaz 

na solução dos graves problemas em termos da afirmação de uma política de segurança 

cidadã, como restou demonstrado no caso da ocupação militar da Maré, se constrói a 

possibilidade da eficácia simbólica habilmente manejada do poder de morte sobre 

territórios tidos como perigosos, onde residem em maioria os negros subalternizados e 

criminalizados, de quem a morte, no discurso oficial é efeito de combate a um mal maior, 

o tráfico de drogas. Isso exime de responsabilidade quem invade atirando e até mesmo os 

que legitimam tais ações com suas práticas também opressoras e impostas pela força em 

armas, posto que a retórica da guerra libera excessos e inscreve assassinatos como 

resultantes normativas.    

- Mapa da Violência Presente nos Conflitos Urbanos 

 Motivada pela conjuntura de aumento e intensificação dos confrontos armados, 

dos assassinatos e das múltiplas violências dirigidas aos manifestantes políticos, às 

mulheres, ao morador das favelas da cidade, aos negros; e querendo comparar o período 

anterior e o posterior à Intervenção Federal na segurança do Rio de Janeiro, a equipe de 

pesquisa do Observatório resolveu reler, marcar e analisar as diversas representações da 
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violência urbana presentes nos conflitos do objeto Segurança Pública do 

ObservaConflitos. O método seguido foi o de listar os diferentes tipos de violências 

presentes nos conflitos em termos de violências que motivaram os conflitos, ou sejam, 

casos em que violações de direitos e da integridade de moradores e atores sociais foram 

as principais motivações dos conflitos levados à público. Recortar e analisar ainda os 

casos em que violências ocorreram durante a expressão coletiva do conflito, como por 

exemplo quando os manifestantes atearam fogo em ônibus, fizeram barricadas, 

quebraram patrimônio ou quando são reprimidos violentamente pela polícia com bombas 

de efeito moral, balas (de borracha ou chumbo), prisões arbitrárias e violências físicas 

contra manifestantes.   

Aqui então a primeira diferença entre os tipos de violências expressas nos 

conflitos, as instauradoras ou motivadoras de conflitos e as ocorridas durante as 

manifestações, tanto promovidas pelos manifestantes quanto pelas forças de repressão. O 

intuito dessa divisão é permitir ao usuário do nosso sistema uma busca mais refinada em 

nossos registros sobre as diferentes formas de expressão da violência urbana nos 

conflitos.  Outra diferença importante foi marcar em cada conflito se ali se expressa, no 

momento da origem ou no da publicização, casos de violência simbólica ou casos de 

violência concreta.  

Tomando por base a definição de Bourdieu, para quem a violência física se 

diferencia da simbólica porque esta última se refere à violência exercida sobre o corpo 

sem coação física, causadora de danos morais ou psicológicos e oriunda de imposição 

determinada, seja econômica, social, cultural, política, institucional ou simbólica. 

Impondo hábitos, valores e comportamentos a violência simbólica de Bourdieu se 

aproxima muito aos termos de Mbembe quando este define a violência fenomênica que 

operaria nos sentidos, introjetando a subalternidade, incorporando o pensamento 

dominante e por isso estabelecendo uma predominância de uma inferioridade em termos 

humanos reservada aos mais pobres, dominados e conscientes de sua sub-cidadania.  

Marcando cada caso de conflito contenedor de ato de violência com o símbolo do 

jogo da velha (# ou hashtag) e a descrição sumária de suas características como descritas 

acima, a iniciativa permite por exemplo que se saiba quais foram os atos de violência 

concreta que motivaram conflitos por segurança ao longo dos vinte e cinco anos últimos 
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na cidade, ou os casos motivados por violências simbólicas ou ainda como tais tipos de 

violências estiveram presentes nas manifestações dos conflitos deflagrados.  

Em um primeiro momento de análise, após marcar nos conflitos todos os que 

continham algum ato de violência em sua descrição nos apareceu que um pouco mais da 

metade dos conflitos, todos, de todos os tipos que aparecem na cidade, mais da metade 

tinham algum elemento de violência. A equipe marcou em cada um dos 3700 conflitos se 

“sim” ou “não” eles continham violência em sua origem ou em sua expressão pública. O 

pesquisador de nosso sistema de organização e georreferenciamento dos conflitos 

urbanos pode fazer pesquisas combinando as informações: quem promoveu o ato, o 

evento conflituoso, contra quem se dirigia aquele evento, onde, que data e descrição e 

também, agora, a possibilidade de se saber se há algum ato de violência presente no 

conflito, ou em determinado grupo de conflitos. 

Separamos ainda em dois grandes grupos tais conflitos: os que manifestavam ato 

violento gerador dos conflitos, os motivadores do evento conflituoso e os que continham 

algum ato de violência na manifestação pública do conflito.  

Nesse primeiro levantamento apareceram em alguns conflitos simultâneos 

elementos de violência. Estabelecemos que cada conflito pode ter, portanto, um ou mais 

atos de violência. O processo foi revelando algumas categorias que ajudam a refletir sobre 

as violências descritas pelos conflitos que estão listadas abaixo: 

 

- A atuação do Exército: principalmente na Providência, Alemão, Rocinha e Maré 

e no apoio à Guarda Municipal e à Polícia no combate aos camelôs. Pós-

intervenção o Exército passou a ter presença muito mais intensa no cotidiano da 

cidade com tanques pelas ruas e patrulhas além da participação direta nas ações 

militares dirigidas às favelas; 

- Atuação da Polícia Militar: ela é recordista de incidências, tanto na origem 

quanto na repressão às manifestações. A polícia é um grande elemento conflituoso 

da cidade, promovendo uma política racista e segregacionista e que reprime, 

causando conflitos, mas também atuando violentamente nas manifestações. A 

participação da PM nos conflitos foi intensa e crescente tanto em repressão às 

favelas quanto às manifestações por justiça e contra o genocídio.  
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- Atuação da Guarda Municipal, Prefeitura: dirigida aos trabalhadores informais, 

na maior parte dos casos com a intensificação da violência praticada ao passar dos 

anos. E aqui a Guarda Municipal, que a cada prefeito que assume há nova e 

intensificada política de repressão vem com uma política diferente e mais intensa 

de repressão aos camelôs. O trabalhador informal é violado desde o começo do 

recorte temporal do Observatório e com níveis de violência cada vez maiores e às 

vezes contando com o apoio da Policia Militar, do Exército, da Polícia Civil etc. 

Ressalve-se que rompendo tal escalada a atual gestão do prefeito Crivella inverteu 

a tendência vindo a ameaçar os camelôs apenas em meados de 2018, e 

praticamente deixando de fazê-lo no primeiro ano e meio de seu mandato.  

- Atuação da Polícia Federal: muito residual nos conflitos. 

- Atuação da Polícia Civil: intensa na criminalização das manifestações através 

dos inquéritos e relatos dos momentos de prisão de manifestantes, mas pouco 

presentes nos eventos conflituosos até a intervenção militar, quando junto às 

demais forças passou a ter papel mais participativo tanto na repressão às favelas 

como nas investigações que lhe são cobradas. Ela presta apoio à Guarda 

Municipal no combate aos camelôs.  

- A atuação da pacificação, da UPP: com o abandono do discurso da nova polícia 

que incluiria serviços sociais e não apenas repressão, o que ainda resta de tais 

unidades vem se mostrando a cada dia mais violenta e assassina. A polícia militar 

é o grande motor conflituoso da cidade e os gestores da referida política a 

colocaram exatamente pra tentar uma nova política de pacificação A partir do 

momento que seu financiamento foi reduzido, ela começou a se inviabilizar e se 

tornar mais violenta e promotora de assassinatos, assim demonstraram os 

conflitos. Manguinhos aparece como região expressiva dessa violência por parte 

da UPP direcionada aos moradores. 

- Intolerância religiosa: há alguns conflitos com relatos sobre o avanço de grupos 

protestantes gerando violência contra os terreiros de candomblé e contra a 

expressão religiosa dos negros da cidade. Houve apenas em 2016 759 

manifestações de intolerância religiosa denunciadas pelos manifestantes.  

- Campanha pela paz e contra a violência: são muito frequentes em todo o recorte 

temporal do Observatório, e cada vez mais numerosas em participação e com 
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enorme repercussão.  

- Assassinato de policiais: é um fenômeno crescente que vem sendo cada vez mais 

denunciado e adquire grande cobertura da mídia (assim mostram as fontes do 

Observatório). Já há algum tempo morrem mais de cem policiais por ano e as 

denúncias a esse respeito aparecem em atos de protestos de familiares de policiais, 

missas e velórios seguidos de protestos e inclusive uma greve promovida pelas 

esposas dos policiais. Importante destacar que a maior parte dos assassinatos de 

policiais registrados no Observatório não se dá nos confrontos diretos com 

traficantes ou nas famosas operações policiais, sendo majoritariamente 

registrados quando o policial estava fora de serviço, geralmente “à paisana” 

prestando outro tipo de serviço de segurança privada, ainda que haja relatos de 

execução sumária quando identificados por assaltantes como policiais.   

- Assassinatos de civis: Acontece em progressão geométrica a cada ano (cresce 

muito com o passar dos anos) na amostragem dos conflitos, quer dizer, pela PM 

ou por casos de latrocínio. Este o principal motivo de manifestações, muito 

numerosas e ocorrem na cidade como um todo, mas com concentração de casos 

nas favelas da cidade.  

- Tortura: cada vez mais frequente nas operações policiais, principalmente quando 

ocorridas nas favelas, afirmaram os moradores através dos conflitos.  

- Atropelamentos: Houve e é crescente o fenômeno de casos de atropelamentos 

por viaturas da PM. Quer dizer, quase se chega a observar uma prática, porque 

não se trata de caso isolado, em que a PM atropela um cidadão, e principalmente 

um manifestante.  

- Solicitação de policiamento: Aqui a expressão da reação aos elevados níveis de 

assaltos e latrocínios, concentração nas áreas mais ricas da cidade, mas também 

com casos em que populações mais pobres pedem maior policiamento.  

- Atuação da milícia:  raríssimas manifestações no período anterior, começam a 

aparecer conflitos recentemente contra a atuação das milícias, mas também 

conflitos promovidos por elas. Caso do Rio das Pedras onde a milícia aparece 

enquanto um elemento do conflito. Houve, ainda através dos conflitos, a denúncia 

de que grupos de milicianos estariam compondo nova função híbrida, um conflito 

registrou a expressão narco-milícia.   
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- Sequestros: raros casos, mas há de se ressaltar a participação da PM nos casos 

que aparecem.  

- Prisão política:  criminalização das manifestações e prisões e processos contra 

manifestantes. Aqui dentre outros o processo contra Rafael Braga e o processo de 

2013 que envolveu 23 manifestantes e que levou manifestantes à cadeia de Bangu. 

- Espancamento, linchamento – casos raros mas simbólicos como o do rapaz 

acorrentado ao poste no bairro do Flamengo, morto meses depois em 

circunstâncias desconhecidas. 

- Fechamento de unidade de saúde -  Amplo crescimento no último período, 

omissão de socorro, falta de estrutura, desrespeito aos profissionais por parte do 

governo.  

- Mães contra o genocídio de estado: um movimento social que surgiu a partir da 

recorrência dos assassinatos de inocentes pela polícia tamanha a onda de 

assassinatos de crianças e jovens nas favelas da cidade. Há um crescente  

movimento de mães que lutam por justiça, reparação de direitos e denunciando 

esse absurdo.  

- Sucateamento de serviços públicos: Educação, saúde, transporte são os 

principais objetos reclamados pelos conflitos que anunciam a depreciação das 

estruturas públicas de serviços com vistas à sua privatização.  

- Tiroteios: muito frequentes e motivadores de conflitos em diversas partes da 

cidade, denunciados via conflitos principalmente os decorrentes das operações 

policiais nas favelas.  

- Confronto direto contra as forças de segurança: crescente, muito recorrente no 

centro da cidade em razão da repressão aos camelôs.  

- Conflitos direcionados ao Judiciário: incremento da luta pelas injustas decisões 

do Judiciário, gerando conflitos nas portas dos tribunais e em determinados 

julgamentos;  

- Remoções: crescentes e oriundas de diversas retóricas como a retórica 

ambiental, a retórica dos megaeventos, a retórica da invasão de espaços públicos 

pelos moradores. Muitos os conflitos originados por tal ameaça e reprimidos em 

sua expressão. 

- De outro lado, a violência nas manifestações: aqui há também repressão ou 



 

106  

dispersão da manifestação logo no início delas. Ocorrem muitos casos, a cada dia 

mais frequentes. Quer dizer, a polícia evita que aquele conflito se expresse, evita 

que aquela manifestação saia e já reprime muito fortemente de início.  

- Depredação da sede da UPP: são poucos mas importantes, porque limítrofes, 

quando a população ataca a sede da UPP desarmada podemos inferir que está no 

limite da sua indignação. Em Manguinhos, por exemplo, a equipe do Observatório 

pôde acompanhar um caso de passeata contra a morte de um menino assassinado 

por policiais. Simplesmente o policial bateu com a cabeça dele na parede até que 

a cabeça abrisse. Presenciamos a passeata que acabou no velório do menino. 

Nesse dia o povo quebrou a sede da UPP o quanto pôde, correndo riscos. 

- Depredação de ônibus: muito frequentemente atribuída à traficantes, mas pós 

2013 comuns nas manifestações em que a PM reprime de forma muito violenta.  

- Depredação de trens: muitos casos; toda vez que aumentam a tarifa. 

- Barcas: da mesma forma contra o aumento e a qualidade dasmesmas. 

- Depredações outras: de ambulâncias, de banheiros químicos durante as 

manifestações. 

- Incêndios: crescentes em utilizaçãopor parte de manifestantes, assim como 

barricadas, em resposta à repressão policial, esperada ou em andamento. 

- Repressão policial às manifestações: muito frequente sempre, progressão 

geométrica no pós-2013. Leve diminuição pós-intervenção.  

- Saques: casos pontuais de ocorrências de saques durante as manifestações.  

- Confronto entre diferentes grupos de manifestantes: raros mas presentes na 

amostra.  

- Tiroteio nas manifestações: raro, mas há relatos nos registros do 

ObservaConflitos.  

- Assaltos: também raros mas presentes em alguns casos de denúncias de assaltos 

durante as manifestações.  

- Feridos: muito frequentes, principalmente depois de junho de 2013.  

 

Apareceram no recorte, ainda preliminarmente analisado, para os casos de 

violências motivadoras dos conflitos, na origem, principalmente casos de violências 

policiais, tanto nas favelas quanto no Centro da cidade envolvendo casos como o de 
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Rafael Braga, ação da PM na Rocinha, casos de PM´s assassinados, latrocínios, repressão 

aos moradores de rua, tiroteios; esses os maiores índices de violência concreta presentes 

na origem das manifestações antes da intervenção Federal no último ano. Em termos da 

expressão da violência simbólica no mesmo período, antes da intervenção, e na origem 

dos conflitos, tivemos a luta pela legalização do aborto, atraso de salários dos servidores, 

confrontos entre religiões (em que alguns terreiros de religião afro sofreram ataques 

protestantes inclusive alguns com expressão de violência física combinada), categorias 

profissionais abaladas em seu trabalho por eventos violentos como tiroteios (médicos e 

professores principalmente), moradores do Rio das Pedras contra a verticalização da 

favela (que resultaria em remoção integral dos moradores para posterior moradia 

verticalizada), e casos de falta de luz e água em bairros inteiros por longos períodos, 

sempre em bairros mais pobres.  

O pós-intervenção federal veio apresentando no período aumento dos casos de 

violência, simbólica e concreta, tanto nos motivadores de conflitos como nas próprias 

manifestações com intensificação da letalidade e da utilização da força opressiva. Na 

origem, motivando os conflitos pós-intervenção, tivemos casos como: assassinato de 

Marielle e Anderson, assassinados e feridos em consequência da ação policial nas favelas 

(em dobro de ocorrências e com nítido incremento de letalidade em tais ações em relação 

ao pré-intervenção), incremento de prisões arbitrárias, aumento significativo de 

operações militarizadas e mortes decorrentes nas favelas menos visíveis da cidade, 

disputas territoriais entre traficantes e milicianos e tiroteios em maior número e 

intensidade.  

Em termos de violência simbólica no pós-intervenção, motivaram os conflitos 

casos como: consequências das enormes filas, falta de insumos, falta de pagamento de 

servidores, péssimas condições de trabalho, o sucateamento da saúde foi muito cobrado 

e denunciado enquanto promotor inclusive de mortes evitáveis; casos de assédio sexual e 

moral no ambiente escolar e universitário; mudanças de comportamento social em razão 

da intensificação de tiroteios e da insegurança como o cancelamento das aulas noturnas 

do Detran; profissionais de segurança como os do Degase denunciando falta de estrutura 

motivadora de disputas entre jovens infratores; surgimento de grupos denunciados como 
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narco-milícias, grupos de milicianos que a partir de então incorporaram o varejo de drogas 

às suas atividades implicando em novo tipo de ambiente repressor aos moradores.  

 Em termos das violências praticadas, simbólicas e concretas, que ocorreram no 

momento de manifestação dos conflitos, tivemos no pré-intervenção casos como: 

violência policial às manifestações com uso de bombas de efeito moral, prisões e 

agressões de manifestantes, inclusive através de atropelamentos com expressivo; 

incremento dos tiroteios nos casos de violência concreta. As práticas violentas 

consideradas simbólicas presentes nas manifestações no pré-intervenção: manifestações 

pela liberdade religiosa e contra os 759 casos de intolerância registrados em 2016; 

servidores em protesto contra o atraso de salários e por melhores condições de trabalho; 

mulheres contra a PEC 181 que criminalizava o aborto são alguns dos casos que além de 

denunciarem violências simbólicas, sofreram a concreta na repressão aos seus atos.  

 No pós-intervenção aumento significativo das violências concretas às 

manifestações tivemos: bombas e repressão policial à manifestações de mulheres, 

repressão policial aos taxistas que fecharam vias, repressão violenta à manifestação contra 

as remoções, mas o período também apresenta pouca ou nenhuma repressão aos atos que 

pediam justiça pelo assassinato de Marielle e Anderson, nem mesmo quando expressa nas 

cercanias da favela da Maré, aos atos que propuseram armamento da população e aos de 

apoio à intervenção. A luta contra as remoções que apresenta elementos de violência 

concreta e de simbólica posto que tal ameaça é seletiva e em nome do progresso se somou 

às manifestações por saúde pública de qualidade, por um fornecimento de energia e água 

regulares, contra os tiroteios e a violência urbana de forma ampla.   

 O Mapa da Violência presente nos Conflitos ainda renderá muitas possibilidades 

analíticas e especificações de determinadas formas de violências presentes nas descrições 

de conflitos. Ao desenvolvimento de nossas pesquisas o avanço das análises 

possibilitadas por essa nova ferramenta de pesquisa, aqui apenas inicialmente explorada. 
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5.2 Transporte, trânsito e circulação 
 

O objeto “Transporte, Trânsito e circulação” sempre foi um dos mais reclamados 

do observatório durante esses anos de pesquisa e coleta dos conflitos. Isso se dá em razão 

dos problemas enfrentados pela cidade quando tratamos de mobilidade urbana, essencial 

para a solidificação de uma cidade justa e igualitária a todos, pois é por meio do transporte 

eficiente e de baixo custo que, pessoas de todas as partes da cidade podem se locomover 

para ter assim seus direitos sociais garantidos como: saúde, educação, lazer e facilidade 

no acesso aos locais que ofertam empregos e serviços.    

Segundo o Censo de 2010, a média de tempo de deslocamento na região 

metropolitana do Rio de Janeiro é de 48,5 minutos, o mais alto entre todas as metrópoles 

brasileiras. Seis anos após o levantamento desta média, a cidade vem sendo remodelada 

em diversos pontos estratégicos como o Centro, Barra, Avenida Brasil com enormes obras 

para instalação do BRT, TransBrasil e VLT. Não há duvidas de que a realidade do transito 

carioca só piorou com grandes quilômetros de engarrafamento, com diversas alterações 

no trânsito - muitas vezes sem aviso prévio por parte da prefeitura - , além do corte de 

diversas linhas de ônibus em vários pontos da cidade, o que obriga muitos passageiros a 

realizar baldeações que antes não eram necessárias, e da implicação de mais um custo 

com a passagem deste trecho.  

No ano de 2013, pela primeira vez na história do Observatório dos Conflitos 

Urbanos, foi o objeto de conflito mais incidente, com 66 registros, ultrapassando os 

conflitos por segurança pública. No ano de 2014 foram registrados 57 conflitos urbanos 

referentes ao tema, enquanto que o primeiro semestre de 2015 apresentou o total de 10 

conflitos.  

Este relatório tem como objetivo trazer uma análise mais recente, do período de 

Julho de 2017 à Julho de 2018, que apresentou o total de 37 conflitos.  

O ano de 2018 ficará marcado pela Greve dos Caminhoneiros Rodoviários que 

atingiu todo o país, causando falta de abastecimento nos comércios e postos de gasolina, 

afetando principalmente o transporte metropolitano. A greve aconteceu no período 

aproximadamente entre dia 21 de Maio e 01 de Junho e caracterizou-se pela paralisação 

e bloqueio de rodovias em 24 estados brasileiros. Os grevistas se manifestaram contra os 
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reajustes freqüentes e sem previsibilidade mínima nos preços dos combustíveis, 

principalmente do óleo diesel, realizados pela estatal Petrobras com freqüência diária, 

pelo fim da cobrança de pedágio por eixo suspenso e pelo fim da incidência do PIS/Cofins 

sobre o óleo diesel. O preço dos combustíveis vinha aumentando desde 2017 e sua 

tributação representa 45% do preço final, sendo 16% referente ao PIS/COFINS, de 

competência da União. 

Embora o palco da greve tenham sido as rodovias que ligam o país e não 

necessariamente dentro da própria cidade, ela afetou muito a rotina principalmente para 

aqueles que utilizam o transporte público como único meio de locomoção. Durante a 

greve, grandes frotas de ônibus ficaram impossibilitadas de circular, o funcionamento do 

BRT, do aeroporto Santos Dumont, VLT e o metrô também foram reduzidos 

drasticamente. Bairros mais afastados do centro durante dias ficaram totalmente sem 

transporte, ficando apenas a opção de vans clandestinas que, diante da situação, se 

aproveitaram para cobrar valores altos para realizar o transporte.   

Um caso de paralisação de motoristas de reboque foi registrado durante esse 

período, dentro da cidade do Rio de Janeiro, no dia 23 de maio, eles protestaram contra o 

alto preço de combustíveis através de uma carreata na Avenida Brasil, na altura de São 

Cristovão, segundo fonte do jornal Extra. 

Diante desse cenário, um dos fatores mais reclamados pela população carioca é 

referente à qualidade do transporte oferecido pelas empresas. Muitos passageiros 

denunciaram as péssimas condições de conservação dos carros que circulam em linhas 

como, por exemplo, a linha 600, que liga Taquara a Tijuca. Por meio de denúncias, 

principalmente via reportagem jornalísticas, denunciam a má qualidade doa ônibus e a 

superlotação dos mesmos provocados pela extinção de linhas e redução de frotas. Nota-

se que essas falhas apresentadas pelos usuários são majoritariamente relacionadas às 

linhas que ligam o centro a bairros nas regiões periféricas da cidade, atingindo 

principalmente os trabalhadores e trabalhadoras que mais necessitam que o serviço seja 

oferecido com diversidade e regularidade. 

Toda essa problemática envolvendo as empresas de ônibus refletem-se nas 

condições de trabalho a que são submetidos os funcionários, principalmente os 

motoristas, não só do transporte metropolitano, mas também do rodoviário. Em Junho de 
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2018 motoristas rodoviários em greve furaram pneus de ônibus na Av. Brasil em protesto. 

Eles reivindicavam reajuste salarial de 11% pelo sindicato, proposta que foi negada pela 

empresa que ofereceu 4% parcelado. Um rodoviário foi detido por ter sido suspeito do 

esvaziamento dos pneus, gerando um confronto com a polícia. Atraso de salário também 

foi motivo de denuncias envolvendo empresas e a prefeitura. A Sintraturb – sindicato 

indicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus denunciou em Dezembro de 2017 o 

atraso de cinco meses nos salário dos funcionários da empresa Viação São Silvestre.   

Outro assunto que vem se desdobrando desde 2017 é o relativo à tarifa dos ônibus 

aplicada na cidade. Em agosto de 2017, a justiça determinou a redução do valor da tarifa 

dos ônibus municipais, de R$3,80 para R$3,60. O cumprimento da decisão foi postergado 

pelas empresas, que recorreram, mas entrou em vigor em setembro. Os passageiros, os 

ciclistas e os trabalhadores dos meios de transportes protagonizaram conflitos que 

expuseram os problemas no planejamento, na oferta e na qualidade dos serviços públicos, 

além do desrespeito aos direitos trabalhistas e às leis de trânsito. 

O tema relacionado às ciclovias na cidade também foi motivo de conflitos durante 

o período observado, onde a população demonstrou insatisfações que se caracterizaram 

pela falta de manutenção, de segurança e até solicitação de desativação da via, devido a 

sérios acidentes ocorridos nas faixas. Foram registrados 2 conflitos relacionados à morte 

por acidente na ciclovia, principalmente na região sul da cidade. 

Dos 37 conflitos registrados, 25 foram realizados no local designado por 

“Cidade como um Todo”. Os demais conflitos foram distribuídos nos bairros de Agua 

Santa, Campo Grande, Centro, Copacabana, Flamengo, Jacarepaguá, Recreio, São 

Conrado, Taquara e Urca. 
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De acordo com a perspectiva do observatório, o termo “Cidade Toda” ou “Cidade 

como um Todo” se trata de um local simbólico, onde o tema do conflito pautado é uma 

demanda de diversos locais ou possíveis grupos sociais da cidade de um modo geral, e 

não apenas de um bairro. São os conflitos dirigidos à cidade como um todo. Neste filtro 

são colocados conflitos cujas motivações são de grande impacto para toda a cidade, Então 

aqui os conflitos do tipo “Transporte, trânsito e circulação” referidos à cidade como um 

todo.  
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Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

Durante este ciclo de 2017 à 2018, foi possível identificar com relevância o 

conflito estabelecido entre os motoristas de taxi contra os motoristas do aplicativo 

“Uber”. No total, foram 8 conflitos onde os taxistas por meio de diversas formas de 

manifestação (paralisação, fechamento de vias) cobram do Governo Municipal a 

proibição de oferta do serviço na cidade, alegando que, o serviço oferecido não é 

profissional e que os mesmos não pagam as taxas equivalentes a que os taxistas são 

obrigados a pagar para circularem comercialmente pela cidade. A categoria pede 

mudanças na regulamentação por Lei Municipal desse tipo de transporte, para que a 

concorrência seja mais leal. Além disso, defende a limitação do número de carros que 

prestam serviço a essas empresas. 

Essas manifestações foram marcadas pela violência gerada por conflitos entre os 

profissionais da área e pela polícia. Em Junho de 2018, um grupo de taxistas bloqueou 

trecho da Linha Amarela para protestar contra a cobrança do pedágio em que são 

submetidos. Uma lei havia determinado a isenção dessa cobrança aos taxistas, porém a 

justiça concedeu uma medida liminar que revogou a isenção. No conflito houve violência 

por parte dos taxistas, que tentaram invadir as cabines, ameaçaram e agrediram 

funcionários. A PM foi acionada neste momento quando começou também um tumulto 

com funcionários da empresa de segurança do pedágio. 

      O principal coletivo mobilizado são os “Profissionais da mesma área”, 

protagonizando 10 conflitos, sendo os 4 dos taxistas contra o aplicativo “Uber”, 2 dos 

motoristas de ônibus em greve, 1 relacionado a motociclistas contra a violência policial. 

Dentre esses conflitos destaca-se uma mega carreata dos profissionais do aplicativo 

UBER que ocorreu em Outubro de 2017. Na ocasião eles protestaram contra o PLC 28/17 

que, segundo a categoria, conteria conteúdo que inviabilizaria a atividade com aspectos 

da regularização da atividade que o PLC apresenta. Mais de duzentos motoristas 

enfileiraram seus veículos em fila que chegava a atravessar diversos bairros ao mesmo 

tempo enquanto faziam a exposição de sua posição contrária ao projeto através de 

pinturas nos vidros traseiros de seus veículos com os dizeres: "Não ao PLC 28/17, a lei 

do retrocesso". Taxistas, que reclamavam ter perdido muitos clientes desde o início das 

operações do Uber vinham demonstrando apoio ao PLC afirmando que a regulamentação 
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equipararia as duas categorias e que seria injusto que os motoristas de Uber não fossem 

obrigados ao mesmo tipo de controle estatal a que são submetidos. A disputa se 

encontrava longe de solução parlamentar no momento da manifestação dos trabalhadores 

do Uber, que também promoveram manifestações em outras cidades do país. 

  Nos filtros dos bairros onde há conflito por transporte, percebe-se a movimentação 

dos coletivos “Profissionais da mesma área” e “Moradores e vizinhos”, o que nos dá uma 

percepção de que, qualquer alteração ou piora dos serviços modais na região, afetam 

diretamente a rotina daqueles que convivem e residem no bairro.  

 

 

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

Entre os agentes reclamados 40% são contra o “Governo Municipal”, 19% contra 

“Empresa de ônibus”, por diversos coletivos mobilizados e por diferentes razões de 

conflito. Não só neste relatório, mas antecedentes a este também revelaram o Governo 

Municipal como grande agente reclamado no quesito transporte, o que torna evidente o 

desafio da mobilidade urbana de forma eficiente, justa e igualitária na cidade.  Outros 

agentes reclamados foram: “Governo do Estado” e ¨Polícia militar¨, onde cerca de 500 

motociclistas realizaram na Lapa, no Centro da cidade, uma manifestação contra as 
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repressões policial cotidiana. Os motoqueiros, que utilizam o veículo para trabalho, se 

queixam de abusos de autoridades em abordagens e do excesso de apreensões de motos 

em áreas de estacionamento. 

 

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

A forma de manifestação mais usada foi a ̈ Denúncia via meios de Comunicação¨, 

através de matérias jornalísticas e Ações Judiciais, somando um total de 40% dos 

conflitos registrados. As Ações Judiciais em sua maioria são referentes à questão das 

tarifas dos ônibus. 14 % dos conflitos são referentes a fechamentos de via, onde podemos 

perceber essa forma de conflito como um recurso muito utilizado por profissionais de 

transito, motoristas de ônibus e taxis, em razão dos agentes mobilizados na maioria dos 

conflitos serem motoristas profissionais, usando seus veículos como forma de bloqueio 

nas ruas e avenidas, o que pede das autoridades locais uma atenção e rápido diálogo com 

o grupo mobilizado.   

Em seguida o filtro “Manifestação Pública” foi o mais solicitado, e também as 

“carreatas” e “bicicleatas”. As demais formas de conflito foram, “Outros”, “Depredação” 

e “Denúncia via meios de comunicação” ambas com 2 conflitos cada; “Depredação”, 

“Paralização” e “Denuncia pública”. 
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Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

 

5.3 Acesso e uso do espaço público 
 

O objeto analisado ao longo dos anos de pesquisa do Observatório de Conflitos 

Urbanos tem apresentado como mote central colisões conflitivas em sua maioria entre 

camelôs, feirantes e os prefeitos respaldados logicamente pela Guarda Municipal do Rio 

de Janeiro que estão aos seus serviços. Sempre que se imagina precisar agir 

coercitivamente contra os trabalhadores precarizados, sob o preceito da falta de legalidade 

do trabalho dos mesmos, a GM entra em ação. Os dados expressam que nas manifestações 

em torno do acesso e uso do espaço público, 48% dos conflitos são protagonizados por 

camelôs, feirantes e artesãos contra o poder público. No recorte de julho de 2017 até 

junho de 2018, este objeto somou 9 conflitos no total.  

Ao longo de três mandatos de César Maia, um de Luiz Paulo Conde a gestão de 

Eduardo Paes o embate com camelôs aconteceu quase sempre de forma violenta. 

Inclusive foi desde há muito um dos primeiros problemas enfrentados pelos prefeitos 
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assim que assumem, se utilizando para tal das forças da Guarda Municipal e quando 

julgam necessário com o apoio de outras forças policiais. É de ressaltar que o primeiro 

ano e meio do atual governo Crivella praticamente não denúncias de repressão aos 

camelôs, o que só começou a se ensaiar muito recentemente. 

O desejo da prefeitura, manifesto nos diversos governos que vêm se seguindo nos 

anos do recorte temporal do ObservaConflitos, em promover um espaço urbano 

consensual, pautado sobretudo, na ideia de uma ordem pública asséptica trata como 

concorrentes a dita “ordem da cidade” e as estratégias de sobrevivência de grande parcela 

da população que vive na informalidade (seja por escolha própria e/ou por um aumento 

dos obstáculos à integração nas relações formais de trabalho).  

Nos anos de 1993, 1994 e 1995, referentes ao 1º mandato de César Maia ocorreu 

um número significativo de conflitos, principalmente nos bairros do Centro, Tijuca e 

Madureira. Os conflitos tiveram como principais motivos neste 1º mandato: a 

permanência no antigo ponto de venda, seguido por confrontos envolvendo fiscalização 

e apreensão de mercadorias por parte da guarda municipal e por último a reivindicação 

por licenças trabalhistas. Nos anos seguintes, a quantidade de registros diminuiu 

drasticamente, e apenas no ano de 2003, novamente a questão dos camelôs emergiu com 

força, e mais uma vez, tal fato se deu na gestão do prefeito César Maia. Seu 2º mandato 

foi marcado por uma onda de conflitos violentos envolvendo a Guarda Municipal, sendo 

o Centro da cidade a região mais conflituosa. Em um total de 32 conflitos, 26 se deram 

na área e 21 se relacionavam a confrontos diretos com forças de segurança. O que chama 

atenção nesse recorte temporal é a fiscalização e a apreensão das mercadorias dos 

trabalhadores que representaram o principal motivo dos confrontos com a Guarda 

municipal. 

Seguindo por essa ótica podemos observar o verdadeiro teor do nosso objeto 

analisado e como esse se manifesta ao longo desses 25 anos recentes trabalhados pela 

pesquisa, quais são as suas nuances e suas principais formas de conflitos, e principalmente 

as formas de organização coletiva dos trabalhadores. 

A respeito das formas de organização coletiva dos trabalhadores informais, esta 

acontece basicamente de duas maneiras: a primeira, a partir de movimentos de retaliação 

à guarda municipal no momento da apreensão das mercadorias dos ambulantes e a 
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segunda, através de organização prévia da categoria que promove passeatas recorrendo 

aos sindicatos e aos vereadores considerados aliados nessa questão. O primeiro tipo de 

mobilização gera um embate muito mais violento, tendo em vista que apreender os 

produtos comerciais dos vendedores é motivo de grande revolta. Dificilmente os 

ambulantes conseguem retomar o que perderam para a guarda municipal, o que gera um 

prejuízo considerável para os já pobres trabalhadores. Já o segundo tipo de organização 

geralmente está ligado às reivindicações quanto a um espaço específico para o exercício 

do comércio. De início a prefeitura tentou estabelecer pontos de venda com um 

determinado número de ambulantes aptos a se legalizarem, porém sem qualquer 

discussão anterior com os vendedores sobre o lugar de trabalho apropriado e sobre o 

número de trabalhadores informais que já atuavam na região escolhida e que pretendiam 

permanecer por lá. Com isso, quase sempre os pontos comerciais escolhidos pelo 

município não satisfizeram os vendedores e o número de ambulantes que passou a ser 

legalizado não correspondeu nem a metade daquele que antes atuava sem a fiscalização 

do governo, além de outros novos comerciantes que acabaram conseguindo a legalidade 

em detrimento dos que já se organizavam. 

Dentro desse contexto, os trabalhadores se organizaram de maneira mais 

sistematizada e tentaram pleitear junto à prefeitura a possibilidade de se inserirem dentro 

da nova ordem que foi imposta. O Projeto Rio Cidade implantado em 1994 é apontado 

como o principal programa de política estratégica praticada na cidade do Rio de Janeiro 

durante a era César Maia. Foi executado pela Secretaria Municipal de Obras do 

Município, e caracterizado pela mesma como uma série de intervenções em áreas de uso 

predominantemente comercial em eixos/corredores e/ou centros de bairros, e teve como 

objetivo “resgatar a integração do cidadão com o espaço da sua cidade, restabelecendo os 

padrões de conforto, segurança e disciplina dos usuários”. 

O processo contra o trabalho de ambulantes, que vigora ao longo dos anos 

referentes aos conflitos do objeto de análise, ocorre em sua maioria na zona Sul e no 

Centro da Cidade, que são espaços estratégicos de atuação da prefeitura. Pode-se dizer 

que sobre esse espaço público há uma repressão maior aos informais, como se guardassem 

com maior zelo as áreas de maior circulação e potencial turístico. 
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Nos primeiros dias da gestão do prefeito Eduardo Paes, foi anunciado a Operação 

Choque de Ordem, executada pela criada à época Secretaria de Ordem Pública, apontando 

o primeiro ano de governo como o segundo mais conflituoso (ficando atrás do 1º mandato 

de César Maia), com o registro de 10 conflitos protagonizados por comerciantes 

informais. Também é possível verificar nas mobilizações dos camelôs características que 

são bem marcantes, ao longo do tempo. As relações com o comércio legalizado e as 

formas de organização coletiva são algumas dessas vertentes. Muitas vezes, por exemplo, 

que os vendedores ambulantes se mobilizam contra a prefeitura, os comerciantes formais 

sentem-se demasiadamente ameaçados. Logo fecham as portas dos seus estabelecimentos 

e no dia seguinte, algum representante da classe, anuncia uma série de estatísticas 

demonstrando o quanto de prejuízo, o comércio "ilegal" tem causado aos empresários. 

Por outro lado, sabedores de que geram uma grande desconfiança nos comerciantes, nos 

dias de protesto contra a guarda municipal, não é raro que o alvo mais imediato para os 

camelos sejam as lojas legalizadas. Quase sempre, como forma de retaliação ao governo 

municipal, os ambulantes impedem nos momentos das manifestações que os 

estabelecimentos funcionem normalmente sob um lema principal: "Se nós não 

trabalhamos, ninguém trabalha!”. 

Em uma visão geral dos conflitos em torno da categoria Acesso e Uso do Espaço 

Público, notamos que cerca de 35% destes ocorreram na Zona Sul e no Centro da cidade. 

Esta constatação não é obra do mero acaso e não é difícil especular que possivelmente a 

prefeitura atende a um público alvo específico em conformidade com uma lógica de 

intervenções urbanísticas pontuais e com fins de especulação imobiliária. Cerca de 28% 

dos conflitos por acesso ao espaço público têm o centro como local dos acontecimentos, 

o aumento da incidência de conflitos nessa região demonstra uma consequência direta 

dos projetos que a prefeitura realizou nesta região, como o Porto Maravilha e o VLT – 

que em especial percorre um trajeto que possui os principais pontos de vendas de 

ambulantes no Centro. 

Mesmo que de forma superficial, uma simples observação dos dados referentes 

ao acesso e uso do espaço público na cidade do Rio de Janeiro permite identificar o corte 

de classes existente em torno deste tipo de conflito. Afinal, não é qualquer cidadão que 

tem o direito de acessar e usar determinado ambiente sem ser incomodado pelo poder 
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público. Dependendo da posição que se ocupa na escala da hierarquia social, o espaço 

público é tão privado quanto qualquer área de propriedade particular. 

Pode-se perceber que ao longo da pesquisa foram registrados 291 conflitos, dos 

quais o bairro com maior incidência é o Centro da cidade com 82, logo após Copacabana 

com 27 conflitos, depois Ipanema 20 conflitos, Madureira com 13, Tijuca 12 e Flamengo, 

Laranjeiras, Barra da Tijuca com 8 cada. Todos os bairros que apresentaram conflitos 

desta categoria, durante 1993 e 2018, estão destacados em amarelo na imagem a seguir: 
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Através desse gráfico, podemos observar a variação do número de conflitos ao 

longo do período da pesquisa, e fazer um recorte em nossa análise para verificarmos os 

conflitos que estão inscritos entre o período de julho de 2017 à junho de 2018, dentro 

dessa faixa temporal observamos um total de 9 conflitos ao todo, sendo 4 ocorridos no 

segundo semestre de 2017. 

O ano de 2017 teve o primeiro conflito no mês de janeiro, período no qual 

corresponde o início do mandato do atual Prefeito Marcelo Crivella, que tinha como uma 

de suas promessas de campanha aumentar a fiscalização aos camelôs e ambulantes, mas 

o início da gestão do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro demonstrou um 

arrefecimento na repressão aos camelôs, o que o fez gozar de simpatias entre os mesmos. 

Apesar disso, no dia 29 de agosto de 2017, o jornal O Dia lançou uma matéria na 

qual relatava que a Prefeitura do Rio de Janeiro havia realizado uma operação no bairro 

de Copacabana, Zona Sul da cidade, para reprimir ambulantes que atuavam no local, e a 

mídia notificou que esta seria a primeira de muitas operações que iriam ocorrer na cidade. 

Isso ocorreu com prisões e abordagens de forma coercitiva pela Guarda Municipal. Neste 

recente panorama de operações, o Guarda Municipal que anteriormente apenas 

confiscava a mercadoria dos ambulantes, a partir de agora pretendia deter os ambulantes, 

camelôs e artesãos sob a justificativa do reordenamento urbano.  

A justificativa de ordem urbana neste período também foi usada por associações 

de moradores que se posicionaram contra a presença desses trabalhadores, nos bairros da 

zona sul, o que indica que apesar das promessas de ordenamento o prefeito andou fazendo 

o que o povo chama de “vista grossa” em relação aos camelôs. Isto gerou reclamações e 

protestos dos moradores da zona sul, o que se demonstrou em dois conflitos já no ano de 

2018, o primeiro de moradores de Copacabana, alegando que não existe uma fiscalização 

adequada dos produtos vendidos, usando de exemplo alimentos sem fiscalização 

sanitária. O segundo, forma mais indireta, foi a respeito das associações dos bairros 

Botafogo e Flamengo que eram contra a ida de blocos de carnavais para os bairros por 

questões de infraestrutura de segurança e urbana que os bairros não possuem. Ao justificar 

seu argumento, uma das situações citadas pela presidente da associação de moradores do 

Flamengo, é a permanência dos ambulantes em torno da região durante todo o período 

festivo. Com isso, podemos observar o constante incômodo que os bairros de áreas mais 
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nobres da cidade possuem com estas organizações de trabalho e a frequente cobrança ao 

governo municipal, reforçando que na zona sul se destaca este tipo de ataque de uma 

seleta camada da população para com os trabalhadores camelôs, feirantes e artesãos. Em 

contraponto, no Centro há mais conflitos motivados pelas repressões da Guarda 

Municipal, portanto os agentes mais reclamados são a prefeitura e a guarda municipal, 

por tipos de situações e principalmente na relação do trabalhador ambulante nos conflitos 

de acesso e uso do espaço público. Ainda que se reafirme um decréscimo de tal ação no 

período mais recente. 

Convém ressaltar que em mais um conflito, também alegando questões de 

segurança no espaço público, moradores de Botafogo reclamaram sobre dividir o bairro 

com meninos em situação de rua, que estavam alocados em uma praça pública do bairro. 

Outro conflito relacionado ao uso de praça pública, foi a cobrança via mídia que os 

moradores do bairro Ribeira, na Ilha do Governador, fizeram para continuar pressionando 

a prefeitura, mesmo após três anos, para fazer adequações necessárias à praça 

proporcionando mais acessibilidade aos deficientes físicos.  

Neste período especificado, também houve três conflitos envolvendo coletivos ou 

movimentos da sociedade no geral, são esses: O coletivo do Baile do Ademar – que após 

depredação a um prédio tombado durante festa– se comprometeu com o cuidado da 

limpeza da Praça XV (lugar de origem do conflito); O movimento Calçada Livre cobrou 

à prefeitura a fiscalização de ocupação irregular de calçadas por estabelecimentos e 

feirantes da feira de São Cristóvão denunciaram corrupção do presidente da associação. 

Houve ainda uma manifestação na reabertura da Biblioteca Parque de Manguinhos e uma 

crítica do MUCA  às  “feiras ambulantes”: 

 

“Sete bailarinas vestindo collants rosa bebê manchados de tinta vermelha 

sangue constrangeram o governador Luiz Fernando Pezão na reabertura 

da Biblioteca Parque de Manguinhos (rebatizada como Biblioteca Parque 

Vereadora Marielle Franco), no dia 29/03/2018. Elas estavam deitadas no 

chão se fazendo de mortas com um livro na mão. À frente das meninas, a 

diretora geral do Ballet Manguinhos, Daiana Ferreira de Oliveira, de 29 

anos, discursava lembrando os 16 meses em que o espaço permaneceu 
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fechado pelo estado. Durante este período, Daiana e as meninas cuidaram 

do equipamento cultural, após Daiana entrar a força em janeiro de 2017 

(um mês depois de o espaço ser fechado). Ela ensaiava com 200 meninas do 

Ballet Manguinhos (financiado pelo Sindicato dos Trabalhadores da 

Fiocruz) quatro vezes na semana e, nas sextas-feiras, promovia eventos 

como rodas de conversa. Cuidava da manutenção, da pintura, da limpeza, 

da preservação do acervo e da estrutura física. Só devolveu ao governo do 

estado uma semana antes da reabertura oficial. Sem apoio do poder público, 

Daiana revelou ao governador, durante a cerimônia de reabertura que 

precisou pedir ao chefe do tráfico que proibisse qualquer violação ao 

prédio, o que levou a um alerta geral dado na favela. Em sua fala, Daiana 

reforçou a importância do espaço da biblioteca e destacou que, se a 

biblioteca voltasse a fechar depois das eleições, ela entraria de novo e não 

sairia.”  

(Fonte: Observatório de Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro, 02/04/2018) 

 

“Representantes do Movimento Unidos dos Camelôs (Muca) criticam, 

através de reportagem à equipe O GLOBO, a criação de “feiras 

ambulantes”, promovidas pela Prefeitura. Conforme uma das então 

lideranças do Muca, Maria de Lourdes do Carmo, ‘Se dobrassem o número 

de vagas, seria um “liberou geral”. Somos contra a ideia, e não 

concordamos com as feiras. Isso foi tentado pela gestão anterior no entorno 

do Largo da Carioca. As licenças acabaram nas mãos de quem nunca foi 

camelô.”   

(Fonte: Observatório de Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro, 26/08/2017) 

 

 

Os conflitos analisados numa perspectiva de pesquisa no geral, registrados entre 

1993 e 2018 referentes ao ‘acesso e uso do espaço público’, evidencia-se a ideia, expressa 

em práticas conflituosas, que o espaço público não é público a toda a população, todavia 

é segregado e protegido a partir de retóricas que criminalizam os diferentes, os de fora, 
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os de outro lugar, os de outro nível. A depender do status social do cidadão ele poderá ou 

não acessar ambientes públicos, privatizados por tais práticas orientadas por aquelas 

ideias. 

Os conflitos inscritos no tema ‘acesso e uso do espaço público’ apresentaram a 

Guarda Municipal como o principal agente reclamado. O desordenamento espacial da 

cidade com o que se acusam os camelôs, feirantes e artesãos que por uma questão objetiva 

de sobrevivência necessitam trabalhar, já que o mercado formal não absorve esses 

trabalhadores, aparece como argumento legitimador de ações oficiais que no limite 

podem levar às já superlotadas prisões mais uma leva de trabalhadores desempregados. 

A ação truculenta da Guarda Municipal como principal modus operandi da relação do 

poder público com os camelôs têm origem em treinamento focado na repressão, 

desqualificando assim o discurso de ordenamento urbano, em que pese que este se faz por 

meio da força e da coerção, e não no sentido de pensar melhor e mais democraticamente 

a cidade, reunindo todos os interessados e garantindo uma solução que contemple os 

diversos interesses no sentido não de um reordenamento, mas de um novo manejo urbano 

democraticamente estabelecido.  

Contextualizando nosso recorte atual em todo histórico de conflitos desse tema, 

podemos perceber que o aumento do desemprego contribuiu também para o aumento de 

trabalhadores informais nas ruas, isso fez com que os principais conflitos gerados foram 

advindos de moradores de bairros nobres da cidade, que usam a mesma justificativa ora 

feita para ações da Guarda Municipal, o “ordenamento urbano”. Nesse período, que 

corresponde ao segundo e terceiro semestre de mandato do atual prefeito, não houveram 

conflitos com ações da Guarda Municipal, entretanto convém destacar a procura de 

associações de moradores para que justamente se repita estes tipos de tratamento ao 

trabalho informal, que é a garantia de sustento de muitas famílias em meio a atual situação 

de desemprego que todo país vivencia. 

 

 

5.4 Moradia 
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A análise dos conflitos por moradia através dos anos revela 

discrepâncias numéricas que podem ser explicadas a partir dos diferentes 

contextos sócio-políticos. Nesse sentido, merece destaque o ano de 2003, com 

apenas um conflito registrado, assim como, alguns anos com elevados números 

de registros, como por exemplo, os anos de 2007, 2010, 2011, 2013 e 2014, que 

alcançou o maior número de conflitos da história do Observatório (ver relatórios 

anteriores disponíveis em: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br). O alto número 

de conflitos no ano de 2014 pode ser explicado pelo modelo de gestão 

governamental que, através da justificativa da implementação de equipamentos 

para o recebimento dos megaeventos ocorridos na cidade, removeu cerca de 22 

mil famílias no Rio de Janeiro (2015, Dossiê Olimpíadas 2016: Os Jogos da 

Exclusão). 

 

A insatisfação com a política de remoção dos 

governos Estadual e Municipal para a 

realização dos megaeventos (Copa do 

Mundo e Olimpíadas) e elitização e 

gentrificação da cidade é crescente e tem 

se manifestado, principalmente, na forma de 

manifestação em praça pública. Esse padrão 

se manteve e se intensificou durante o ano de 

2014, culminando com o maior número de 

conflitos registrados durante os 22 anos de 

análise (2015, Relatório do Observatório de 

Conflitos Urbanos na Cidade do Rio de 

Janeiro). 
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O período de julho de 2017 a julho de 2018 seguiu o padrão do ano anteriormente 

comentado com 9 conflitos registrados. Os bairros que mais registraram conflitos foram os 

bairros de São Cristóvão e Jacarepaguá, somando 4 conflitos ao todo (2 registros cada um). 

No primeiro bairro, os dois conflitos estão relacionados às ocupações, sendo um deles um 

despejo de uma localidade conhecida como Vila Jorge, no qual o atual prefeito Marcelo 

Crivella prometeu um aluguel social temporário e a garantia de moradia para as famílias, 

no entanto, os moradores encontravam-se desamparados e sem lugar para morar. O segundo 

conflito refere-se a uma tentativa de ocupação de um terreno da antiga fábrica da Rheem 

Química por cerca de 120 famílias que reivindicavam a promessa de moradia através do 

programa Morar Carioca. 

No segundo bairro com maior número de conflitos registrados, Jacarepaguá, 

referem-se todos (2) ao projeto de verticalização, proposto pelo prefeito Marcelo Crivella, 

da comunidade Rio das Pedras. O projeto “Rio da gente” previa a construção 

empreendimentos comerciais e residenciais na área, que poderiam ser adquiridos pelos 

moradores através de financiamentos. De acordo com o Poder Executivo, algumas famílias 

deveriam ser removidas do local enquanto durassem as obras. A proposta era de construir 

ao todo 35 mil apartamentos em edifícios de até 12 andares. Os moradores temiam a 

derrubada das moradias existentes, que haviam sido construídas pelos próprios há mais de 

50 anos: 

“A nossa cultura não é de viver enjaulados em 
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apartamentos. A gente está em Rio das Pedras porque 

amamos aquele lugar. E agora, o que vão fazer com a 

nossa história?” (...) “Queremos melhorias, porque 

somos uma população esquecida, mas não queremos a 

remoção das nossas casas e, sim a justiça.” 

(Representante da comunidade, Diário Oficial do Poder 

Legislativo do Município do Rio de Janeiro, capa. 

09/10/17). 

 

Este período registrou dois conflitos relacionados à cidade toda, em um deles 

representantes de 30 associações de moradores fizeram um enterro simbólico do prefeito 

Marcelo Crivella e dos 31 vereadores que tinham votado a favor da proposta que aumentaria 

o IPTU em 37%, em média, no ano de 2018; no outro, em Botafogo, cerca de 50 

comunidades que correm risco de remoção, por não terem o registro de posse de imóveis, 

protestaram em frente ao Palácio da Cidade para pressionar a prefeitura por uma política 

de regularização fundiária. 

Os outros bairros que registraram conflitos foram Complexo do Alemão (1), 

Mangueira (1), e Barra da Tijuca (1). No Complexo do Alemão, moradores da comunidade 

Skol reivindicavam a construção de 600 unidades habitacionais, prometidas a eles no 

momento da remoção, em 2011. Na Mangueira, cerca de 600 famílias foram removidas de 

uma ocupação no antigo prédio do IBGE.  Na Barra da Tijuca, vítimas do desabamento do 

edifício Palace II, que desabou em 28 de fevereiro de 1998 fizeram uma manifestação em 

frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Diferente dos anos anteriores a estratégia mais utilizada pelos manifestantes como 

forma de luta foram as denúncias públicas com 3 conflitos registrados. Seguidos por 

manifestações em praça pública (2), solicitações (1), passeatas (1), lutas judiciais (1) e 

ocupações de prédios e terrenos (1). 

O ator mais reclamado foi o governo municipal, totalizando 7, dos 9 conflitos 

registrados neste período.  Em seguida, estão o governo estadual (1) e empresas privadas 

(1). A análise dos conflitos relacionados a moradia ao longo das diferentes gestões de 

governo municipal, revela claramente os problemas da política municipal, como 

demonstrado na tabela a seguir (para a análise dos governos anteriores, inclusive, em outras 

esferas, ver Relatório 2015, disponível em www.observaconflitos.ippur.br). 
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Reclamações ao Governo Municipal 

Prefeitura Conflitos 

com o 

Objeto 

Moradia 

Objeto Moradia 

– Reclamados ao 

Gov. Municipal 

Conflitos reclamados 

ao Gov. Municipal 

(todos os objetos) 

Total de 

conflitos 

César Maia (PTB) 

1/1/2001 -1/1/2005 

13 1 59 363 

César Maia (DEM) 

1/1/2005 -1/1/2009 

46 23 200 678 

Eduardo Paes 

(PMDB) 

1/1/2009 – 1/5/2012 

39 28 127 373 

Eduardo Paes 

(PMDB) 

1/1/2012– 2016 

74 42 385 1132 

Marcelo Crivella 

(PRB) 

1/1/2017 - atual 

12 8 95 410 

 

A escalada ascendente de conflitos de moradia reclamados ao Governo Municipal, 

demonstrada nas últimas gestões, revela uma nova postura nas administrações 

municipais, em que os interesses mercadológicos se sobrepõem às necessidades da 

população urbana. Segundo Harvey (2005), estamos passando por uma “reorientação das 

posturas das governanças urbanas adotadas nas últimas duas décadas nos países 

capitalistas avançados” em que a abordagem ‘administrativa’ da década de 60, dá 

lugar “a formas de ação iniciadoras e ‘empreendedoras' nas décadas de 1970 e 1980” 

(p. 167).   

A escolha do município do Rio de Janeiro para cidade-sede das Olimpíadas de 

2016, acompanhada do anúncio, feito em 2009 pela Prefeitura do Rio, da remoção de 

mais de 3.500 famílias de seis comunidades das Zonas Norte e Oeste ilustram, nesse 
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sentido, a nova forma de ‘gestão empreendedora’ como a administração da cidade vem 

sendo conduzida ao longo dos últimos anos, visando não mais a regularização de 

moradias consolidadas, mas através da remoção de parte considerável de tais moradias, 

abre novos espaços de exploração aos empreiteiros e ao lucro decorrente da violenta 

gestão.  

O Plano Estratégico de Governo 2009 – 2012 (apresentado pelo prefeito Eduardo 

Paes em dezembro do ano de 2009) tinha como uma de suas metas “reduzir em 3,5% as 

áreas ocupadas por favelas no Rio”, em uma relação de 119 favelas a serem 

integralmente removidas até o prazo final que seria o fim do ano de 2012. O argumento 

ambiental também voltou a ganhar destaque, com afirmações da prefeitura de que essas 

comunidades se localizavam em “locais de risco de deslizamento ou inundação, de 

proteção ambiental ou destinados a logradouros públicos” (O Globo, 7/01/2010). 

Desta forma, podemos perceber que o panorama iniciado durante as preparações 

da cidade para os jogos trouxe penosas consequências à cidade em que em troca de 

moradias consolidadas abriram-se espaços ao empreendedorismo empreiteiro que legou 

enormes vazios de uso social diminuto, de desperdício de recursos públicos que 

alimentaram o capital especulativo com resultados socialmente desastrosos. Remoções e 

enormes carências habitacionais ainda persistem, mascarados através de inúmeras 

retóricas justificativas que tentam camuflar os interesses imobiliários e mercadológicos 

na questão fundiária do Rio de Janeiro. 
 

5.5 Educação 
 

Para a melhor compreensão dos conflitos relacionados à educação no município do 

Rio de Janeiro é importante resgatar a divisão de responsabilidades instituída pela 

Constituição de 1988, que prevê a “responsabilidade compartilhada dos três níveis de 

governo na área de educação”. A compreensão destas esferas diferenciadas permite analisar 

a natureza dos conflitos no que tange ao agente reclamado, uma vez que ocorrem em 

diferentes âmbitos: municipal, estadual e federal, e ainda o privado. Isso abarca algumas 

caracterizações dos conflitos, ainda que inseridos na mesma temática.  

Na cidade do Rio de Janeiro, no âmbito municipal, a Prefeitura é responsável direta 

pela educação infantil (creche e pré-escola) e pela quase totalidade do ensino fundamental 

(escolas de 1º grau, antigos cursos primários). No âmbito estadual, ao governo do Estado 

cabe a responsabilidade principal pelo ensino médio (2º grau) e pela educação de jovens e 
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adultos – EJA – (antigo supletivo), porém este ainda mantém algumas turmas de ensino 

fundamental em escolas estaduais, especialmente nas escolas de formação de professores e 

nos colégios de aplicação, à exemplo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. 

No âmbito federal, a União que seria responsável apenas pelo ensino técnico e superior, 

mantém algumas escolas de ensino básico, como o Colégio Pedro II e o Colégio de 

Aplicação da UFRJ, para além da importante rede de escolas técnicas de ensino médio, e 

as universidades federais, UFRJ e UNIRIO. (Informações da Coleção Estudos da Cidade, 

2004, Prefeitura Municipal do RJ). 

 OS CONFLITOS  

Entre os anos de 1993 e 2018, os conflitos inscritos no Observatório sob o tema da 

Educação apresentaram um total de 304 conflitos registrados. Pudemos observar um 

crescimento dos conflitos por educação nos últimos anos, desde 2007. Alguns fatores 

ajudaram a compreender as causas para tal incremento. Abaixo, o mapa com a distribuição 

de conflitos nesse período referentes à educação na cidade do Rio de Janeiro.  

 

     Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

A crise pela qual a Universidade Estadual do Rio de Janeiro vem passando, efeito 

de desinvestimentos ao longo dos últimos anos trouxe como consequência dificuldades 

significativas de manutenção básica da Universidade e na elevação do número de conflitos 

por uma educação pública de qualidade. Assim como também foram identificadas políticas 

de sucateamento do ensino implementadas pelos governos Municipal, Estadual e Federal, 
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este último impactando diversas instituições de ensino básico, técnico e superior, 

administradas pelo governo federal, que se encontram na cidade. Tais tendências de críticas 

ao desinvestimento na educação motivaram coletivos a promoverem conflitos e se 

apresentaram crescentes no período de julho de 2017 e junho de 2018.  

 COLETIVO MOBILIZADO 

No período entre julho de 2017 e junho de 2018, houve registro de vinte e um 

conflitos referentes ao tipo Educação. O principal coletivo mobilizado, conforme o gráfico 

abaixo mostra, foram os estudantes (com 9 conflitos), seguidos por profissionais da mesma 

área (4 conflitos) e sindicatos ou associações profissionais (3 conflitos). As categorias 

moradores e populares apareceram, com dois conflitos registrados em cada. O campo 

“outros” registrou um conflito  - uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado 

– TCE evidenciando que o governo estadual  não teria cumprido o Plano Estadual de 

Educação então estabelecido. 

 

     Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

Dentre os que tiveram estudantes como protagonistas, um caso se apresenta como o 

que mais repercutiu. Três conflitos dos nove que apresentam os estudantes como atores 

estão relacionados a reivindicações de estudantes universitários que moram no Alojamento 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ. Em 02 de agosto de 2018, a ala B da 

residência estudantil sofreu um incêndio, desalojando estudantes. A situação já precária se 

intensificou, uma vez que apenas um lado, a ala A, havia sido reformado, e a ala B vivia 
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em situação de precária em um prédio sem estrutura, apresentando um estado de risco e 

vulnerabilidade aos estudantes que lá residiam. Os universitários se preocuparam em cobrar 

respostas da Reitoria da UFRJ. O conflito registrado, mobilizado por estudantes moradores 

do Alojamento Universitário que cobravam moradia, evidencia como tais manifestações 

foram marcadas. Segundo o relato do conflito: 

No dia 21/09/2017, os alunos desalojados por conta do incêndio que havia acontecido 
(02/08/2017) no Alojamento Universitário pararam algumas vias da Cidade 
Universitária com barreiras e fogueiras. O ato durou cerca de duas horas e teve como 
fim cobrar uma posição e garantia da Universidade em prol de moradia e permanência 
dos estudantes.  

Os alunos desalojados pelo incêndio completavam um mês e meio sem moradia e 
afirmavam que não tiveram “garantias e nem respostas satisfatórias por parte da 
universidade”. Os estudantes estavam alojados em caráter emergencial no Hotel Ibis no 
Centro do Rio de Janeiro, com previsão de encerramento de contrato com o hotel no dia 
20/09, e havia indicativo, assinado pelo pró-reitor de graduação, de que os alunos iriam 
para o Hotel Mercure, localizado em Nova Iguaçu. 

A difícil situação do ensino superior se fez presente em mais um conflito 

registrado com estudantes como atores: a paralisação realizada na Fiocruz contra 

possíveis cortes de bolsas CNPq. Junto a isso, e evidenciando o contexto de crise ampla, 

outro fator que aparece nesses conflitos é a denúncia de sucateamento de escolas e 

pedidos por infraestrutura e pagamento de salários, com destaque para a FAETEC, que 

apareceu em dois conflitos devido aos atrasos de repasses e consequente falta de aulas.  

Nos conflitos registrados com a participação dos profissionais da mesma área, 

sindicatos ou associações profissionais aparecem com destaque, representando e 

revelando também o sucateamento do ensino superior. O atraso do calendário da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ devido à falta de pagamento de 

funcionários pelo governo estadual obteve destaque no período mobilizando inclusive a 

comunidade educacional de outras instituições de ensino. Houve também questionamento 

quanto à elaboração do Plano Municipal de Educação, em que houve a denúncia da não-

participação de profissionais da educação.  

Um conflito interessante de ser comentado foi uma manifestação referente ao 

DEGASE. Através dele, percebem-se as consequências do que se apresenta em disputa 

na cidade do Rio Janeiro, quando em contexto de intervenção federal na segurança 

pública e como isso pode afetar outras áreas no funcionamento da cidade. Aqui servidores 
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chegam a apelar às autoridades de segurança a solução de problemas educacionais. 

Segundo o relato do conflito, datado de março de 2018: 

          “O sindicato dos funcionários do DEGASE elaborou um dossiê sobre a situação 
dos educandários no Rio de Janeiro e entregaram o material à ALERJ apresentando 
como principal reivindicação submeter o DEGASE à intervenção federal, do interventor 
General Braga Neto. A justiça proibiu que novos internos sejam aceitos nos 
educandários Santo Expedito em Bangu devido à superlotação. 

          A equipe de reportagem do RJTV mostrou a situação precária de todas as unidades 
do DEGASE, o aumento do número de internos e a evasão escolar da maioria dos 
menores, a superlotação e as péssimas instalações das unidades impedem que medidas 
socioeducativas sejam realizadas. 

          A Defensoria Pública se colocou contra a mudança do DEGASE da educação para 
a área da segurança pública, o que representaria um retrocesso nas medidas 
socioeducativas que deveriam ser implementadas.”   

AGENTE RECLAMADO 

Entre os agentes públicos aos que se dirigiram as principais críticas públicas e 

coletivas no período, o governo estadual registrou o maior número de conflitos (9), 

seguido pelo governo municipal (7) e houve 3 conflitos em que a Reitoria da UFRJ foi 

cobrada a tomar medidas concretas devido o incêndio do Alojamento Universitário. Além 

desses, o governo federal e uma empresa privada também foram cobrados, com um 

conflito cada um entre os agentes reclamados.  

A atuação dos governos, tanto em nível estadual quanto municipal, aparece com 

a maior quantidade de conflitos que as criticam e pedem seu fim, revelando a 

continuidade de fenômeno já apresentado no relatório passado: a crise do Estado, a real e 

o projeto, é o principal catalisador dos conflitos referentes à educação no Rio de Janeiro. 

Com relação ao governo municipal é de se considerar as pesadas cobranças e aos 

questionamentos em relação ao recente e já quase impedido governo de Marcelo Crivella, 

cobrado por falhas em sua administração, em que por vezes falta merenda, salários são 

atrasados, gerando perda de dias de aula por parte dos estudantes. 
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     Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

FORMAS DE MANIFESTAÇÃO 

A principal forma de manifestação apresentada nos conflitos registrados foi a 

denúncia via meios de comunicação, com 9 conflitos, seguida por manifestação pública 

(4 conflitos) e paralisação (2 conflitos). Ademais, ocupação de prédios ou terrenos, 

denúncia pública (via Ministério Público), abaixo assinado, judicial, fechamento de vias 

e outros apareceram, cada um com um conflito registrado. Tal cenário evidencia uma 

mudança nas formas de se manifestar, porém ainda com resquícios de como se tem 

manifestado historicamente nos conflitos registrados.  

 

43%

14%

33%

5%
5%

Agentes ReclamadosAgentes ReclamadosAgentes ReclamadosAgentes Reclamados

Governo estadual

Outros

Governo municipal

Governo federal

Empresa privada

43%

19%

9%

4%

5%
5%

5%
5%5%

Formas de manifestaçãoFormas de manifestaçãoFormas de manifestaçãoFormas de manifestação

Denúncia

Manifestação

Paralisação

Ocupação de prédios ou
terrenos

Denúncia pública

Abaixo assinado



 

136  

     Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

 Tais formas de manifestação estão muito relacionadas aos coletivos 

mobilizados. Depois das ocupações nas escolas em 2015, as principais formas de 

manifestação utilizadas passaram a ser as manifestações e paralisações. Enquanto as 

ocupações são promovidas pelos estudantes, as outras duas formas se relacionam a 

profissionais e funcionários da área, sejam associados em sindicatos ou não. Todavia, a 

denúncia via meios de comunicação se mostrou como a forma mais utilizada, em que ambos 

os atores se apropriam. 

 DISTRIBUIÇÃO POR BAIRROS 

Dos bairros que apareceram nos conflitos sobre educação, a Cidade Universitária 

foi o que apresentou a maior quantidade, com 3 conflitos registrados, seguido pelo 

Maracanã, com 2 conflitos. Paquetá, Vila Isabel, Bangu, Quintino Bocaiúva, Botafogo, 

Complexo do Alemão, Paciência, Taquara apareceram todos com um conflito em cada. Os 

bairros que mais apareceram reforçam a maior aparição de conflitos relacionados ao ensino 

superior. Além desses bairros, o Centro e Manguinhos apareceram como locais de 

manifestação.  

Todavia, a Cidade como um todo (que reúne os conflitos que não se dirigem a um 

bairro em especial, mas à cidade como um todo) foi a que mais apresentou registros, com 

8 conflitos durante o período dos últimos doze meses. Tal característica está associada à 

generalização do sucateamento do ensino na cidade do Rio de Janeiro, muito associado à 

crise que promove o Estado. Esses conflitos estão associados com reclamações para com o 

poder público, seja o municipal, estadual ou federal. 

 

5.6 Infraestrutura urbana 
 

O objeto infraestrutura urbana possui 208 conflitos registrados desde 1993. O 

objeto teve grandes quantitativos de registros entre os anos de 2012-2015, período pelo 

qual a cidade do Rio de Janeiro passou por transformações urbanas de grande magnitude 

visando à realização de megaeventos na cidade. 
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O presente relatório foca o recorte temporal que vai de julho de 2017 a junho de 

2018. Durante esse período, ocorreram apenas dois conflitos e em ambos o agente 

reclamado foi o Governo Municipal. O primeiro conflito está associado ao descaso do 

setor público com a construção de uma passarela sobre o rio Pavuna, onde o Governo 

Municipal derrubou a antiga ponte que segundo técnicos da prefeitura não oferecia 

segurança aos pedestres. Porém, nenhuma nova infraestrutura foi instalada no lugar, 

dificultando a passagem sobre o rio e obrigando os pedestres a dividirem o espaço na 

ponte de automóveis, inapropriada para transeuntes pois não possui calçada. 

O segundo conflito apontado leva em conta os estragos causados pelas chuvas que 

atingiram o Rio de Janeiro no mês de março, onde a zona norte da cidade sofreu graves 

problemas associados à reposição da infraestrutura destruída pela força da chuva. Sistema 

de água, luz, e vias públicas foram amplamente afetadas pelo alto índice de precipitações 

que impactaram moradores e o comércio da zona norte da cidade. 

 

5.7 Saúde 
 

A saúde vem sendo pauta de muitos protestos e conflitos há anos no país, e na 

cidade do Rio esse quadro é ainda mais intenso. Apesar de ter sido durante muito tempo 
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grande promotora de desenvolvimento de unidades hospitalares federais, estaduais, 

municipais, de contar com instituições de pesquisa e promoção da saúde como a Fiocruz 

e de ser sede de forte movimento sanitarista, a cidade vem sendo alvo constante do 

crescimento dos ambientes privados incentivadores da lucrativa mercantilização desse 

direito básico e fundamental.  

Ainda que se considere a característica de ponto de referência para o atendimento 

de pessoas de todo o Estado do Rio em razão das precárias condições apresentadas na 

área pelas cidades médias e pequenas que compõem o Estado, o que eleva a demanda e 

os prazos para atendimento, há nítida coalizão de forças, econômicas, políticas e 

midiáticas interessadas na falência do Sistema Único de Saúde e seu desmonte. 

Fechamentos de unidades, ameaças de cortes de salários e estruturas, falta de 

medicamentos e insumos para tratamentos, filas enormes e descompromisso das 

autoridades com a saúde pública são elementos que transparecem nos conflitos urbanos 

referidos à área.  

Entre julho de 2017 e junho de 2018, foram registrados 42 casos de conflitos com 

o tema da saúde. O foco central da eclosão dos conflitos está associado à falta de 

infraestrutura física para o desenvolvimento do serviço, passando pela escassez de 

medicamentos para efetuar tratamentos, reduzido número de profissionais, atraso de 

salários, ameaça de fechamento das clínicas populares e desvios de finalidade com os 

investimentos públicos nas Organições Sociais, as famigeradas OS´s. 

Conflitos registrados 

 Ao longo da pesquisa, foram registrados 255 conflitos relacionados ao objeto 

saúde desde 1993. O gráfico abaixo retrata os dados obtidos desde o começo do 

armazenamento de informações na base de dados do Observatório dos Conflitos Urbanos 

da cidade do Rio de Janeiro.  
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Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

Entre julho de 2017 e junho de 2018 intervalo vigente no atual relatório, foram 

registrados vinte e três conflitos no âmbito da saúde em todas as zonas da cidade, para 

melhor visualização da distribuição espacial dos conflitos preparamos um gráfico com as 

localizações das manifestações. 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

Os conflitos se localizaram em mais de 40% dos casos na Cidade toda, onde  

podemos encontrar conflitos de cunho unificado dos movimentos sociais e sindicalistas; 

desde protestos contra o fechamento das clínicas da família na cidade, tendo como agentes 



 

140  

a própria população junto dos profissionais da saúde e da limpeza hospitalar;  passeatas 

de médicos reivindicando melhores condições de trabalho em hospitais públicos 

sucateados e paralisação por falta de cumprimento de prazo e atraso de salário dos 

agendes de saúde.  

Em seguida, com 34%, Zona norte, encontramos bairros com menor poder 

aquisitivo e a presença de inúmeras favelas. Essa região da cidade apresenta populações 

com um perfil socioeconômico mais baixo, sendo necessária a presença do Estado nos 

serviços de saúde pública e a atenção para a contínua manutenção dos mesmos. 

 Entre os bairros mais conflituosos encontramos Bonsucesso, onde ocorreram 

manifestações e denúncias contra as precárias condições de saúde pública, sendo todas 

associadas ao Hospital Federal de Bonsucesso. Os manifestantes motivadores desses 

conflitos denunciavam, principalmente, problemas referentes à falta de profissionais no 

atendimento e esgotamento de medicamentos para pronto acesso da população. 

 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

A manifestação dos conflitos do objeto Saúde que se dirigem à cidade como um 

todo demonstraram como os cortes financeiros destinados à saúde afetaram à totalidade 

da rede de infraestrutura hospitalar, sendo então o governo responsável pela manutenção 
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e administração destes órgãos. A maioria das manifestações registradas que afetam toda 

a cidade são pautadas por reivindicações por aumento de salários, cortes na saúde para o 

ano de 2018, e pela denúncia da precarização das condições do trabalho em claro sintoma 

de sucateamento da estrutura pública de saúde na cidade. Tanto por parte dos médicos 

como dos terceirizados que atuam nos serviços complementares das unidades de saúde. 

O governo Crivella experimentou no período intensas dificuldades com os profissionais 

da área e fortes cobranças da população em razão de ter diminuído o já restrito 

atendimento de saúde pública na cidade, assim como sua eficiência. 

Apesar de a maioria das unidades hospitalares estar sob jurisdição do governo 

estadual, na análise deste ano, pudemos observar que a maioria dos agentes contestados 

compõem o Governo Municipal, expondo assim a defasagem do atendimento como 

política do governo Crivella referente à saúde, o que evidenciaram os conflitos referentes 

às constantes ameaças de fechamento de centros municipais de saúde e pouco dinheiro 

repassado a esse setor, afetando com mais intensidade essa parcela de instituições 

públicas de saúde.  

 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 
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Entre as formas de protesto mais utilizadas no objeto saúde, predominam as 

denúncias via meios de comunicação, onde sobretudo o telejornal diário foi a mídia mais 

utilizada, principalmente o mais assistido da cidade, o RJTV da rede Globo, que é 

utilizado pela população enquanto veículo que capta algumas denúncias populares e 

transmite ao público, garantindo ao protesto visibilidade e destaque para causas e 

necessidades do povo, chamando assim a atenção de representantes políticos e 

governantes. Essa modalidade de manifestação ganha força por sua fácil difusão, alcance 

e visibilidade na cidade. Ainda que restrita e submetida à grade e ao interesse da emissora, 

ao seu tempo destinado e à localização do protesto. 

 

 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

A forma de manifestação categorizada como “outros”, registrou o conflito do 

Hospital Federal de Bonsucesso, onde salas especiais (para pacientes em estado grave, 

entubados e monitorados) estavam fechadas e sem clínicos gerais suficientes. Muitos 

pacientes foram vistos espalhados pelos corredores, denunciaram os manifestantes, assim 

como o próprio corpo médico do Hospital de Bonsucesso denunciava a falta de 

profissionais por uma semana. O Ministério do Planejamento autorizou a contratação de 
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3.592 funcionários temporários para os seis hospitais federais no Rio de Janeiro e dos 

institutos, o de cardiologia e o de ortopedia. A seleção simplificada de médicos e 

enfermeiros era para substituir outros temporários que estavam de saída. 

Apesar da presente exposição trazer outras perspectivas e novos conflitos 

referentes à saúde na cidade do Rio de Janeiro, as denúncias e reivindicações contra o 

sucateamento, desvalorização financeira de profissionais da área e a falta de repasse 

econômico e recursos estruturais indispensáveis para manutenção das instituições 

públicas de saúde, continuaram constituindo a difícil realidade do setor e a base de luta 

desta categoria. 

 

5.8 Outros 
 

Os conflitos correspondentes à categoria “Outros” são manifestações que têm o 

espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro como objeto, mas que não se encaixam nas 

outras 16 categorias de conflitos urbanos. Por essa razão, a categoria “outros” abriga 

conflitos com causas diversas, relacionados a serviços, direitos e lutas por questões que 

ainda não alcançaram a expressão e o peso relativo das demais categorias, que por sua 

recorrência foram catalogadas e quantificadas consubstanciando-se enquanto objeto, como 

os demais objetos de conflitos registrados.  

Trata-se de uma categoria significativamente importante com um quantitativo total 

de conflitos que obteve grande aumento no ano de 2013 em decorrência das Jornadas de 

Junho, momento especial de explosão de motivações para o conflito e em que muitas vezes 

numa mesma passeata houve centenas de pautas, diversas reivindicações, “Não é só pelos 

R$, 020!”. Diante de tal multiplicidade de motivações os membros de nossa equipe 

decidiram incluir na categoria ‘outros’ os conflitos ‘multi-motivados’ de 2013 e 2014 com 

tais características. O que fez a categoria ‘outros passar de 69 conflitos até 2012 

aumentando 61 conflitos apenas no ano de 2013 e chegando aos 130 conflitos até fins de 

2013. De forma que esse aumento se deu principalmente em razão das chamadas jornadas 

de junho e das manifestações contrárias aos Megaeventos no período. Atualmente estão 

registrados em ‘outros’ 209 conflitos correspondentes ao período de abril de 1993 a junho 

de 2018. 
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No período que estamos focando, de julho de 2017 até junho de 2018, o quantitativo 

total foi de doze conflitos, e destes a grande maioria apresentou a ‘cidade toda’ como local 

de origem. Uma característica do objeto é ter a cidade toda como local da grande maioria 

desses casos tendo em vista que os conflitos normalmente não se originaram em bairros 

específicos, mas são decorrentes de processos que envolvem toda a cidade. As ocorrências 

desse objeto no período analisado foram diretamente relacionadas à crise econômica e 

política que o Estado do Rio de Janeiro tem passado nos últimos anos. As medidas de 

austeridade e a descontinuidade dos recursos destinados às áreas essenciais como educação 

e saúde tem causado forte impacto na prestação dos serviços públicos. O que provoca um 

significativo aumento da conflituosidade do espaço urbano.   

Coletivos mobilizados  

O coletivo mobilizado na categoria outros que obteve maior incidência foram os 

sindicatos e profissionais da mesma área. Sendo os mais representativos com um total de 

50% do total de conflitos. Denotando como a atuação de trabalhadores como coletivo 

mobilizado teve uma incidência significativa na categoria ‘outros’. Representando a metade 

dos conflitos categorizados como tal e analisados no período 2017-2018.  
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Estiveram pautadas demandas por melhores condições de educação e saúde 

majoritariamente as registradas em ‘outros’. Na análise até 2015 pudemos perceber uma 

quantidade significativa e majoritária de grupos não organizados nessa categoria. No último 

ano pudemos perceber o crescimento das categorias profissionais e dos sindicatos nesse 

objeto, o que indica a forte influência da crise econômica e administrativa resultando em 

uma série de políticas de sucateamento através de suspenção de serviços por parte do 

governo do estado do Rio de Janeiro e o ataque ao funcionalismo público com os constantes 

atrasos no pagamento dos salários dos trabalhadores.  

Um importante conflito ocorrido no período foi a privatização da empresa CEDAE, 

que mobilizou os trabalhadores da companhia contra esse processo de venda da companhia 

estatal de aguas e esgoto. Essa manifestação aconteceu no dia 1 de novembro de 2017 e 

demonstra um dos aspectos do processo de desmonte do estado do Rio de Janeiro, assim 

como as duas manifestações organizadas pelo MUSPE (movimento dos servidores públicos 

do Rio) em julho e agosto do mesmo ano contra o descaso do governo com o funcionalismo 

público e com os serviços prestados à população. Um outro caso emblemático, que 

demonstra a importância dos profissionais da mesma áreas como principal coletivo 

mobilizado foi a manifestação de servidores do Theatro Municipal, que é administrado pelo 

estado do Rio de Janeiro: 

“Com a mensagem: “A arte é a alma de uma nação” estampada em 

suas camisetas, cerca de 550 funcionários do Teatro Municipal realizaram, no 

início da tarde do dia 31/10/2017, o segundo protesto contra o atraso em seus 

salários (incluindo o 13º do ano de 2016) e o sucateamento do setor cultural 

no estado – a primeira manifestação aconteceu em junho de 2017. O protesto 

contou com apresentação da bailarina Débora Ribeiro, encenando parte de “O 

Lago dos Cisnes”, o qual seria montado no Teatro Municipal, mas foi 

cancelado na semana anterior devido à crise financeira do governo estadual. 

Como na manifestação de junho, a calçada da Rua Evaristo da Veiga e parte 

da Cinelândia ficaram lotadas”. 

O que podemos perceber é o forte papel do governo do estado como um dos 

principais agentes reclamados, ainda mantendo aspectos do desmonte dos serviços 

públicos que tem caracterizado a atual gestão.  
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Agente reclamado  

Houve a preponderância do governo estadual como o agente mais reclamado do 

período aparecendo em mais da metade dos conflitos; a prefeitura apareceu como o segundo 

agente mais reclamado com 33% dos conflitos e ‘pessoa física’ com 8%. Esse aspecto de 

termos os governos nas suas três esferas como principal agente reclamado pode ser 

observada desde 2015, tendência que se manteve nesse período analisado de 2017-2018. 

 

Uma das principais motivações de tais conflitos, principalmente em 2013 e 2014, 

foi o movimento intitulado “Fora Cabral”.  

Houve ainda conflitos motivados por questões culturais como a luta pela 

permanência da feira Hippie de Ipanema e a luta pela manutenção do “clube das emoções” 

na Rocinha, entre outros casos. Outro ainda com tal característica foi um evento 

conflituoso de 2018 relacionado ao fechamento de uma casa de jongo na Serrinha pelo 

prefeito Marcelo Crivela: 

“Diversos grupos culturais se reuniram no dia 9/01/2018 na 

Cinelândia em um ato em defesa da Casa do Jongo da Serrinha e contra a 

política da Secretaria Municipal de Cultura do governo Crivella. O protesto 

contou com apresentações de danças e músicas de matriz africana, além de 

blocos de carnaval como o Cordão do Boitatá e o Tambores de Olokun. No 

dia 3/01/2018, a Casa de Jongo, sede do Jongo da Serrinha, anunciou o 

fechamento por tempo indeterminado por falta de verbas”. 
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A prefeitura apareceu em segundo colocado como agente reclamado também pelo 

papel que veio apresentando de tentar encerrar atividades culturais como as citadas 

anteriormente.  

Formas de Luta  

As formas de luta com maior número de ocorrência desse período foram as 

manifestações em praça pública com cerca de 30% do total de conflitos, seguido de 

fechamento de vias com 23%. Com a série histórica podemos perceber uma continuidade 

na forma de expressão destes conflitos. Desde 2013, quando as manifestações de ruas 

ganharam maior relevância no Observatório de Conflitos Urbanos do Rio de Janeiro, as 

passeatas se tornaram uma das formas mais usuais de manifestação, essa tendência 

permaneceu até o ano de 2016 como apontamos no relatório de 2017. No último intervalo 

analisado pudemos perceber tanto o fechamento de vias como as manifestações em praça 

pública voltando a ter a preponderância que sempre caracterizaram esse objeto de análise, 

acompanhadas pela luta jurídica, os abaixo-assinados e passeatas.   

Analisando dois períodos, antes de 2013 e pós 2013 podemos perceber uma 

redução percentual das manifestações em praça pública, até então a grande maioria com 

51% do total de conflitos, 29% no último ano. Um exemplo interessante entre as novas 

formas de manifestação adotadas na cidade pós-junho foi a manifestação contra a compra 

do jatinho particular para o governador em meio à crise econômica pela qual o estado do 

rio já passava, o ato aconteceu no dia 21 de Agosto: 

 “Um grupo da ONG Meu Rio realizou no dia 21/08/2017 um protesto 

em uma passarela que corta a Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, 

próximo ao Palácio Guanabara. Foram pendurados 40 balões em formato 

de avião e uma faixa onde estava escrito “Contra o jatinho milionário do 

Pezão”. O ato era contra o edital lançado no dia 10/08 pelo Palácio 

Guanabara para a contratação de jatinhos fretados para uso do então 

governador Luiz Fernando Pezão em viagens oficiais”. 

Nesse intervalo de 2017-2018 pudemos observar as manifestações públicas se 

mantendo como a principal forma de expressão do conflito. Nos últimos três anos as 
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greves e paralisações têm crescido em decorrência da crise no estado do Rio de Janeiro. 

Outra importante observação é o confronto direto com as forças de segurança que 

apareceram no intervalo de 2016-2017 como a segunda forma de maior ocorrência, e 

nesse último intervalo de 2017-18 o fechamento de vias aparece como a segunda maior 

forma de expressão o que indica o aumento da repressão policial também uma maior 

radicalização das ações dos movimentos sociais.  

5.9 Legislação urbana e uso do solo 
 

Do total de 3497 conflitos registrados neste recorte de 1993 a Julho de 2018,  114 

ocorrências correspondem a reclamações relacionadas ao objeto de luta “Legislação 

Urbana e Uso do Solo”. A prefeitura, geralmente é a instituição que mais recebe 

reclamações quando o que está em foco é legislação urbana e o uso do solo, entretanto, 

de acordo com análises de julho de 2017 a junho de 2018 o único denunciado foi o tipo 

“Clube e condomínio”. Em sua maioria, esses conflitos revelam a tradicional falta de 

interlocução entre o poder público e os moradores da cidade na gestão do urbano e na 

mediação dos interesses coletivos. São contextos em que a população se mostra 

insatisfeita com a administração e com as decisões da prefeitura, que deixa de lado seus 

interesses e anseios. 

O mau uso do dinheiro público, a insatisfação com projetos urbanísticos e a 

oposição a empreendimentos de iniciativa privada – autorizados pela Secretaria 

Municipal de Urbanismo, mas sem consulta à população – têm sido também motivações 

dos conflitos que abrangem essa categoria. Apareceram ainda as reclamações contra a 

falta de fiscalização da prefeitura nos casos de ocupação desordenada do solo e de 

favelização. 

Do total de mobilizações inscritas nesse objeto, 42% dirigem suas reivindicações 

à cidade como um todo e não a algum bairro ou região específicos. São, sobretudo, 

protestos que representam a insatisfação da população com deliberações em escala 

municipal.  

Já o último conflito registrado nessa categoria, no dia 27/04/2018, revelou que a 

pauta das suas reivindicações era dirigida a um só bairro. O Jardim Oceânico na zona 
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oeste da cidade, onde moradores criaram um grupo para denunciar imóveis que 

funcionam enquanto casas noturnas e que estariam em situação irregular. O grupo 

chamado Força Tarefa Jardim Oceânico encaminhou ao Ministério Público um abaixo 

assinado com mais de mil nomes como forma de denúncia de casas noturnas, cujo 

principais queixas eram a poluição sonora, caos, obstrução das calçadas e trânsito nas 

regiões. Os moradores se queixavam dos transtornos também causados pelas reformas e 

entulhos presentes nas calçadas e lutavam para a demolição total dos empreendimentos. 

Além do mais, o grupo também denunciou imóveis que estariam em situação irregular na 

Receita Federal. 

 

 

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

  

Os 58% de conflitos restantes correspondem a questões de caráter mais localistas, 

onde os problemas que caracterizam a conflitualidade ocorrem na escala de bairro. 

Correspondem majoritariamente a protestos contra obras da prefeitura que não atenderam 

adequadamente às necessidades da população, e contra empreendimentos privados que 

alteraram a rotina do bairro e/ou causaram transtorno para os moradores. Seguindo a 

ordem da raiz desses protestos, os coletivos mobilizados nesta categoria de conflito até 
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junho de 2018 se dividem entre: “associação de moradores” e “moradores e vizinhos”, 

“Outros” e “Outros Movimentos Sociais”, nesta ordem, de forma decrescente em número 

de reincidência conflituosa. 

No que se refere à espacialidade dos conflitos, é interessante observar que na zona 

sul é onde uma parcela maior da população mais se mostra preocupada em opinar na 

gestão do seu bairro e da própria cidade, sendo assim um reflexo de seguimento social 

para o qual o poder público direciona maior parte de sua atenção, e que de fato apresenta 

mais organização e engajamento nas questões relativas ao uso do solo urbano.  

 

  

Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

  

Nos últimos anos, podemos perceber que houve uma concentração dos conflitos 

contra os valores dos impostos municipais, tendo como reação da população algumas 

formas de inquietações como manifestações, fechamento de vias e outros.  

 



 

151  

  

Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

  

De modo geral, podemos concluir que as manifestações por este objeto de luta 

demonstraram que houve, dentre as críticas dos moradores, a de que a inexistência de um 

Orçamento Participativo e de um Plano diretor efetivamente elaborado, ou seja, com a 

participação não somente de segmentos do governo e de técnicos, mas também da 

população, pode ser apontada como a questão central. Ficou evidente a existência de um 

padrão recorrente entre as manifestações acerca da “Legislação Urbana e Uso do Solo”, 

posto que a maioria dos conflitos desta categoria consiste em demonstrações da população 

querendo ser consultada diretamente acerca das prioridades para os investimentos 

públicos e dos empreendimentos direcionados a seus respectivos bairros e cobrando que 

essa seja uma política ampla e consultiva dos moradores em conjunto da cidade do Rio 

de Janeiro. 

5.10 Água, esgoto e drenagem 
 

O Brasil possui uma das maiores reservas hídricas do mundo, ao passo que 

concentra 12% da água doce superficial. Porém, tal disponibilidade não é sinônimo de 

paridade de distribuição de água entre a população brasileira. A região Norte possui 68% 

de fontes naturais de água doce, com a sua população avaliada em 7% do total; já o 

Nordeste, com 29% da população, possui 3%; e a região Sudeste, com 43% da população, 

conta com 6%. Tal irregularidade convive ainda com a intervenção humana na natureza, 



 

152  

marcada pelo desmatamento das nascentes e pela poluição dos rios, agravando assim a 

dificuldade de fornecimento de água para a manutenção social e econômica do país. 

A agricultura é o setor que mais consome água no Brasil, responsável por 59% do 

consumo total. O setor comercial e o uso doméstico consomem 22%, enquanto 19% ficam 

a cargo do setor industrial. Tal utilização desmente o discurso de que o problema do 

desperdício da água potável no país é vinculado primordialmente ao uso doméstico de 

forma desregulada: este setor, em conjunto com o comercial não consomem nem um 

quarto do consumo total. 

O Rio Guandu é localizado em território brasileiro. De pequeno porte, em 

condições naturais, tornou-se abundante após a transposição das águas do Rio Paraíba do 

Sul, sendo primeiramente usado para a produção de energia elétrica pela empresa Light, 

tanto para serviços de eletricidade quanto para uso industrial. Nos dias atuais, o Rio 

Guandu é a principal fonte de abastecimento de água da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, sendo responsável por fornecer água a cerca de 80% da população. 

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) foi criada em 1° de agosto 

de 1975, resultado da fusão da Empresa de Águas do Estado da Guanabara (CEDAG), da 

Empresa de Saneamento da Guanabara (ESAG) e da Companhia de Saneamento do 

Estado do Rio de Janeiro (SANERJ). Sua função é operar para manter a captação, 

tratamento, adução e distribuição da água, além da coleta, transporte, tratamento e o 

destino final dos esgotos gerados na cidade. 

A realidade da cidade do Rio de Janeiro, com relação à distribuição e acesso à 

água, é marcada por uma porcentagem da sua população que vive em situações de esgoto 

a céu aberto, com falta de água potável e saneamento básico precário. Para além disso, 

como visto em nossos conflitos observados neste objeto, os serviços prestados pela 

CEDAE apresentam defasagens, onde a falta de abastecimento não corresponde ao valor 

pago pelo serviço. 

 

DOS CONFLITOS 

De 1993 a junho de 2018, o Observatório de Conflitos Urbanos da Cidade do Rio 

de Janeiro catalogou 125 conflitos relativos a problemas de abastecimento de água, 
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implementação, manutenção da rede de esgoto e casos afins. Estes conflitos se 

espalharam por 55 diferentes bairros da cidade, e apenas 14 se referem à cidade como um 

todo. A partir do gráfico abaixo, pode-se observar a quantidade de conflitos registrados 

de 1993 a 2018, ano por ano:  

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

 

O bairro que mais apresentou eventos de conflitos foi a Barra da Tijuca, com um 

total de 9 manifestações. Em segundo lugar, o bairro de Coelho Neto, no qual foram 

registrados 8 protestos. Logo após, Jacarepaguá onde aconteceram 7 conflitos. Na quarta 

posição está o bairro de Bonsucesso, com 4 ocorrências. As localidades dos conflitos, 

entre 1993 e 2018, referentes à água, esgoto e drenagem ficaram conforme o mapa abaixo 

ilustra e podem ser observadas as concentrações regionais da problemática em termos de 

incidência espacial:  
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Fonte: www.observaconflitos.ippur.ufrj.br 

No relatório do ano passado (2017), houve grande destaque nos conflitos registrados 

referentes a Água, Esgoto e Drenagem para as manifestações contra a privatização da 

CEDAE. No começo de 2017, entrou em votação na Assembleia Legislativa (Alerj) o projeto 

de privatização da CEDAE. Tal projeto fazia parte de um programa de ajuste fiscal elaborado 

pelo governo estadual a fim de conseguir apoio da União para enfrentar a crise financeira 

que assombrava o Rio de Janeiro. Crise esta que já permeava o estado durante os preparativos 

para os megaeventos e, depois dos Jogos Olímpicos de 2016, veio à superfície. 

Nesse sentido, a privatização da CEDAE, aprovada no dia 20 de fevereiro de 2017, 

marcou a maneira como a crise do estado interfere na distribuição e acesso a água na cidade 

do Rio de Janeiro. Os trâmites para quem comprará a empresa pública ainda estão 

acontecendo, mas o certo é que a empresa avaliada em cerca de 3 bilhões de reais foi dada 

como garantia de empréstimo realizado pelo governo estadual que justificou a operação 

alegando que o referido empréstimo seria necessário para pagamento de salários atrasados 

dos funcionários públicos. Ainda que questionadas as cessões de isenções praticadas pelo 

governo em momento de crise e que se negadas o Estado teria condições de pagar seus 

compromissos com seus funcionários, a CEDAE se encontra a partir de então refém do 

cumprimento do pagamento da dívida, em latente ameaça de aquisição privada por parte dos 

credores da dívida adquirida.  

Dos conflitos registrados relacionados com a privatização da CEDAE, todos foram 

contra o governo do estado. Eles foram em sua maioria protagonizados por sindicatos ou 
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associações profissionais, havendo apoio, todavia, de outras classes trabalhistas, estudantes 

e populares. 

Os protestos contra a privatização da CEDAE foram marcados pela presença de 

servidores ao lado de fora da Alerj durante os dias de votação do projeto. Outras formas de 

manifestação que também se fizeram presentes foram o ‘confronto direto com forças de 

segurança’ e a audiência pública. Vale destacar ainda que uma parte dos conflitos registrados 

foram marcados por confrontos entre manifestantes e policiais. 

AGENTES RECLAMADOS, FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E COLETIVOS 

MOBILIZADOS  

No período entre julho de 2017 e junho de 2018, houve registro de sete conflitos 

referentes ao tipo Água, Esgoto e Drenagem. Seguindo a tendência apresentada no último 

relatório, dois conflitos registrados estão relacionados à privatização da CEDAE. Eles 

tiveram como agente reclamado o governo estadual e tiveram algum respaldo institucional 

como forma de manifestação – enquanto um foi protesto em audiência pública protagonizado 

por funcionários da Cedae, o outro aconteceu através de recurso judicial (como pedido dos 

Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio 

de Janeiro, uma juíza suspendeu qualquer ato relativo a venda da Cedae). 

Com relação aos demais conflitos registrados, os agentes reclamados foram o governo 

municipal (com 3 conflitos), o governo estadual (1 conflito) e a companhia de água (1 

conflito). Quatro deles foram protagonizados por moradores e a principal forma de 

manifestação foi a denúncia via meios de comunicação (4 conflitos).  

Dessas manifestações, três delas estavam relacionadas com a falta de infraestrutura para 

evitar alagamentos, sendo desencadeadas devido às fortes chuvas que marcaram o verão no 

Rio de Janeiro. Os conflitos estão registrados a partir de eventos conflituosos ocorridos na 

Cidade de Deus, em Campo Grande e como ‘Cidade toda’. Os que fazem referência a bairros 

específicos, foram protagonizados por moradores, sendo que a forma de manifestação na 

Cidade de Deus foi o fechamento de vias (os moradores fecharam a Linha Amarela) e em 

Campo Grande, optou-se pela denúncia via meios de comunicação.  

Por sua vez, o conflito registrado como Cidade toda foi marcado como ator a categoria 

“sindicatos ou associações profissionais”, uma vez que o representante da Associação das 
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Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro denunciou a falta de manutenção do sistema de 

frenagem, atribuindo isso ao desalojamento de pessoas depois das chuvas fortes – negando 

assim, qualquer possibilidade de imprevisibilidade dos danos após as chuvas.  

Dois dos outros conflitos registrados, ocorreram na Rocinha e em Copacabana. Ambos 

foram protagonizados por moradores, utilizaram como forma de manifestação a denúncia via 

meios de comunicação e reclamaram em relação à falta de prestação adequada de serviço. 

Todavia, o conflito registrado na Rocinha reclamava a falta de tratamento de esgoto e pedia 

por infraestrutura; já o de Copacabana, denunciava um vazamento de água que aconteceu no 

bairro.  

Nesse sentido, os conflitos registrados nesse período analisado apresentam 

características que evidenciam quais os principais temas referentes à água, sua distribuição 

e tratamento. A privatização é ainda uma questão que se faz presente, que está em disputa 

constante. A crise do Rio de Janeiro se mostra através da incapacidade do poder público de 

lidar com problemas estruturais, em que alagamentos, falta de tratamento de esgoto e acesso 

a água potável são temas prioritários a serem tratados. 

 

5.11 Parques, jardins e florestas 
 

Ao longo do tempo da pesquisa do Observatório, os conflitos referentes a Parques, 

Jardins e Florestas registram 63 ocorrências pela cidade do Rio de Janeiro. Faz-se necessário 

destacar que a Fundação Parques e Jardins, coordenada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, é 

responsável pelos projetos paisagísticos da cidade, incluindo a sua conservação e a 

arborização pública, tendo como objetivo planejar e gerir as áreas verdes da cidade, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida do Carioca. 
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Em entre 2017 e 2018, tempo relativo a análise proposta por esse relatório foram 

encontrados apenas 3 conflitos e em dois deles aparecem litígios sobre áreas de proteção 

ambiental. O primeiro relatava a manifestação de civis contra as nomeações para cargos de 

gestão do Parque Nacional da Tijuca, em outro, moradores do Jardim Guanabara, na Ilha do 

Governador, se manifestaram contra a intenção da prefeitura de construir um bosque público 

em uma área de proteção ambiental. O último conflito esteve associado à má gestão do PAM 

(Posto de Atendimento Médico) de Del Castilho, cujo jardim estava com alto matagal e 

consequentemente gerando problemas para os residentes e transeuntes do entorno. 
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Por ser a esfera de poder gestora da Fundação Parques e Jardins, o governo municipal 

aparece como a agente mais contestado nos conflitos. As empresas privadas foram o segundo 

grupo mais contestado, sobretudo devido às ações relacionadas ao desmatamento de algumas 

áreas da cidade. 

No tocante às formas de manifestação utilizadas pelos grupos contestadores, podemos 

observar que há uma predominância na utilização de denúncias através de manifestações em 

praça pública. Em contrapartida, o fechamento de vias e passeatas aparecem com as formas 

de expressão menos adotadas no que tange aos conflitos associados ao objeto “parques, 

jardins e florestas”. 
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5.12 Rios, lagoas e praias 
 

Foram registrados 56 conflitos em torno da preservação destes ecossistemas na cidade 

no período de 1993 a 2018. No último ano, entre julho de 2017 e junho de 2018, foram 

registradas três manifestações. O gráfico abaixo ilustra, com a divisão de conflitos por ano: 

 

           Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

A partir da totalidade dos conflitos registrados, desde 1993, a distribuição espacial 

acompanha a localização destes corpos hídricos na cidade. Assim, os bairros no entorno da 
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Baía de Guanabara e as áreas litorâneas registraram a maioria dos conflitos. As lagoas Rodrigo 

de Freitas e de Jacarepaguá também foram objetos de conflitos. Nos bairros da zona norte, 

predominou a denúncia contra a poluição dos rios ainda existentes. O mapa abaixo mostra a 

distribuição espacial dos conflitos no período de 1993 até 2018.  

 

 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

A Companhia Estadual de Águas e Esgotos/CEDAE é a responsável pela coleta, 

tratamento e fornecimento de rede de esgoto no Estado do Rio de Janeiro, concentrando, 

portanto, as críticas sobre os problemas relacionados ao saneamento ambiental no Estado. 

Tivemos além de manifestações contra a CEDAE, as ações da Prefeitura, conforme os 

conflitos registrados evidenciaram, também foram contestadas.  

A Baía de Guanabara sofre os impactos socioambientais dos diferentes tipos de 

despejos que são lançados em suas águas, do esgoto doméstico oriundo dos rios poluídos ao 

industrial- petroquímico. Atualmente, a área ocupada por manguezais chega a apenas 82 km², 

área que já ocupou mais de 250 mil km². A área de pesca é restrita a somente um trecho de 

12% da baía. Segundo o biólogo Mario Moscatelli, dos 44 rios que desembocam na baía, 39 

estão mortos por estarem repletos de esgotos. 
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A Refinaria Duque de Caxias da Petrobrás/REDUC foi responsável por uma série de 

despejos de óleo ao longo das últimas décadas. Em 2000, um grande derramamento despejou 

mais de um 1,3 milhões de litros de óleo na baía, comprometendo a qualidade de suas águas 

e a vida de quem depende delas. Diversos movimentos ambientalistas se mobilizaram ao longo 

dos anos para cobrar a limpeza, como o Movimento Baía Viva, as ONGs Viva Rio e Onda 

Azul, a Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro/FEPERJ, além da Associação 

de Homens e Mulheres do Mar da Baía de Guanabara/AHOMAR, que vêm denunciando 

assassinatos de pescadores e a violência que acompanha a indústria petrolífera. Foram 

registradas 14 manifestações contrárias à poluição da Baía da Guanabara e aos vazamentos da 

Petrobrás, além de pedidos de indenizações de pescadores prejudicados por essas falhas. 

Recentemente, o governo estadual se comprometeu a despoluir 80% da Baía de 

Guanabara para a realização dos Jogos Olímpicos. No entanto, essa promessa não foi 

cumprida. Apenas 10 barcos coletores de resíduos flutuantes e ecobarreiras (linhas que 

separam o lixo flutuante) nos rios foram utilizados e os Jogos foram realizados em meio ao 

lixo e ao esgoto. 

A Baía de Sepetiba também foi objeto de manifestações de moradores, pescadores e 

ONGs ambientalistas. No ano 2000, eles protagonizaram um abraço simbólico à baía para 

questionar as obras necessárias para a implantação do Porto de Sepetiba. A dragagem do fundo 

poluído traria à tona dezenas de metais pesados e tóxicos ali acumulados. 

A preservação das praias oceânicas de Copacabana, Leme, Ipanema, São Conrado e 

Barra da Tijuca, que são símbolos turísticos da cidade, mobilizou diversos coletivos, como 

associações de moradores, surfistas, artistas, atletas, parlamentares e ONGs, como a 

“Defensores da Terra”. Foram registrados 24 conflitos relacionados à poluição das praias e às 

políticas públicas voltadas para a limpeza de suas águas, como o Emissário Submarino, em 

Ipanema. A Barra da Tijuca concentra metade das manifestações, muitas delas denunciando 

também o lançamento de esgoto nas lagoas da região, fortemente poluídas. A Barra da Tijuca 

foi selecionada como o centro das obras e intervenções olímpicas, entre elas, a construção de 

um campo de golfe em uma área de proteção ambiental permanente no entorno da Lagoa de 

Marapendi, que abrigava uma série de espécies ameaçadas de extinção. Junto a isso, em 2003, 

ONGs e moradores protestaram contra a redução do percentual destinado à preservação 

ambiental no orçamento da distribuição dos royalties do petróleo, de 20% para 5%. 
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A limpeza da Lagoa Rodrigo de Freitas também foi tema de cinco manifestações 

denunciando a poluição, geralmente após alguma “mortandade de peixes”. Moradores, 

parlamentares e ONGs se organizaram para cobrar a limpeza das águas. Os projetos 

relacionados aos Jogos Olímpicos também geraram e motivaram conflitos na Lagoa, como 

quando dos projetos para obras no estádio de remo. 

A degradação dos rios e das bacias hidrográficas também foi criticada pela população 

carioca, majoritariamente nos bairros da zona norte, como Andaraí, Engenho de Dentro e 

Tomás Coelho. Os moradores exigiram limpeza e canalização dos rios e teceram críticas às 

constantes enchentes. A poluição industrial dos rios, por sua vez, também foi denunciada. 

Aconteceu uma manifestação contra um despejo irregular de resíduos industriais no Rio Faria-

Timbó, que teria causado uma intoxicação grave nos moradores. 

- AGENTES RECLAMADOS, FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E COLETIVOS MOBILIZADOS 

No período do último ano houve registro de três conflitos referentes ao objeto ‘Rios, 

Lagoas e Praias’. Seguindo a tendência dos registros, os conflitos se apresentaram em bairros 

que se destacam quando se fala em questões de Rios, Lagoas e Praias. Deles, dois aconteceram 

na Barra da Tijuca (bairro que apresenta a maior quantidade de registros nessa tipologia), 

tendo como agente reclamado o governo estadual e apresentando como peculiaridade o 

envolvimento de artistas famosos e celebridades na manifestação. Enquanto em um, o ator 

Mateus Solano navegou sobre o complexo lagunar da Barra da Tijuca e denunciou a poluição, 

o outro também fez a mesma denúncia, porém, através de mutirão de limpeza.  

O outro bairro que registrou conflito foi São Conrado. Os moradores denunciaram 

através de meios de comunicação uma mancha escura na água na praia de São Conrado. 

Conforme eles, tal mancha era resultado o mal funcionamento do sistema, em que o lixo ficou 

entupido. Dessa forma, o agente reclamado foi a companhia de água. 

 

 

5.13 Espaço sonoro e visual 
 

O objeto “Espaço Sonoro e Visual” soma 47 conflitos registrados. Em sua 

maioria, esses conflitos se referem a bares, restaurantes e igrejas, localizados em áreas 
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residenciais. Ao longo do tempo, com exceção dos anos de 2001 (10 conflitos) e 2003 (6 

conflitos), eles se mantiveram constantes, com pequenas variações. Nestes dois anos com 

maior incidência de conflitos para este objeto, analisamos que todos os protestos são 

contra a poluição sonora causada por restaurantes, bares, escolas de samba, carros de som, 

cultos evangélicos e bailes funk e contra a aprovação pela Câmara Municipal do aumento 

do número de decibéis toleráveis de 55 para 80. 

O gráfico abaixo mostra a análise temporal do registro de conflitos para o objeto: 

 

 

 

Empresas privadas, aparecem como o principal agente reclamado, seguidas pelo 

Governo Municipal, “Outros”, “Clubes e/ou condomínios” e o Governo Estadual. A 

principal forma de manifestação é denúncia via ministério público, seguida de 

manifestações em praças públicas, abaixo assinados/cartas/etc.; denúncia via meios de 

comunicação e passeatas, nesta ordem. Quando observamos a espacialização dos 

conflitos por Espaço Sonoro e Visual, temos como as duas principais regiões de conflitos 

a Zona Sul, com 39% dos conflitos e a Zona Norte, com 21%. Os que se referem à “Cidade 
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como um todo” representam 18%, Centro (11%) e Zona Oeste (11%) são residuais se 

compararmos com as outras duas zonas. 

 

No período de julho de 2017 a junho de 2018, três conflitos foram realizados pelos 

bairros Botafogo, Jardim Botânico e Humaitá, ambas na zona sul região dos bairros 

residenciais mais antigos e de maior concentração de renda. O conflito que ocorreu em 

Botafogo, se destaca por não ser o primeiro, e por existir um acordo em vigência para a 

solução do mesmo: 

“Moradores de Botafogo reclamam sobre barulho na madrugada provocado por música alta em 

bares da região, mesmo após a assinatura do Termo que concilia regras de convivência entre 

bares e moradores de regiões boêmias. Segundo os moradores, há muito barulhos de clientes dos 

bares que, mesmo após o fechamento do estabelecimento, ficam até de manhã falando alto e 

ouvindo músicas. Eles relatam que os estabelecimentos promovem shows e dispõem mesas nas 

calçadas. Proprietários alegam não realizam esse tipo de intervenção em calçadas e que estão 

cumprindo com todas as normas estabelecidas. Os moradores ainda fizeram vídeos e postaram 

nas redes sociais, denunciando o uso de drogas na rua. Mesmo com esse conflito a presidente da 

Associação de moradores de Botafogo compreende que tais estabelecimentos não devem ser 

fechados, pois geram empregos, porém enfatiza a necessidade de maior controle do barulho e da 

circulação de pessoas em certos horários da noite.”  

(Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br) 
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Os outros dois conflitos se apresentaram em forma de abaixo assinado contra 

estabelecimentos específicos. A associação de moradores do Jardim Botânico pediu a 

cassação do alvará de funcionamento de um restaurante que estava causando incômodo 

aos moradores e, também, a associação de moradores do Humaitá reclamaram às 

autoridades sobre os transtornos de festas que estavam ocorrendo em um clube do bairro.  

Podemos ponderar que todos os conflitos têm uma relação com vida noturna da 

cidade principalmente em seus bairros nobres e residenciais, onde as associações de 

moradores têm maior força política e participação no bairro, o que mostra a relevância 

dessas denúncias, apesar dos estabelecimentos promoverem entretenimento aos locais.  

 

5.14 Lixos e resíduos 
 

Foram registrados 41 conflitos ligados à questão do Lixo e Resíduos. Conforme 

gráfico abaixo, pode-se observar a quantidade de conflitos registrados junto ao ano, 

evidenciando assim a evolução de tal objeto.  

 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

A primeira característica que chama a atenção é a seletividade espacial das 

manifestações ligadas ao lixo, em sua maioria originadas nos bairros periféricos da 
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cidade. O mapa abaixo mostra a distribuição espacial dos conflitos no período de 1993 

até 2018:  

 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 

 

Nas zonas Oeste e Norte, as principais demandas estavam ligadas ao surgimento 

de “lixões” e aos problemas no serviço de coleta domiciliar, mas também à ausência de 

lixeiras. Um caso exemplar foi uma manifestação contra a construção de um aterro 

sanitário em Paciência, em 2005. 

Na zona sul, foram registrados quatro conflitos com caráter bastante distintos dos 

demais. Houve conflitos contra os restaurantes do Corcovado, em 1999, que despejavam 

lixo nas encostas e, no Flamengo, contra o abandono do prédio do clube homônimo que 

acumulava entulhos. Em Laranjeiras, formou-se um movimento intitulado “Xô, Cocô!”, 

que protagonizou duas manifestações, em 1999 e 2005, contra a prática de moradores de 

passear com animais e não recolher as fezes destes das calçadas. 

 

AGENTES RECLAMADOS, FORMAS DE MANIFESTAÇÃO E COLETIVOS 

MOBILIZADOS 

No período entre julho de 2017 e junho de 2018, houve registro de cinco conflitos 
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referentes ao tipo Lixo e resíduos. Todos eles aconteceram em bairros específicos, com 

exceção de um que teve como local registrado a Cidade toda. Neste, a diretoria da 

Comlurb, através de ofício, informou da possibilidade de paralisação do serviço de 

coleta de lixo graças a falta de repasse de verbas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse 

sentido, da totalidade de conflitos registrados, quatro manifestações tiveram o governo 

municipal como agente reclamado, seguido pelo governo estadual, com um conflito 

registrado.  

Os bairros que apareceram foram Inhaúma, Maré, Tijuca e Saúde, cada um 

registrando um conflito. Todos eles tiveram como atores os moradores e utilizaram a 

‘denúncia via meios de comunicação’ como forma de manifestação. As reivindicações 

que apareceram estavam relacionadas ao despejo inapropriado e acúmulo de entulho ou 

lixo (Inhaúma, Maré, Tijuca), passando também pela crítica a falta de prestação de 

serviço condizente com a demanda (Maré) e chegando à denúncia de falta de serviço de 

limpeza (Saúde).  

Conforme o histórico de registros, os conflitos presentes nesse período analisado 

seguem a lógica do contexto mais geral: há mais conflitos referentes à lixo e resíduos 

em bairros periféricos. Pode-se falar aqui em conflito sócio-ambiental, conforme a 

definição de Henri Ascelrad (2004): existe uma distribuição de riscos desigual ao se falar 

em lixo e resíduos em geral. Algumas populações estão mais vulneráveis do que outras 

e isso afeta dimensões físicas e subjetivas dos indivíduos, implicando em consequências 

para a (não) reprodução de vida para populações específicas.  

 

5.15 Patrimônio histórico 
 

Foram registrados 33 conflitos relativos ao objeto Patrimônio Histórico, no 

período entre 1993 e 2018. Metade das demandas foi encaminhada à Prefeitura, com 16 

registros. O governo federal foi o agente reclamado em seis conflitos. O governo 

estadual e as empresas privadas foram questionados em quatro conflitos cada. Em 2017, 

diante da crise política e financeira do Estado, bailarinos, músicos e funcionários do 

Teatro Municipal protestaram por falta de condições estruturais no espaço e salários 
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atrasados. 

Essa distribuição reflete a divisão de responsabilidades sobre a preservação do 

Patrimônio Histórico. A Secretaria Municipal de Conservação é responsável pela  

manutenção dos monumentos públicos. Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional/IPHAN é o órgão do Governo Federal responsável pelo tombamento e 

preservação de diversos imóveis na cidade. 

O gráfico abaixo ilustra essa distribuição: 

 

 

O mapa abaixo ilustra a distribuição espacial dos conflitos em torno da 

manutenção do Patrimônio Histórico da cidade. Os bairros da região central, o chamado 

Rio Antigo, incluindo os bairros com arquitetura preservada na zona Sul, como Cosme 

Velho e Glória, possuem muitos imóveis tombados e mobilizam seus moradores para 

mantê-los. O Centro da cidade concentra um grande número de monumentos, igrejas, 

conventos e imóveis públicos remanescentes dos períodos colonial e imperial, que 

demandam manutenção constante. Em alguns casos, o poder público cogitou se desfazer 

de seus imóveis, como o Quartel General da Polícia Militar, gerando muita resistência 
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popular. 

 

 

 

No ano anterior, moradores da Ilha de Paquetá se mobilizaram para reivindicar a 

restauração do Solar Del Rey e sua posterior transformação no primeiro centro cultural 

da Ilha. O imóvel histórico foi tombado em 1938 e abrigava uma Biblioteca Comunitária, 

que foi fechada em 2009. 

No Maracanã, a luta pela permanência e restauração da Aldeia Maracanã 

mobilizou diversas organizações sociais e movimentos indígenas. O imóvel histórico faz 

parte do Complexo do Estádio Maracanã, que foi concedido pelo Governo Estadual para 

um Consórcio formado por empreiteiras e empresas internacionais, e seria demolido para 

dar lugar a um estacionamento com vistas à realização da Copa do Mundo de Futebol. 

Os indígenas ocuparam o prédio e realizaram manifestações com ritos tradicionais no 

entorno do Maracanã. O imóvel foi desocupado violentamente pela Polícia Militar e pelo 

Corpo de Bombeiros, porém permaneceu ocupado pelos indígenas que constroem ali a 

Universidade dos Povos Indígenas.  
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No período recentemente analisado, foram registrados três conflitos relacionados à preservação 

e conservação da cultura material existente na cidade. Um dos casos mais conflitantes diz respeito à 

situação em que se encontra o Instituto dos Pretos Novos (IPN), situado na região do Cais do Valongo, 

sítio arqueológico que foi tombado como patrimônio Imaterial mundial pela UNESCO em 2009. O 

IPN foi fundado no local onde era a residência da Sra. Mercedes Guimarães, que enquanto realizava 

uma reforma no imóvel, encontrou ossadas humanas e objetos que pertenciam a escravos do séc. 

XVIII, período em que a região recebeu mais de dois milhões de africanos para o mercado de pessoas 

escravizadas no Brasil. O local onde é hoje é o Instituto dos Pretos Novos foi, neste período, um 

cemitério onde eram enterrados os corpos dos escravizados que trabalhavam na região.  

Em maio de 2017, Mercedes Guimarães, hoje diretora do Instituto dos Pretos Novos, denunciou 

os problemas financeiros que estão sendo enfrentados pela instituição por conta de falta de auxílio da 

Prefeitura. Segundo a diretora, tais problemas começaram em março de 2017, quando o contrato para 

pagamento de custeio do local não foi renovado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da 

Região do Porto (Cdurp), órgão da prefeitura que, em 2016, repassou R$ 76 mil para despesas e R$ 6 

mil mensais para o pagamento dos guias. A prefeitura, por sua vez, disse à época que ainda oferecia 

apoio ao IPN, já que “representantes da Cdurp integraram o movimento #Ipnresiste para contribuir 

com sugestões que apontem para a manutenção das atividades da casa”.  

Por fim, a Secretaria de Cultura informou que estava “em andamento a criação do Museu da 

Escravidão e da Liberdade (nome provisório), que segue o conceito de museu território, o que 

beneficiaria outras iniciativas no entorno”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo IPN 
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A prefeitura do Rio de Janeiro tem sido alvo de denúncias recentes sobre a falta de políticas 

públicas que garantam a permanência e o reconhecimento de manifestações culturais de tradição afro-

brasileiras, cujas contribuições foram fundamentais para a formação do imaginário e da cultura da 

cidade, como o Jongo da Serrinha e a Feira das Yabás. Há uma pressão entre a comunidade acadêmica 

para que o IPHAN torne o local conhecido como Pedra do Sal em patrimônio histórico da cidade, 

porém esse projeto ainda tramitava. 

 

5.16 Energia e gás 
 

O fornecimento de energia elétrica na cidade do Rio de janeiro está sob a responsabilidade da 

Light Serviços de Eletricidade S.A., privatizada em 1996. Já o fornecimento de Gás Natural está sob 

a responsabilidade da CEG/ Companhia Estadual de Gás, que foi privatizada em 1997, estando 

atualmente sob controle do Grupo Gás Natural Fenosa. Os conflitos agrupados na categoria Energia 

e Gás totalizaram 36 registros no período de 1993 até 2018. A Light aparece como principal Agente 

Reclamado e no ano de 2018 todos os quatro conflitos registrados demostraram essa tendência sendo 

a Light o único agente reclamado desse ano.  

Destacam-se ainda a participação de entidades ligadas ao comércio e os problemas no 

fornecimento de luz nas favelas, além da luta contra a proposta de mudança no modelo de partilha 

dos royalties do petróleo para os estados e municípios produtores, materializada no Projeto de Lei 

2.525. Esse último aspecto mobilizou milhares de pessoas e entidades, estimuladas por uma forte 

ação estatal, em uma campanha intitulada “Em defesa do Rio. O petróleo é nosso”. O PL significava 

uma redução nos repasses de recursos aos Estados produtores, afetando principalmente o Rio de 

Janeiro.  

Foram realizadas duas grandes manifestações na cidade, atraindo mais de 200 mil pessoas 

cada uma. Uma manifestação no segundo semestre do ano de 2017, que faz parte o período analisado 

nesse relatório, contou com a participação de 20 indígenas que fizeram um protesto contra os leiloes 

dos blocos de petróleo, que estavam sendo realizados pela Agencia Nacional do Petróleo (ANP) no 

Hotel Windsor na Barra da Tijuca. Entre as organizações que promoveram o protesto estavam a 

‘350.org Brasil’ e a ‘Coesus – Colizão Não Fracking Brasil’. O grupo reivindicava o uso de energia 

limpa e o fim do investimento em combustíveis fósseis. A atriz Cassia Kiss Magro também participou 

do protesto. 
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O gráfico abaixo ilustra a distribuição dos conflitos de 1993 até julho de 2018: 

 

 

 

Analisando a série histórica temos um padrão de conflitos que permanece baixo de 1993 até 

2006 com cerca de um conflito a cada dois anos. A partir de 2007 tivemos um aumento que se mostrou 

sustentável em 2010 com um total de 6 conflitos no ano registrados. Pudemos perceber que o último 

período analisado também representou um aumento dos conflitos relacionados à energia e gás com 1 

em 2017 e 4 em 2018.  

Agente reclamado: 

Nesse último ano como podemos destacar que o principal agente reclamado foi a companhia 

de energia da cidade do Rio de Janeiro, a Light com um total de 4 dos cinco conflitos registrados. A 

principal reclamação são os constantes apagões que já se tornaram comuns no cotidiano dos 

moradores de diversos bairros do Rio de Janeiro, sobretudo em regiões periféricas da cidade como as 

zonas norte e oeste ou nas favelas independente da região da cidade em que estão localizadas.  

Nesse gráfico podemos observar a série histórica de como a Light corresponde a imensa 

maioria de conflitos, com 64% relacionados ao objeto energia e gás. Ainda destacamos o papel do 

governo federal com um total de 17% dos conflitos, destes a grande maioria se relaciona a luta pela 

questão do petróleo, em relação aos leilões dos poços de petróleo ou dos royalties para o Rio de 

janeiro.  
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Na Zona Sul da cidade foram registrados seis conflitos ligados ao fornecimento de energia. 

Metade deles originados em favelas. Em Ipanema, diversas entidades ligadas aos comerciantes em 

conjunto com a Associação de Moradores entraram com uma ação na Justiça contra a Light após 

alguns “apagões” no bairro. Eles exigiam multa diária e indenização pelos prejuízos. Os 

frequentadores do Aterro do Flamengo também se organizaram para protestar contra a fraca 

iluminação pública no parque. 

O fornecimento de Gás Natural foi problematizado em dois registros. Os familiares de vítimas 

fatais de vazamentos de gás residencial cobraram ações da CEG para reduzir o número de acidentes. 

O fornecimento de gás natural veicular/GNV foi pautado em 2007 por taxistas e donos de postos, 

após o Estado anunciar um risco de desabastecimento desse combustível. Do total de conflitos 

registrados pelo observatório, 19 ocorreram devido à frequente queda de energia. A “Companhia de 

luz” atuante na cidade aparece como o agente mais reclamado, sendo responsável por 23 dos 36 

conflitos, seguidos governo federal com 6 conflitos, Governo municipal com 3, estadual com 2, Além 

desses, “Companhia de gás” e “Pessoa física” obtiveram um registro cada. No período analisado a 

tendência histórica se manteve com a maioria dos conflitos relacionados a companhia a de luz, e 

apenas um contra o governo federal.  

Coletivos mobilizados  

Os atores que mais protestaram foram o grupo de “Moradores ou Vizinhos”, responsáveis por 

20 dos 36 conflitos. As “Associações de Moradores” se mobilizaram duas vezes. Em seguida, com 
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dois conflitos, estão os “Sindicatos ou Associações Profissionais” e, por fim, com um conflito cada, 

os “Profissionais da mesma área”, “Movimentos de Moradia e Sem tetos”, “Grupo de Amigos e/ou 

Parentes”, “Clubes e/ou Condomínios”, “Parlamentares” e “Populares”. 

A associação de Moradores do Leblon e o Movimento Rio Cidade Legal protestaram contra a 

nova cobrança da Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, criada pela Prefeitura 

em 2010. No Centro, em 2010, a Federação do Comércio do Estado do Rio de 

Janeiro/FECOMÉRCIO-RJ solicitou uma audiência com o governo estadual para “discutir os 

prejuízos”, após dois dias sem luz no Centro, especialmente na região comercial do Saara. 

No período que estamos analisando se evidenciou o predomínio das reivindicações de 

moradores de uma determinada localidade ou de diversos bairros. Essa característica está presente, 

sobretudo pela natureza da maioria dos conflitos desse objeto, no qual a questão dos apagões 

movimentou a grande maioria dos protestos, como por exemplo, três conflitos que registramos em 

alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro: 

“Moradores de vários bairros do Rio de Janeiro fizeram protestos e fecharam ruas contra a falta 

de luz que atingiu a cidade depois do temporal ocorrido no dia 13/03/2018.” Na Zona Oeste, os dois sentidos 

da Avenida Santa Cruz foram parcialmente bloqueados, em Senador Camará. O mesmo ocorreu na Avenida 

Brasil, pista sentido Centro, próximo à Vila Kennedy. Na Zona Norte, uma faixa da Avenida Marechal 

Rondon também foi fechada por manifestantes, na altura da Mangueira”. 

”  

Esses conflitos que moradores, vizinhos ou associações de moradores são o principal coletivo 

mobilizado representaram 80% dos casos do período analisado, na série histórica podemos observar 

pelo gráfico que também são a maioria com 75% dos conflitos.   
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As formas de luta  

Os moradores das favelas e bairros populares da cidade protagonizaram a maioria das 

manifestações nas ruas contra a falta de fornecimento de energia, e essa tendência que esteve presente 

no objeto no relatório de 2016-2017 manteve-se no atual período analisado. Moradores de bairros da 

zona norte e oeste protestaram contra a falta de iluminação, provocada pela intensa chuva no início 

do ano de 2018, e pela demora da companhia de restabelecer o fornecimento. No período anterior que 

havíamos analisado permanecia esse tipo de relação da Light com bairros populares e favelas da 

cidade.  

A estratégia mais utilizada por esses moradores foi o bloqueio das principais vias do bairro, 

geralmente com forte repressão policial, principal forma de protesto que esteve presente no período 

analisado em 80% dos conflitos. Podemos citar o caso dos moradores de Guaratiba, do bairro de 

Magarça, que atearam fogo em pneus na avenida D João VI próximo a estação do BRT do Magarça. 

O protesto foi em decorrência da falta de luz provocada pela queda de uma árvore na fiação do bairro. 

Esse protesto é um exemplo do padrão que podemos observar de ação contra a companhia de luz, 

para chamar atenção das autoridades e da imprensa para o descaso com as populações mais pobres, 

que em muitos casos permanecem vários dias no escuro pela total falta de reponsabilidade da empresa 

fornecedora de luz. 
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5.17 Vizinhança 
 

Ao longo dos registros organizados pela pesquisa do Observatório de Conflitos Urbanos na 

Cidade do Rio de Janeiro, os conflitos referentes à vizinhança totalizaram somente 24 ocorrências nos 

últimos vinte e cinco anos, neste último ano apenas um conflito foi registrado. Os conflitos registrados 

no site ocorreram entre os anos de 1995 e 2018, porém não houve nenhum registro nos anos de 1993, 

1994, 1999, 2004, 2006, 2010, 2012, 2014, 2016 e 2017. Com o auxílio do gráfico abaixo podemos 

perceber a frequência dos conflitos por ano, e assim notamos que o ano de 2000 foi o ano que mais 

apresentou registros de conflitos relacionados à Vizinhança, totalizando cinco ocorrências. 
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Ao analisarmos os bairros que mais reclamaram, percebemos que Copacabana foi o bairro 

responsável pelo maior número de conflitos do tipo Vizinhança inseridos no Observatório, totalizando 

seis ocorrências, no qual os conflitos do bairro se deram nos anos de 2002, 2003, 2007 e 2008.  

No ano de 2002, o deputado estadual Carlos Dias acionou o Ministério Público solicitando o 

fechamento de uma loja "sex-shop", localizada ao lado de uma igreja e a 100 metros de uma escola. 

Em 2003, moradores e comerciantes da Rua Anita Garibaldi protestaram pela retomada das obras do 

metrô. No ano de 2007, a Associação de Moradores do bairro pediu o cancelamento do show “Live 

Earth”, com expectativa de público de setecentas mil pessoas, e, finalmente, em 2008, moradores e 

vizinhos de um restaurante abandonado reclamaram que o local estaria servindo de abrigo para 

traficantes e moradores de rua. 

No dia 17 de maio de 2018, um conflito ocorreu na Barra da Tijuca. Moradores do condomínio 

Parque das Rosas, denunciaram as más condições de um antigo prédio da faculdade Estácio de Sá. 

Segundo a denúncia, a falta de manutenção, principalmente na piscina, resultaria em água parada e 

transbordamento em dias de chuva. A empresa que comprou o prédio aguardava as sublocações para 

tomar posse. 
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