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1. Introdução 
 

O objetivo principal do presente relatório é apresentar uma análise da recente 

conjuntura política e social a partir dos conflitos urbanos mapeados através do trabalho de 

pesquisa do Observatório dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro. O presente 

relatório enfatiza os resultados obtidos pela pesquisa realizada pelo Laboratório Estado 

Trabalho Território e Natureza (ETTERN), vinculado ao Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

no segundo semestre de 2019 e primeira metade de 2020. 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 georreferenciados, 

desde 1993 até o presente momento. 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 socioespacial de recursos públicos, 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 proporciona 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. 

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 os jornais de maior circulação na cidade, os arquivos do Ministério 
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Público Estadual, o Diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e o acompanhamento de 

manifestações através da equipe de pesquisadores. Definimos como recorte temporal para o 

início do mapeamento de conflitos o ano de 1993 (ano do início dos trabalhos do Plano 

Diretor da cidade, instituído em meados 1992). 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 os tipos de conflitos que se quer ver representados no 

mapa. 

O georreferenciamento, 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 



 
7 

 

 

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 socioespacial 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 como “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 georreferenciadas e disponibilizadas pelo Observatório, alimentando o 

debate 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 

"marketfriendly" ou "marketoriented" serão recompensadas, atraindo investimentos, turistas 

e eventos de grande magnitude. 
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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, juntam-se a desconstituição de políticas universais e a 

entronização das políticas focalizadas, que são proclamadas como formas de "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 das cidades brasileiras: a desigualdade. 

Ao olharmos para a cidade, nos defrontamos com o fato um dualismo 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. 

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 um caminho para o 

entendimento da realidade e dinâmica de uma cidade, eles compõem também rico material a 

ser explorado em estudos comparados. O Observatório dos Conflitos Urbanos, desenvolvido 
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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 da Ciudad de México 
(www.observaconflitos.ippur.ufrj.br/mexico)  
Coordenado pelo Prof. Emílio Pradilla Cobos, da Universidad Nacional de México 

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 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 PradillCobos, 

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, 
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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 (CE) já 

com site e equipe em desenvolvimento, 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.  

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. 

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 são utilizadas pelo Observatório de Conflitos 
Urbanos na Cidade do Rio de Janeiro. 
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2.1 Jornais 

 

A coleta nos jornais, O Globo, O Dia, Extra e Jornal do Brasil se deu através da 

assinatura eletrônica dos exemplares, para que se pudesse ter acesso à íntegra do exemplar. 

A forma de pesquisa do Jornal do Brasil a partir de 2013 se deu através da edição online 

devido ao término da versão impressa do jornal. 

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, frequentemente eles estavam listados como 

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

encontrados. Além desses, outros obstáculos encontrados 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 
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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.   

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, e cidadãos, passarão a 

poder relatar à equipe do Observatório suas manifestações passadas. Acessando o link 

“participe” no site1, todos podem contribuir para o Observatório de Conflitos, 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 efetuando uma cobertura. 

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 Florestal, Comunidade de 

Manguinhos e Vila Autódromo), como as assembleias do Sindicato Estadual dos 

 
1http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/site/ 
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Profissionais de Educação/SEPE e o movimento de ocupação de escola estaduais e 

universidades federais, além da Comunidade da Aldeia Maracanã e a Maré. Mesmo em 

tempos de pandemia conseguimos manter reuniões de discussão da bibliografia referida ao 

final assim como reuniões de trabalho em ambiente virtual, pesquisa de campo reduzida e 

muito substituída por encontros virtuais, pesquisas nas fontes garantida pela disponibilização 

na rede de todas as fontes que utilizamos. Realizamos também a construção de nova e mais 

ágil versão do sistema que gera o mapa dos conflitos além da produção de análises, boletins 

e estudos que se expressam no presente relatório. 

 

 

 
 

 

3. Panorama dos conflitos entre 2019-2020 
 

A pandemia causada pelo novo Coronavírus modificou bruscamente a dinâmica das 

cidades ao redor do mundo, e com a cidade do Rio de Janeiro não foi diferente, aliás se 

destaque houve e há é o fato de a cidade se configurar enquanto um dos centros mais 

dramáticos em termos de contaminação e número de mortes causadas pela doença, 

comparável a países inteiros.  

Desde meados de março quando os primeiros casos surgiram a população entrou em 

quarentena seguindo majoritariamente as orientações da OMS e forçando as instituições, 

públicas e privadas a se readaptarem aos novos parâmetros de comportamento social. 

Promovendo uma rigorosa quarentena para evitar a propagação da doença e um número ainda 

maior de mortes, a população carioca não pôde sair de casa, e consequentemente pudemos 

atestar uma redução de conflitos urbanos que se expressavam comumente em manifestações 

de rua. A Covid 19 trouxe consigo a necessidade de leitos públicos e privados em hospitais, 

a necessidade do controle da disseminação via testes e planejamento, a necessidade de 

isolamento social, de higiene, de circulação do ar, de atendimento em massa, de tratamento 
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através de respiradores quando o quadro se complicava, necessidade de saneamento, de farta 

distribuição de água potável e de pesquisa intensa para a compreensão da doença e elaboração 

de remédios e vacinas. As constantes políticas de esvaziamento das atribuições do Estado 

através de privatizações, terceirizações e demissões promovidas pelos três níveis de governos 

que impactam a população da cidade, o federal, o estadual e o municipal foram pegas no 

‘contrapé’ de suas orientações pelas necessidades trazidas pela Covid. Quando mais se 

necessitou de médicos de família, eles haviam sido demitidos (mais de duas mil demissões), 

de leitos de hospitais públicos, eles vinham sendo sucateados e poucos funcionavam e em 

muitos faltavam insumos básicos; quando mais se necessitava de pesquisa as universidades 

viviam a realidade do corte de verbas, ataques ideológicos e desrespeito à sua competência 

pelo governo federal; quando mais se necessitou de saneamento básico ele não existia assim 

como nenhuma política pública para desenvolvê-lo; transporte de qualidade se respeitando o 

distanciamento? Claro que não; moradias dignas com ventilação, água encanada e 

distanciamento mínimo entre as construções? As favelas são o oposto exato das necessidades 

da população. A população pobre, favelada e preta, por sua vez impôs uma necessária 

readequação às formas resistência pouco exploradas ou quase nunca utilizadas para expressar 

seus protestos diante de tal quadro.  

O período aqui analisado tem início em agosto de 2019 e prossegue até o fim de julho 

de 2020, buscando dar prosseguimento ao último relatório. Foram registrados 151 conflitos 

urbanos na cidade do Rio de Janeiro durante esse último período. Destes, 53 envolveram a 

Cidade Toda e não tiveram como local de origem um bairro específico da cidade; resultado  

seguido do bairro do Centro com 11 conflitos, Copacabana e Maracanã com 7, enquanto a 

Barra da Tijuca ficou com 4.  

Destacaram-se as manifestações por saúde com 37 conflitos. Devemos apontar que o 

contexto foi marcado no primeiro semestre de 2020 pela pandemia o que indica o 

significativo crescimento de conflitos na área da saúde em relação ao relatório de 2018-2019. 

Desde 2018 estamos observando esse crescimento que teve um aumento significativo nos 

últimos seis meses de 2020.  
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Esse aumento de manifestações sob o tema da saúde explicitava a grave crise que o 

SUS passava na cidade do Rio de Janeiro, um longo processo de sucateamento e deterioração 

das unidades de saúde de todo o estado e da cidade do Rio de Janeiro. Essa política 

implementada na gestão de Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio e do governador do 

estado, Wilson Witzel é a principal causa dessa tendência de conflitos em áreas que o poder 

público tem obrigação constitucional de atuar, como saúde, educação, transporte e 

infraestrutura urbana. 

 Com a pandemia a situação se agravou e os casos que reivindicam saúde tornaram-se 

majoritários na nossa análise com cerca de 25% dos conflitos urbanos do período. Podemos 

inferir que a quase impossibilidade de se manifestar em decorrência da quarentena, motivou 

novas formas de manifestação com distanciamento, uso de máscaras e organização dos 

manifestantes, onde apesar das dificuldades, a extensa pauta de cobranças, protestos e 

reclamações advindas da precariedade do quadro da saúde na cidade motivaram o 

crescimento dos conflitos que versaram sobre o tema. Houve um incremento do objeto saúde 

como o único que se destacou nesse cenário de poucas manifestações de rua. 

Podemos constatar uma redução de casos relacionados à segurança pública em relação 

ao período analisado no relatório de 2018-2019, com 2 casos no recorte do presente relatório, 

essa redução pode ser explicada por um conjunto de fatores. Tivemos um período de 

intervenção do Exército na segurança pública do Rio de Janeiro até o ano de 2018, substituída 

por uma política de segurança pública de Wilson Witzel. A intervenção vinha tendo um 

impacto no aumento da conflitualidade, mas com o seu fim, podemos apontar uma volta no 

equilíbrio do objeto de segurança pública em relação aos demais, ou seja, houve uma redução 

que foi causada com o fim da intervenção e início do novo governo estadual. Com a chegada 

de Wilson Witzel e de uma nova política de segurança marcadamente caracterizada pelo 

incremento da noção do ‘confronto’ e do ‘abate’ de suspeitos, os primeiros meses de 2020 

apresentaram um aumento do número de mortes decorrentes de operações policiais nas 

favelas da cidade. Dados do Instituto de Segurança Pública indicaram inclusive aumento da 

letalidade policial em operação nas favelas da cidade em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Ou seja, o “tiro na cabecinha” se demonstrou, para além de figura retórica utilizada 

pelo governador quando em referência ao combate aos traficantes de drogas, uma triste 
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realidade que avançou inclusive nos primeiros meses da pandemia. Como de costume 

matando trabalhadores, crianças, consideradas inocentes mesmo na retórica dominante 

policial que trata na prática os moradores de favela como potenciais bandidos. 

Podemos inferir que a redução dos conflitos de segurança pública a partir de 2018 

também expressa uma política que opera dentro da lógica de silenciar politicamente, através 

do uso intenso da força e de mecanismos intimidatórios vários, como as milícias, os 

moradores de favelas. O que inibiu manifestações por segurança pública, ou por justiça nos 

casos de assassinatos cometidos por entes públicos, uma vez que o peso relativo dos conflitos 

sob o tema segurança pública em resposta ao crescente número de mortes tendia antes a 

acompanhar, mantendo relação causa-efeito com as ações letais promovidas pelas polícias e 

o que se notou foi um recuo dos protestos ainda que em parte do período recortado tenha 

havido um aumento de tais ações. O objeto Segurança Pública variou ao longo do recorte 

temporal do Observatório entre 33% e 37% de incidência, número que sofreu queda 

expressiva para os atuais cerca de 17%, tendência já vinha sendo observada anteriormente e 

que não é possível atribuir à mudança de conjuntura causada pela pandemia. A ADPF 635, 

decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu as operações policiais nas favelas durante 

a pandemia e começou a viger a partir de junho de 2020 reduzindo em mais de 70% as mortes 

decorrentes da ação policial na cidade pode ser um indício dessa redução. Ainda assim 

podemos constatar ainda um significativo número de conflitos em relação ao total registrado 

no período, sobretudo motivado pelo assassinato de moradores de favelas pela Polícia 

Militar. Um dos primeiros atos públicos durante a pandemia se deu na frente do Palácio 

Guanabara e motivado principalmente pela morte do menino João Pedro, 14 anos, morto em 

casa enquanto brincava com amigos, em São Gonçalo. Em razão de ter ocorrido ainda antes 

da ADPF, denunciava várias outras arbitrariedades cometidas pela polícia em diversas 

favelas, da cidade e do estado. Foi como se um único conflito aglutinasse toda uma demanda 

reprimida pela pandemia. Inspirados ainda pela onda de protestos americanos em decorrência 

do assassinato de George Floyd e com faixas que diziam “Vidas Negras Importam” e “Parem 

de nos Matar” os manifestantes foram duramente reprimidos pela polícia durante a 

manifestação. 
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Através de cada grande objeto se pode ter uma visão mais detida sobre os conflitos do 

último ano, suas motivações, suas formas de expressão, contra quem se dirigiram e o que 

reivindicaram. A seguir uma exposição da conflitualidade carioca a partir de cada objeto 

categorizado pelo Observatório dos Conflitos Urbanos na cidade do Rio de Janeiro. 

4.1 Objetos analisados 
 

No período analisado, os objetos reivindicados pelos conflitos apresentaram a seguinte 

distribuição: 

 

 

Ficam evidentes os quatro objetos que se destacaram em relação aos demais: 

segurança pública, saúde, transporte e infraestrutura urbana. Saúde foi o principal destaque 

com 37 casos no total, cerca de 25% e, segurança pública com 25 casos, cerca de 17%. 

Podemos perceber uma manutenção no que se refere aos conflitos do período analisado no 

último relatório 2018-2019, dois processos aparecem: de um lado uma tendência se manteve 

tanto para saúde como para segurança pública com os dois objetos se mantendo com os 

maiores números de casos. E a brusca redução de conflitos por segurança que já 

Fonte:www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 
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representaram 40% dos casos no relatório de 2017-2018, caindo para cerca de 20% no 

período posterior, tendência que se manteve com uma queda para 17% no período de 2019-

2020.  

No período analisado temos os conflitos relacionados à saúde como aqueles que 

levaram a população a reivindicar mais às autoridades competentes. O objeto vinha ganhando 

no último período analisado uma importância maior ficando em primeiro lugar no último 

relatório, essa tendência se concretizou no presente relatório, sendo ele isoladamente o que 

mais motivou casos de expressão de conflitos. A política de fechamento de clínicas da família 

e de desmonte do SUS como um todo, como revelam os citadinos ao se colocarem em 

mobilização coletiva, foram os motivos principais do aumento deste objeto reclamado e a 

pressão provocada pela pandemia. Foram relatados muitos casos de falta de medicamentos e 

insumos, filas de espera para tratamentos, cirurgias, exames e a superlotação dos hospitais, 

tanto da rede federal, como municipal. Somando-se a isso a questão da pandemia e 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 denunciaram a 

precariedade do sistema de saúde e a incapacidade da gestão do prefeito em dar atendimento 

decente ao cidadão. 

A questão do transporte público continuou a mobilizar um número significativo de 

conflitos, com 17 conflitos no total. A falta de ônibus e o sucateamento do serviço são as 

principais causas de manifestações e reclamações dos cariocas, com o cancelamento de 

linhas, diminuição do volume de veículos, o que promove aglomeração e disseminação do 

vírus; o serviço de BRT, corredor de ônibus rápido, que também se encontrava saturado pela 

falta de manutenção das vias e veículos, tanto dos consórcios - que administram os três 

corredores, com destaque para o Transoeste - quanto da própria prefeitura. Assim, várias 

empresas alegaram que não tinham condições de manter a sua operação. Manifestações de 

motoristas de aplicativos e de taxistas foram recorrentes nesse último período, assim como 

também manifestações que exigem melhores condições de circulação para moradores de 

Paquetá, que dependem unicamente das barcas; e a luta de estudantes secundaristas contra as 

restrições ao passe livre.  

Por fim dois objetos que despontaram em casos reclamados na nossa base de dados 

são relativos à infraestrutura urbana e educação. Manifestação contra a intervenção federal 
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no CEFET- RJ, e de pais de alunos pedindo melhoria nas escolas municipais que se 

encontravam em muitos casos sem estrutura adequada de funcionamento; a luta pela 

manutenção do FUDEB também apareceu como uma das reivindicações defendidas por 

estudantes, professores e pais. A manutenção do fundo é essencial para o município manter 

a rede em pleno funcionamento. 

A infraestrutura urbana era um dos principais motivadores de casos registrados em 

nossa base de dados no relatório de 2018-2019, tendência que se manteve com conflitos 

motivados pela falta de condições da cidade do Rio de Janeiro resistir às chuvas com 

constantes casos de alagamento. Alguns casos como a exigência de manutenção na orla da 

lagoa e melhoria da infraestrutura em São Conrado também são destaque, assim como a 

manifestação de pais dos jogadores mortos no Ninho do urubu, sede do Flamengo na Barra.  

 

 

 

 



 
20 

 

 

 

 

O coletivo mais mobilizado foi a categoria “Os profissionais da mesma área” somando 

46 conflitos. Os Sindicatos e Associações Profissionais se mobilizaram em outras 4 ocasiões. 

Considerando que os trabalhadores muitas vezes são mobilizados diretamente por seus 

Sindicatos, a soma das lutas protagonizadas por “Sindicatos e associações profissionais” e 

“Profissionais da mesma área”, indica que a classe trabalhadora, principalmente os servidores 

públicos, esteve muito mobilizada no último período, através de passeatas e ocupações de 

órgãos públicos, principalmente na área da saúde, que ganhou uma significativa relevância 

no último período. 

Além deles, os taxistas também se mobilizaram 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. Nesse 

período tivemos a luta de profissionais para receber o auxílio emergencial aprovado pelo 

governo, e uma greve de entregadores de aplicativos por melhores condições de trabalho.  

Uma outra categoria que se destacou foi a de moradores e vizinhos com um total de 

19,12% dos casos. Mobilizados por diversas razões como a questão da infraestrutura urbana 

e dos transportes, que afeta um conjunto de moradores de uma região, a demanda por moradia 
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e contra as remoções também se fez presente nesses casos. Manifestações pelo fim da 

quarentena e contra a violência policial fecham essa categoria. 

 O Grupos de amigos e parentes também estiveram presentes como a quarta categoria 

que mais se mobilizou, o que nos indica o papel da luta tanto por justiça nos diversos casos 

de violência urbana, como também a luta de familiares por um atendimento médico de 

qualidade para os seus entes queridos. Uma outra categoria que nos chamou atenção foi a dos 

populares com 11 casos, conflitos que passam pela questão da infraestrutura urbana, 

transporte e saúde. Como podemos perceber na tabela abaixo a prefeitura continua sendo o 

campeão de reclamações dos problemas que afligem a cidade do Rio de Janeiro.   

A tabela abaixo ilustra os Agentes Reclamados no período: 

 

A prefeitura aparece como o principal Agente reclamado, com 53 casos de 

manifestações contrárias às suas políticas. Podemos atribuir essa manutenção da liderança da 

prefeitura como principal agente reclamado 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 
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coleta de lixo não eficiente nas áreas de favelas e o transporte precário que motivaram grande 

parte dessas manifestações.  

O governo federal aparece como terceiro agente mais contestado com 18 casos, o 

motivo tem sido a pandemia provocada pela COVID 19. Com a pandemia e os problemas no 

combate à disseminação da doença e tratamento de pacientes, sobretudo em hospitais 

federais, como o Hospital Geral de Bonsucesso, levaram um aumento em relação ao período 

anterior dos casos que o governo federal aparece como agente reclamado. 

O governo do estado aparece em segundo lugar com 36 casos, somando as 12 

manifestações contrárias a Polícia Militar, a companhia de água e esgoto com 4 conflitos e 1 

manifestação coletiva contra a Polícia Civil; o governo estadual totalizou 53 conflitos no 

período, cerca de 35% das manifestações registradas. No período do relatório de 2017-2018 

o governo do estado teve um alto número de conflitos somando mais de 100 casos se 

considerarmos as polícias civil e miliar, no último relatório essa tendência se manteve com 

61 casos. Ainda que represente uma redução geral de casos, em termos proporcionais o 

governo do estado continua sendo um dos principais agentes reclamados, com um acréscimo 

de 5% em relação ao número total de conflitos se comparado com o período anterior. 

Fonte:www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 
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Esse alto número de conflitos reflete a situação político-econômica enfrentada pelo 

governo estadual, que nos últimos anos, apesar de uma grande diminuição em relação à 

prefeitura ainda é possível observar efeitos da crise do estado nos conflitos do período 

analisado. Se considerarmos que em grande medida as manifestações são de profissionais da 

área de saúde é possível constatar o impacto da crise que o estado e município tem sofrido 

desde o fim dos jogos olímpicos.  

A manutenção do papel da PM como significativo agente reclamado se apresentou 

no último ano através dos atos de violência envolvendo policiais e em ações promovidas 

pelos próprios, como por outro lado também manifestações reclamando a 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. 

Com o seu fim pudemos perceber a redução de conflitos por segurança, o que pode ser 

atribuído à nova política do governo estadual que inclui helicópteros atirando para baixo nas 

favelas e o incremento da letalidade das ações policiais, o que parecia estar inibindo a 

expressão política dos moradores das localidades atingidas.  

Ainda é interessante apontar como a Polícia Civil ganhou destaque nesse cenário de 

intervenção, em termos de agente reclamado nos conflitos, juntamente com a judicialização 

de uma série de lutas. A resolução de crimes também se tornou uma reivindicação recorrente 

dos cariocas, principalmente após o assassinato da Vereadora Marielle Franco, crime político 

gerador da campanha “Quem mandou matar Marielle”, muito expressiva nas redes sociais. 

O que sugere que os conflitos se deslocaram um pouco da rua para os tribunais e para as 

redes sociais, principalmente no pós-pandemia. Com o fim da intervenção militar pudemos 

analisar uma retração da Polícia Civil enquanto agente reclamado, que caiu para apenas um 

conflito, enquanto a Polícia Militar foi o quarto agente mais reclamado com bastante destaque 

nos conflitos, fruto de uma política belicista do atual governo do estado para a área da 

segurança pública. 

É de se mencionar que as denúncias públicas feitas contra a condução do governo 

estadual e sua política belicista baseada no confronto violento, motivadora de diversos 

conflitos urbanos, mas também baseada na diminuição das atribuições do Estado e na 
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privatização de serviços públicos como no caso da venda da Cedae, e ainda sua condução 

absolutamente incompetente do setor da saúde incluindo escândalos de roubo do dinheiro 

público destinado aos hospitais em plena pandemia, fartamente denunciados tanto pela 

imprensa quanto por profissionais da área e dos movimentos sociais e políticos da população, 

acabaram por contribuir para o afastamento do governador Witzel, o breve, como disseram 

analistas. Inicialmente afastado pela justiça por ocupar o posto que possibilitava a corrupção 

foi preventivamente afastado, tendo seu pedido de impeachment aprovado na ALERJ por 69 

votos dos 69 deputados presentes. O processo segue em andamento. 

4.2Formas de luta 

A principal forma de luta no último ano foi a manifestação em praça pública com 

64 ocorrências seguido de denúncia via meio de comunicação com 36 conflitos. Podemos 

apontar para uma tendência de crescimento do uso dos veículos de comunicação como uma 

forma de lutar por direitos, como reivindicações por saúde, educação e melhoraria da 

infraestrutura urbana. A prática de algumas redes de televisão de enviar uma equipe de 

reportagem ao local em situação conflituosa tem demonstrado eficácia em termos de criar 

uma dupla exposição, de um lado a imprensa noticia mais e melhor os dramas cotidianos, 

intensificando a cobrança dirigida aos poderes públicos, de outro as próprias associações de 

moradores, institucionais ou não, criam o hábito de se reunir e chamar a equipe de repórteres 

para dar publicidade à determinada demanda. Essa forma de conflito urbano, que por 

definição se configura enquanto manifestação pública e coletiva que tem a cidade como 

espaço e reivindicação de sua luta, tem se configurado enquanto incremento na divulgação 

das lutas e dos problemas da cidade.  

As manifestações em praça pública são uma forma de luta mais tradicional e a 

grande maioria delas foi motivada no último ano pela questão da saúde, sobretudo após o 

início da pandemia; mas ainda pudemos constatar o uso dessa  forma de expressão política 

coletiva na luta contra os problemas de infraestrutura, educação e transporte que foram 

relevantes nesse período juntamente com os conflitos por segurança pública.  Abaixo o 

gráfico que indica as principais formas de luta do período: 



 
25 

 

 

 

 

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. Também devemos apontar que as carreatas, ocupando a terceira posição, 

demonstram uma nova forma adaptada à pandemia, de promover os conflitos; uma mudança  

que não deixa de ser uma manifestação de rua, protegida, mas circunscrita aos proprietários 

de veículos. Por fim, devemos registrar o papel da judicialização dos conflitos que vem 

ganhando força entre as formas de expressão conflituosa escolhidas pelos cariocas. 

Juntamente com a denúncia e o abaixo-assinado mostram a variedade de formas e a 

importância desse tipo de manifestação em tempos de isolamento social. Muitas delas 

denunciaram o sucateamento e desmonte dos serviços públicos essenciais.  

4. Pandemia e conflitos urbanos: reinventando as formas de 
manifestar 
 

Como falado anteriormente, apesar de um declínio das manifestações tradicionais, o 

atual momento de reclusão e afastamento social de parte da população inaugurou e reinventou 

algumas formas de se manifestar. Vimos, durante o primeiro semestre de 2020, o uso da 

Fonte:www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 
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tecnologia como uma importante ferramenta para organização e coletivização das lutas 

sociais. ‘Tuitaços’, assembleias virtuais e ‘panelaços’ com hora marcada através das redes 

foram algumas das formas de expressão dos conflitos que apontam o dinamismo e a 

necessidade da expressão política coletiva da população em isolamento social. Ainda assim 

observaram-se nesse período de pandemia manifestações na rua que explodiram 

principalmente no fim de maio e começo de junho de 2020, as quais merecem destaque: 

 

“Eu não consigo respirar...” 

Essa foi uma das palavras de ordem mais utilizadas na tarde do dia 31 de maio de 

2020, quando os movimentos de favelas do Rio de Janeiro organizaram um ato em protesto 

ao genocídio de jovens negros que durou aproximadamente 2 horas. Segundo a cobertura do 

protesto pelas redes sociais, o intuito da manifestação era uma resposta às operações nas 

favelas e à necropolítica dirigida ao povo negro que não cessaram durante a pandemia. A 

manifestação de carácter URGENTE com o tema principal “Vidas Negras Importam” 

ocorreu em frente ao Palácio Guanabara, residência oficial do governador do Rio de Janeiro, 

que se localiza no bairro das Laranjeiras, na zona sul do município da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Entrevistas postadas apontaram o intuito de denunciar as brutalidades e pedir o fim 

das operações violentas em favelas (entre janeiro e maio houve 741 mortes provocadas por 

agentes de Estado nas favelas da cidade, mesmo em tempos já suficientemente sombrios a 

PM matou quase cinco pessoas por dia, dados oficiais do Instituto de Segurança Pública2). 

Motivados pela intensa violência policial, como a que vitimou o adolescente João Pedro 

Mattos, baleado durante operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, 

Região Metropolitana do Rio, e Matheus Oliveira, de 23 anos, baleado na cabeça perto de 

um dos acessos ao Morro do Borel, na Tijuca, Zona Norte, moradores das favelas 

confirmaram que os tiros partiram de policiais. A PM, como de hábito, afirmou que iria abrir 

inquérito e apurar as versões dos casos. 

 
2 http://www.isp.rj.gov.br/Noticias.asp?ident=440 
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(fonte: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/31/rio-tem-manifestacao-contra-
violencia-policial-apos-morte-de-joao-pedro.htm) 

 

Os organizadores do protesto pediram que os participantes se comprometessem em 

seguir as orientações de segurança sanitária. "Mantendo distância de 2 metros das outras 

pessoas, que voltem para casa depois do ato, não gerando aglomerações, utilizando máscaras. 

E se for grupo de risco, não vá", orientava o cartaz de divulgação. 

Apesar da quarentena e do menor movimento nas ruas em função da pandemia de 

covid-19, 177 pessoas foram mortas pelas polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro 

durante o mês de abril, um aumento de 43% em relação ao mesmo período do ao anterior, 

ainda a partir de dados oficiais, do Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão subordinado 
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ao governo do Estado do Rio. Isso corresponde a quase seis pessoas mortas por dia, ou uma 

pessoa morta pela polícia a cada 4 horas. 

Diversos gritos obtiveram eco durante o protesto, dentre eles “EU NÃO CONSIGO 

RESPIRAR!” que foram as últimas palavras que George Floyd teve forças para dizer, 

enquanto um policial branco imprensava o seu pescoço contra o asfalto de Minneapolis. 

George Floyd foi um afro-americano que morreu em 25 de maio de 2020, depois que Derek 

Chauvin, então policial de Minneapolis, ajoelhou-se em seu pescoço por pelo menos sete 

minutos, enquanto estava deitado de bruços na estrada. O episódio repercutiu em âmbito 

global com imagens impactantes de enormes manifestações em diversos países, mesmo com 

o risco de contaminação.  Maiores impactados pela pandemia os EUA viveram uma onda de 

protestos por todo o país, que permanece.  

 

Em busca de novas possibilidades de expressão pública dos Conflitos: 

Na manhã da quinta-feira dia 11 de junho de 2020. A Ong Rio de Paz organizou um 

protesto contra as ações do governo federal em relação ao combate a pandemia, cavando 

"covas" na areia em alusão as mortes pelo novo corona vírus no país, e colocando cruzes nas 

extremidades dos buracos abertos. Cerca de 40 voluntários cavaram 100 covas rasas na areia 

da Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.  
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(Fonte: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/06/11/ong-abre-covas-na-areia-da-praia-de-

copacabana-em-protesto-contra-acoes-do-governo-diante-da-pandemia.ghtml) 

De acordo com Antônio Carlos Costa, presidente da Rio de Paz, as covas são uma 

alusão aos cemitérios lotados no país, como o de Manaus. Entre as reivindicações do protesto 

esteve a assistência às famílias em situação de vulnerabilidade durante a crise do Corona 

vírus, que voltasse a haver profissional de medicina à frente do Ministério da Saúde e a 

exigência de cronograma com metas dos governos federal, estadual e municipal para o 

combate efetivo da doença.  

 

"Nem fome, nem Covid, nem Tiro - O Povo Negro Quer Viver!" 

 

 

Foto: Gustavo Galdino 
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No dia 7 de junho manifestantes se concentraram em frente ao Busto do Zumbi, no 

Centro da cidade, e marcharam pela Avenida Presidente Vargas em direção à Candelária. A 

“II Marcha Antirracista - Vidas Negras Importam” levou para as ruas as principais questões 

que impactam a vida da população negra e favelada neste momento: a fome, a pandemia de 

covid-19 e os tiros que não cessaram durante o período de isolamento. Com cartazes e 

palavras de ordem o ato se iniciou às 15h e teve seu encerramento por volta das 16h. 

 

Foto: Gustavo Galdino 

Os manifestantes reivindicavam a criação imediata de um gabinete de monitoramento 

de cumprimento da liminar no Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu as operações 

policiais durante o período da pandemia e a aprovação imediata do PL 2568/2020 na 
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Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre o tema da decisão do 

STF. Mesmo com essa decisão a favela da Grota, no Complexo do Alemão, havia sido alvo 

de uma operação policial no sábado anterior. 

 

Foto: Gustavo Galdino 

Testagens em massa para populações das favelas da capital e da Baixada Fluminense; 

a criação de uma fila única para leitos de UTI e enfermagem no Rio; a expansão do auxílio 

emergencial até dezembro no valor de R$ 600; investimento em ações de assistência social; 

a recuperação dos Cras e Creas (Centros de Referência de Assistência Social e Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social) e expansão de programas de transferência 

direta de renda fizeram parte das reivindicações presentes no ato. 

As crianças e jovens assassinados nas favelas cariocas foram lembrados em diversos 

momentos da manifestação: Ágatha Félix, João Pedro, Marcos Vinícius, Maria Eduarda, 

Marielle Franco eram bradados ao lado de frases como “Vidas Negras Importam”, “Fora 

Bolsonaro”, “Sem hipocrisia, essa polícia mata preto todo dia” e “Eu não consigo respirar”, 

palavras usadas por George Floyd. 
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Foto: Gustavo Galdino 

Inúmeros policiais realizaram cordões de revista aos manifestantes conforme estes 

chegavam ao ato ao mesmo tempo em que advogados negros observavam a atuação e se 

posicionaram fisicamente diante das revistas para evitar alguma arbitrariedade. Centenas de 

PMs, cavalaria e até tanques de guerra acompanharam a passeata durante todo o trajeto. Em 

alguns momentos, manifestantes brancos criavam um cordão de isolamento entre a polícia e 

os manifestantes negros.  

 

Foto: Gustavo Galdino 

"Realizamos o primeiro ato na semana passada por conta do 
crescente número de jovens negros assassinados nas favelas e periferias do 
Rio. A gente teve mais morte neste período de pandemia nas favelas do que o 
ano passado. Ou seja, a polícia conseguiu matar mais mesmo na pandemia do 
coronavírus. Chamamos um ato para a rua com a pauta  antirracista e as 
operações policiais"  

 
                      "A favela sofre. Nós estamos sofrendo. Neste período de 
pandemia, a situação só piorou. A gente decidiu continuar com o ato, pois nem 
vírus, nem tiro e nem fome. A gente não quer isso, a gente quer ter direitos, 
direito à vida, quer ser reconhecido como seres humanos"  
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(Gizele Martins, integrante do Favelas na Luta – O Dia, 07/06/20) 

 

  O ato se encerrou em frente à Candelária, quando policiais cercaram a praça com os 

manifestantes ao centro deitados no chão: 

 

 

"Quando chegamos no início da Presidente Vargas, os policiais 
fizeram um cerco em todas as ruas, ao redor da avenida, além de ter 
revistado todos os manifestantes. Todo mundo deitou no chão, porque é 
assim que a gente está todo o dia na favela, com os nossos corpos negros no 
chão. Além disso, para evitar que a polícia fizesse uma dispersão, todo o ato 
saiu junto, espontaneamente em direção a Central do Brasil" (Daiene 
Mendes – Movimento Favelas na Luta – O Dia, 07/06/20) 

 

Segundo o jornal O Dia, a Polícia Militar afirmou que conduziu à delegacia cinco 

pessoas com 46 frascos de álcool, três pessoas com material entorpecente, uma pessoa por 

desacato e um homem que portava um aparelho de choque. Policiais do GPFer (Grupamento 

de Policiamento Ferroviário) abordaram e prenderam um homem com mandado de prisão em 

aberto por homicídio. Ele foi encaminhado para a 18ªDP. 
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Foto: Gustavo Galdino 

 

 

A seguir, a carta/manifesto feita por movimentos de favelas, coletivos negros, 

organizações políticas e sindicais para a convocação do ato: 

"Nem de fome, nem de tiro, nem de COVID: O POVO NEGRO QUER VIVER! 

No último domingo fomos às ruas, pois estão vindo nos matar dentro de casa. Já que as mortes não 
param, vários movimentos e organizações que combatem o racismo, convocam mais uma marcha 
para o dia 7 de junho, com concentração às 14h na estátua do Zumbi, na Presidente Vargas, e saída 
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para a Candelária às 15h. Por causa da pandemia, reforçamos que a pontualidade é fundamental: 
sairemos sem atrasos para diminuir o tempo de exposição. 

Exigimos o imediato fim das operações policiais que massacram e humilham a vida do nosso povo 
dentro das favelas e periferias do Rio de Janeiro! Estas práticas de repressão do Estado têm 
resultado apenas em mais assassinatos de pessoas negras. Derrotar o sistema racista significa 
enfrentar a política genocida dos governantes, mesmo que isso signifique arriscar a nossa vida em 
meio à uma pandemia. 

O Estado deve usar o dinheiro público, fruto do nosso trabalho, para garantir o isolamento com 
políticas públicas de assistência social, alimentação, educação e saúde. Além disso, precisa investir 
em apoio às mulheres que sofrem pelo machismo, sendo vítimas de violência doméstica, já que 
durante a quarentena as denúncias subiram em 40%. 

Mas o que ele faz é desviar esse dinheiro para investir em mais polícia em nossos territórios, 
transformando nossos direitos em mercadorias e diminuindo nossas condições de vida. Somos nós, 
movimentos de favelas e periferias, que estamos há três meses diminuindo os impactos do novo 
coronavírus nos nossos territórios e sofrendo com o aumento no número de mortos e infectados. Se 
não é pela COVID-19, querem nos matar pela bala ou pela fome. 

Devemos ir às ruas seguindo todas as recomendações sanitárias e entendemos que o isolamento 
social ainda é a melhor forma de conter os efeitos da COVID-19. Entretanto, até o direito ao 
isolamento social nos tem sido negado. Além de sermos grande parte dos trabalhadores essenciais, 
muitas empresas de serviços não essenciais estão impondo que nós continuemos nos deslocando e 
trabalhando em meio a pandemia, e o governo, junto com os banqueiros, utilizam da sua burocracia 
para impedir o acesso aos R$ 600,00 do auxílio emergencial, em um país em que o salário mínimo 
deveria ser R$ 4.673,06. Vamos às ruas pela garantia que os trabalhadores negros e pobres possam 
estar em quarentena também, protegendo as suas vidas! 

Nosso ato será organizado através de um modelo histórico, por fileiras, para que de fato seja 
respeitado o distanciamento social. Grupos de risco e quem mora junto com essas pessoas devem 
ficar em casa. 

Vivemos há muitos anos sob o alvo da política de morte e não aceitaremos governos que 
intensifiquem essa política, como os de Witzel e Bolsonaro. Seja por tiro, seja por COVID-19, seja 
pela fome, ISSO NÃO SERÁ MAIS TOLERADO! A união contra esses governos é fundamental e o 
povo preto é protagonista na luta pela unidade antirracista e antifascista para construir uma 
alternativa que priorize as nossas vidas. A luta antirracista deve sempre estar inserida na luta 
antifascista, pois não há qualquer manifestação do capitalismo, fascismo ou autoritarismo que não 
se estruture através do racismo, sexismo e do sangue Negro. 

O recado que deixamos nas ruas, tanto em ações de solidariedade quanto em marchas e 
manifestações, é de que não recuaremos enquanto nossos corpos sejam vistos como alvos dessa 
política racista, sexista e genocida. Esse ato é o nosso levante, não seremos mais mortos: nem pela 
fome, nem pela bala, nem pela pandemia. 
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Basta! 

#VidasNegrasImportam #AsVidasNasFavelasImportam #ForaWitzel #ForaBolsonaro 
#ForaMourão #QuemMandouMatarMarielle? 

JUNTE-SE A NÓS NO PRÓXIMO DOMINGO (07/06), ÀS 14H NO MONUMENTO DE ZUMBI (Av. 
Presidente Vargas, Centro)!" Fonte: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5930065--vidas-negras-importam---
manifestantes-marcham-contra-o-racismo-no-centro-do-rio.html#foto=1 
 

Mudando a contagem 

No dia 27 de maio a Prefeitura do Rio de Janeiro passou a contabilizar as mortes por 

Covid19 somente nos casos em que o atestado de óbito oficializasse a causa mortis por 

Covid19. Isso fez com que os números de vítimas na cidade decaíssem de forma vertiginosa, 

gerando manifestações públicas de diversos atores. 

Segundo a comunidade científica, a mudança na forma de contabilizar as vítimas 

criaria mais problemas pois reduziriam as estimativas da população afetada pela doença 

criando clima favorável ao retorno irresponsável às atividades sem que houvesse uma 

testagem em larga escala para consolidar ações de controle e combate à pandemia. 

A UERJ e a Associação de Medicina do Rio de Janeiro se manifestaram contra a 

mudança na forma de contagem dos casos, indicando que recebem com "incredulidade" a 

proposta da prefeitura de mudança na contabilização de casos de Covid19, indicando se tratar 

de um desserviço ao combate da pandemia. (Fonte: RJTV) 

 

Fala Acari! 

Representantes do movimento "Fala Acari" protestaram contra a operação da Polícia 

Militar na favela de Acari em 20 de maio. Segundo Buba Aguiar, integrante do movimento, 

o jovem Yago César dos Reis Gonzaga de 21 anos foi baleado e sofreu uma série de 

violências antes de ser assassinado. Buba afirmou que recebeu mensagem de moradores 

falando sobre invasões de domicílio e agressões físicas. 
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A tia de Yago César, afirmou que o jovem sofreu violência policial, que foi torturado 

à faca, sufocado num saco plástico, envolvido em um lençol, jogado na "caçapa" do carro e 

retirado da favela, e a partir da aí a família não teve mais notícias do Yago, somente um dia 

depois quando o corpo foi encontrado no Instituto Médico Legal. (FONTE: RJTV) 

 

Vaquinha para os hospitais 

O jornal O Globo registrou no dia 2 de abril que organizações da sociedade civil e as 

reitorias da UERJ e UFRJ realizaram campanhas de vaquinhas coletivas online para garantir 

a abertura de leitos de CTI em hospitais universitários da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo 

era o aumento do atendimento em decorrência da pandemia do Corona vírus, um exemplo é 

o hospital Pedro Ernesto da UERJ que com a campanha lançada pela própria reitoria para 

arrecadar 5 milhões de reais, poderia colocar 50 leitos à disposição da população. Entidades 

sem fins lucrativos por meio da plataforma ‘Benfeitoria’ lançaram uma campanha para 

arrecadar 12 milhões para o hospital Clementino Fraga Filho da UFRJ com o intuito de 

equipar 76 leitos. (Fonte: O Globo) 

 

A Rocinha vai à luta contra o Corona 

A associação de moradores da Rocinha fez uma denúncia ao jornal O Globo dando 

conta de que duas pessoas morreram na favela, muito provavelmente vítimas de corona vírus, 

Maria Luiza Santana de 70 anos e Edson Mariano de 67, ambos atendidos na UPA da 

comunidade e sem confirmação se em decorrência do vírus. A associação fez campanha na 

Rocinha para que os moradores não saíssem de casa, por meio panfletos, anúncios na Rádio 

comunitária e nas redes sociais. Wallace Pereira, presidente da associação mobilizou uma 

rede de solidariedade e conseguiu entregar 200 cestas básicas e kits de higiene para os 

moradores. (Fonte: O Globo) 

Funcionários da Saúde atendem e Protestam 
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Funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram uma 

manifestação no sábado (20/06) na porta do Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O 

protesto foi convocado através de um vídeo divulgado em redes sociais. 

  

https://www.tupi.fm/rio/funcionarios-do-samu-realizam-ato-em-frente-ao-palacio-guanabara/ 

 

A auto-organização comunitária tem se desenvolvido muito durante a pandemia, são 

inúmeros os casos de união entre diferentes coletivos das favelas na direção de divulgar 

cuidados, estimular o isolamento e medidas sanitárias, distribuir cestas básicas, construir pias 

públicas para que a população lave as mãos em razão de faltas d´água frequentes, transporte 

de enfermos, auxílio em sepultamentos, distribuição de insumos diversos.  

Aqui algumas iniciativas de solidariedade : 

https://www.frentemare.com/       https://www.facebook.com/QuilomboAcari/ 

https://mapasolidario.com.br/properties/morro-do-jorge-turco-coelho-neto/ 

https://wikifavelas.com.br/      https://www.facebook.com/forumsocialdemanguinhos/ 

Dos 37 conflitos expressados em forma de manifestações em praças públicas, durante 

a pandemia,  9 foram protagonizados por profissionais da saúde que sofreram com a falta de 

equipamentos de proteção, falta de remédios e infraestrutura, atraso nos salários e 

reivindicaram não só essas questões, mas também o arrocho das medidas de isolamento social 

(ver análise do objeto saúde).  A fala de uma das manifestantes representa bem o sentimento 

desta categoria em relação ao sucateamento e descaso que vêm sofrendo há anos e que ficou 

escancarado na pandemia: 
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Com o cartaz “A saúde não quer aplausos! Queremos respeito a todos profissionais 

envolvidos e nossos salários”, em mãos, a técnica em enfermagem Nilza de Azevedo, de 57 

anos, também protestou. Ela havia sido contratada para trabalhar no hospital de campanha 

do Maracanã. 

“Eu não quero aplausos, quero respeito, um salário descente. Fomos aplaudidos durante 

meses, mas aplauso não paga nossas contas, não bota comida na nossa mesa. Não adianta 

ter aplauso, se não temos um governo que não nos respeita. Fiz um juramento para cuidar 

da população. Mas quem cuida da gente”, declarou Nilza. 

A técnica em enfermagem foi demitida na semana passada, mas ainda não recebeu o salário 

do mês de junho e não sabe como será o recebimento dos dias referentes aos dias trabalhados 

em julho. (https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/07/5957023-profissionais-da-saude-

fazem-protesto-para-cobrar-salarios-atrasados-no-rio.html#foto=1) 
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         Figura 1: Profissionais da saúde fazem ato em frente a Sescretaria de Saúde. Fonte: O Dia 

 

MÃES, PAIS E FAMILIARES NA LUTA PELA ALIMENTAÇÃO BÁSICA 

Os responsáveis dos alunos das escolas públicas protagonizaram 3 das manifestações 

registradas durante a pandemia. Denunciando a má qualidade dos produtos da cesta básica 

oferecida para os alunos da rede municipal ou a falta das cestas e do cartão alimentação. 

Muitos alunos tinham na escola a única refeição do dia e esta foi uma das grandes 

preocupações com o fechamento das escolas. 
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Figura 2: Pais de alunos fizeram manifestação em frente à prefeitura. Fonte: O Dia 

 

CAMPANHA DESPEJO ZERO: PELA VIDA NO CAMPO E NA CIDADE 

Em meio à pandemia, as tentativas de remoção e despejos não pararam. Nesse 

sentido, foi lançada nacionalmente a campanha “Despejo Zero: Pela vida no campo e na 

cidade!”. Composta por diversas entidades e movimentos sociais, a campanha tem como 

objetivo “a suspensão de qualquer atividade ou violação de direitos, sejam elas fruto da 

iniciativa privada ou pública, respaldada em decisão judicial ou administrativa, que tenha 

como finalidade desabrigar famílias e comunidades”, enquanto durar a pandemia de covid-

19. 

No Rio de Janeiro, o Observatório registrou a manifestação de moradores da 

Muzema, na zona oeste da cidade, que foram para a porta do condomínio do prefeito Marcelo 

Crivella reclamar a ação de desocupação da prefeitura. Segundo a prefeitura, as medidas 

foram tomadas para garantir a segurança dessas famílias, que estavam correndo risco em 

prédios irregulares. 
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ISOLAMENTO PARA QUEM? 

Os conflitos expressos em manifestações de rua em plena pandemia e a necessidade 

de distanciamento social refletem a cruel desigualdade em que a cidade do Rio de Janeiro 

está inserida. Se de um lado, temos a possibilidade de reinventar as formas de manifestar e 

fazer ecoar as vozes indignadas, de outro temos as formas mais tradicionais de manifestação 

como única possibilidade de garantia de direitos básicos como alimentação, moradia e a 

própria vida para uma grande parcela da população que não teve o isolamento social como 

opção. 

No entanto, as novas possibilidades permitiram também um maior engajamento, 

reaquecendo organizações sindicais e lotando assembleias que há muito passavam por um 

processo de esvaziamento. O sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro 

(Sinpro – Rio), assim como o Sindicato Estadual de profissionais da Educação (SEPE – Rio) 

têm realizado diversos encontros virtuais para discutir a situação da educação e de seus 

profissionais nesse momento.  
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No dia 9/06, diversos movimentos, coletivos sociais e associações profissionais 

participaram da marcha virtual pela vida, que reivindicava a valorização do Sistema Único 

de Saúde (SUS) como um importante elemento para a manutenção da vida em tempos de 

pandemia. Além do uso de hashtags nas redes sociais durante a hora marcada, a marcha 

aconteceu através de um aplicativo em que era possível levar o seu avatar para a frente do 

Congresso Nacional, através de um mapa virtual, e levantar o seu cartaz. 

No dia 23/06, a Câmara dos Vereadores realizou uma Audiência Pública Virtual para 

a discussão da volta às aulas presenciais onde houve a participação de mais de dez mil pessoas 

online e momento em que as diversas falas de autoridades e lideranças sociais lembrando o 

impacto de mais de um milhão de pessoas no transporte (são 640 mil alunos, cerca de 60 mil 

funcionários, fora os pais) já problematicamente lotado da cidade, as condições dos 

banheiros, bebedouros que são transmissores, salas de aula que tiveram janelas chumbadas 

para instalação de aparelhos de ar condicionado que não funcionam, necessidade de milhões 

de máscaras e muito álcool gel, pareceram ter dissuadido a Secretaria de Educação Municipal 

a voltar às aulas no próximo mês como o anunciado. 

 Campanhas de comunicação e arrecadação de alimentos foram criadas em diversas 

favelas. A Frente de Mobilização da Maré, iniciativa de comunicadores comunitários, criou 

a campanha “Coronavírus nas favelas” com o fim de fomentar ações que levassem 

informação aos moradores e viabilizar doações de produtos de higiene/limpeza e alimentos 

para serem distribuídos.  

Usando máscaras e com o cuidado possível, a população vem aos poucos retomando 

as manifestações de rua e intensas foram no período as diversas formas de expressão coletiva 

no ambiente virtual, questionando políticas, organizando campanhas, reunindo informações 

e denunciando arbítrios.  

 

5. Observando de Perto 
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Com a intenção de divulgar 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 em que, para além do acúmulo e divulgação permanentes de 

informações acerca dos conflitos, há a perspectiva de se aprofundar, através de uma 

participação mais intensa e direta, a reflexão sobre a dinâmica conflituosa da cidade. A partir 

dos movimentos de resistência que se configuraram na Maré, Horto, Vila Autódromo, 

Manguinhos e na Campanha pela liberdade de Rafael Braga nossa equipe pôde participar de 

reuniões dos moradores, realizar entrevistas, acompanhar atividades dos movimentos e 

reuniões com entes públicos envolvidos, além de registrar alguns documentos produzidos 

pelos moradores e seus movimentos nesta seção do nosso site na internet. 

Interessante notar como esses conflitos perduram no tempo e os diferentes atores que 

atuam na manutenção destes. Esses conflitos se distinguem de outros eventos que apenas se 

manifestam pontualmente e, não necessariamente, tem pautas ou reivindicações a 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 utilizados pelos atores que possibilitam a transformação de um 

caso pretensamente individual em uma causa coletiva que envolve e permanece no tempo 

enquanto questão social. Nesse sentido, segue uma pequena análise sobre os casos 

acompanhados mais atentamente pela equipe do Observatório: 

 

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

Segunda Guerra Mundial, quando a política econômica nacional começava a intensificar a 

industrialização no Brasil. Diante desse processo, foram realizados investimentos que 

desenvolveram a infraestrutura e a integração associadas as grandes regiões metropolitanas 

do país, resultando na consolidação da industrialização. Dentro desse contexto, surge o 

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

 

Figura 3: Mapa da Maré 
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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 brasileira (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. 

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

múltiplas formas geográficas. 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 físicas ou sociais, se entrelaçam resultando numa morfologia 

habitacional bastante plural. 

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 os processos de urbanização, tendo como marco inicial a construção do 

Centro de Habitação Provisória Nova Holanda e atingindo o ápice da intervenção estatal com 

o Projeto Rio e suas ramificações como o Programa de Erradicação da Sub-habitação 

(PROMORAR), que alteraram drasticamente as condições infraestruturais existentes 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 

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. 

Por ser uma das maiores favelas da cidade do Rio de Janeiro, a Maré, assim como 

outros territórios favelizados apresenta problemas graves de infraestrutura urbana. Rede 

elétrica irregular, baixa frequência de falta d’água, saneamento básico ineficiente e forte 

poluição atmosférica são exemplos de adversidades estruturais a serem solucionadas na 
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Maré. Porém, a conflituosidade que mais se manifesta no bairro está atrelada a segurança 

pública e seus reflexos em uma sociabilidade violenta. 

O fenômeno da violência atua de maneira multidimensional podendo ser analisado a 

partir de diversas perspectivas. Frente a abundância de possibilidades de definições 

conceituais sobre a violência, Ives Michaud nos oferece uma definição holística indicando 

que: 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores 
agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando 
danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua 
integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou 
em suas participações simbólicas e culturais. (MICHAUD, 1989, 
p.10-11). 

 
Compreender a violência em sua amplitude é essencial para que possamos mensurar os 

impactos desse fenômeno social. Entretanto, sua assimilação mais aprofundada se dá quando 

estendemos a reflexão ao horizonte do racismo. 

Silvio de Almeida define o racismo como: 

[...] o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes 
que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do 
grupo social ao qual pertençam. (ALMEIDA, 2019, p.32). 

A distinção dos indivíduos a partir de processos de racialização resulta em variadas 

formas de violência. A capilarização da violência através do racismo assume uma fisionomia 

material, econômica, política, social, psicológica e cotidiana, sendo um fenômeno com uma 

natureza múltipla e dinâmica que se transmuta de acordo com as realidades sociais. Embora 

o espectro do racismo acompanhe as corporalidades negras, tal como uma sombra, a 

segregação social fruto do racismo concebe também, a segregação espacial, onde se formam 

territórios marginalizados, reflexos do racismo. 

No seio das transformações que o mundo tem passado nesse início de século XXI, é 

possível perceber o acirramento das questões raciais enquanto reflexo do reavivamento 

político de ideologias autoritárias. Os discursos de ódio sobre o “outro” são endossados pelo 

racismo estrutural existente nas democracias, sendo personificados por líderes políticos com 
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posições ideológicas de inspiração fascista que chegaram ao poder através do voto civil. 

Numa relação entre o ódio e o outro, “a ordem política reconstituiu-se enquanto forma de 

organização para a morte”3. Nessa linha, Mbembe argumenta que: 

Pouco a pouco, um terror de essência molecular e pretensamente defensivo procura 
legitimar-se, turvando as relações entre a violência, o homicídio e a lei, a fé, o 
comando e a obediência, a norma e a excepção, ou ainda a liberdade, a 
perseverança e a segurança. (MBEMBE, 2019, p.15). 

É na encruzilhada entre violência, racismo, e nas políticas de morte que podemos 

entender a realidade da Maré. O território do bairro é a interface que conecta as 

complexidades urbanas atreladas à violência, sendo essa relação operada por três grupos 

organizados associados à criminalidade armada e varejista de drogas e as corporações de 

segurança do Estado. Imersos nessa zona de violência difusa, os moradores vivenciam os 

confrontos entre facções criminosas ou as operações policiais (com suas variações 

institucionais como Polícia Militar, Polícia Civil ou exército), sendo essa uma violência que 

reverbera no cotidiano dos moradores e os impacta de diversas maneiras. 

Historicamente a Maré apresenta casos de violência desumana, que ficaram marcados 

na memória local. A morte do menino Matheus de oito anos, assassinado por um policial 

com um tiro na cabeça ao sair para comprar pão, a chacina da Nova Holanda em 2013, ou a 

morte do adolescente Marcus Vinicius, morto enquanto ia para a escola, ou mais 

recentemente, os disparos de tiros efetuados por policiais em helicópteros durante operações. 

O uso de forças bélicas desproporcionais tem sido ratificado pelo Estado, legitimando aquilo 

que Giorgio Agamben define como estado de exceção4. 

Por ser uma favela, a Maré apresenta predomínio de população negra. Devido ao 

racismo, a violência afeta a Maré de inúmeras formas. Pensando na consonância entre 

violência/racismo, é preciso buscar aportes teóricos que retratem os aspectos desse binômio 

nas periferias globais e locais. Esse exercício requer pensar a partir de experiências similares 

e sinestésicas envolvendo indivíduos e localidades, caracterizados como marginalizados. Ao 

 
3AchilleMbembe. Políticas da inimizade. Lisboa: Antígona, 2017, p.15. 
4Segundo Agamben, o estado de exceção é um ponto de desequilíbrio entre direito público e o fato político, 

onde períodos de crises políticas geram ações excepcionais que não podem ser compreendidas no plano do 

direito. Assim, o estado de exceção se apresenta como a forma legal daquilo que não pode ter forma legal. 
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lançar mão desse processo necessário de buscar subsídios teóricos para desvendar de forma 

sistematizada os reflexos do racismo e da violência sobre pessoas negras em áreas 

marginalizadas.  

Imersa na realidade violenta da periferia, a Maré é um dos territórios da cidade do Rio 

de Janeiro onde se é possível enxergar a necropolítica vigente na sociedade neoliberal. 

Segundo Achille Mbembe, a lógica da necropolítica é a produção de uma política de morte, 

de extermínio, do assassinato, que recai sobre a população periférica/negra (MBEMBE, 

2018). Parte do pressuposto da segregação e do confinamento, buscando mediar a ação pelo 

necropoder. Foucault construiu sua ideia de biopoder a partir do caráter disciplinador e 

regulamentador do Estado introjetados nos corpos pelo medo da punição em processo de 

corporificação das regras e comportamentos que nomeou enquanto docilidade dos corpos no 

cumprimento dos ditames através do medo da punição radical. Os comportamentos em 

acordo com as leis econômicas e políticas, de acordo com as regras de sociabilidade e em 

obediência aos saberes científicos estariam, via ameaça de punição decorrente do seu 

descumprimento, pautando as atitudes e comportamentos sociais dos indivíduos, estariam 

introjetados, implícitos, impregnados na psique do indivíduo de forma a que não seja 

necessária a lembrança ou a presença do agente estatal para funcione a ameaça. Mbembe 

argumenta que a biopolítica não daria conta de explicar a realidade da periferia do 

capitalismo nem suas especificidades nas questões raciais porque haveria uma noção de que 

as leis e regras os excluem, sua sociabilidade não é reconhecida e sua vida repleta de 

segregações motivadas pelo racismo, acessos negados, relacionamento social restrito e 

violenta e preconceituosamente pautado, gerador de traumas e de ausência do sentido de 

pertencimento. O filósofo camaronês, aponta que nos territórios marginalizados é o 

necropoder que mediaria a política, sendo responsável por criar cidades, regiões ou zonas 

onde a morte ou constante proximidade da mesma passa a ser o objetivo a ser atingido. 

Segundo Frantz Fanon, a violência colonial se manifesta de forma tripla sobre as 

populações colonizadas. A primeira incidência se dá através da violência instauradora, onde 

a força é o fator que faz valer a imposição dos desígnios dos mais poderosos; a segunda se 

manifesta através da violência empírica, com um rígido controle territorial de forma 

molecular, vasculhando e criando pontos de horizontalidade e verticalidade no processo de 



 
51 

 

 

controle do ir e vir dos indivíduos; e por último, a violência fenomênica, que afeta os 

domínios do sensorial, do sinestésico, impactando a psique e apagando traços das memórias 

(MBEMBE, 2018). Assim, a violência colonial operava como um fenômeno multifocal. 

Aspectos da violência colonial e da necropolítica foram materializadas no bairro Maré 

no período da ocupação do exército brasileiro entre 2014 e 2015. 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 da 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 permanente configurando uma situação de supressão dos direitos humanos. 

Esses 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, em aberta agressão ao legislado, excepcionalidade constante. 

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 e negros 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). 

Moreira (2019) afirma que os estereótipos são mais que generalizações, funcionando 

como ferramentas de manutenção de assimetrias de poder e status social. Os grupos 

dominantes seriam os artífices das imagens dos “outros”, contribuindo para a criação de 

falsas percepções sobre os indivíduos. Esses perfis criados sobretudo tendo como figura a 

população negra são responsáveis por criar estigmas sociais. Durante a ocupação do exército 

ou nas operações policiais na Maré, a ação dos agentes de segurança foi/é embasada por essas 
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percepções depreciativas associadas aos estereótipos, revelando o racismo estrutural que 

legitima as ações racistas nas instituições e no cotidiano dos moradores da Maré. 

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 Estadão5, 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. A conjuntura dos megaeventos, fez atuar em ressonância 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. 

Passado o período dos megaeventos na cidade do Rio de Janeiro, os confrontos 

violentos se intensificaram na Maré, levando a operações cada mais longas e frequentes. 

Frente a esse cenário necropolítico, representantes das Associações de Moradores da Maré, 

de algumas ONGs que têm atuação na região, e integrantes da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro, formularam uma Ação Civil Pública (ACP)6  para o conjunto de favelas 

da Maré, – com a finalidade de diminuir os efeitos letais normalmente causados pela forma 

como as operações policiais acontecem ou, ainda, com o objetivo garantir o respeito à 

legalidade dessas ações. O documento apontava a criação de um plano de redução de danos 

pela Polícia Militar, mas o órgão nunca apresentou a proposta. 

Com o movimento da ultradireita atingindo a institucionalidade brasileira, no caso 

específico do Estado do Rio de Janeiro, é nítido o esforço do governo em legitimar as ações 

violentas nas favelas. Inserida nesse contexto devida sua localização estratégica na cidade, a 

 
5 Disponível em: https://brasil.estadao.com.br/blogs/estadao-rio/na-mare-ocupacao-militar-custou-o-

dobro-dos-gastos-sociais-nos-ultimos-seis-anos/. Acesso em 26/08/2019. 

 
6 Disponível em: http://redesdamare.org.br/br/artigo/58/acao-civil-publica-um-instrumento-legal-para-a-

garantia-de-direitos-dos-moradores-das-16-favelas-da-mare, Acesso em 26/08/2019. 
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Maré tem sofrido com a recorrência de operações policiais semanais, que mobilizam toda 

uma estrutura de guerra em prol da segurança.  

Proteger o Estado de direito contra o terror exige violentar a própria lei, ou ainda 
constitucionalizar o que, até então, proveio tanto da excepção como simplesmente 
do não-direito. Arriscando a que os meios se tornem um fim em si, qualquer 
empresa de defesa do Estado, do direito e do nosso modo de vida implica, portanto, 
um isso absoluto da soberania. (MBEMBE, 2017, p.58). 

Frente a essa paisagem política de autoritarismo governamental/civil, alguns 

movimentos internos da Maré tentam realizar ações políticas pela via da institucionalidade 

ou através de mobilizações populares, que vão de disputas para tentar regular as ações dos 

dispositivos repressivos do Estado, ou o embate ideológico contra a violência nas “cartas das 

crianças da Maré”7. 

Durante o recorte temporal de análise desse relatório, que se inicia em agosto de 2019 

e termina em julho de 2020 foram registrados apenas três conflitos no bairro Maré. Esses 

foram distribuídos em dois objetos de conflitos, sendo eles segurança pública, com dois casos 

e um associado a saúde. 

Entre os casos de segurança pública, ocorreu um conflito contra uma operação policial 

na Maré que teve início às cinco horas da manhã, desrespeitando a ação civil pública da Maré 

que delimita que as operações policiais tenham início somente a partir das seis horas da 

manhã. Os moradores denunciaram abusos de violência por parte de policiais do BOPE, que 

teriam entrado em casas sem mandados judiciais e ainda efetuado furto de um morador que 

estava chegando do trabalho no momento da operação. As violências foram denunciadas pela 

ONG Redes da Maré na 21° delegacia. Segundo a polícia, a ação buscava vasculhar a Maré 

em busca de armas e drogas. 

O caso do morador da Maré Vitor Santiago, baleado em 2015 na Maré durante a 

ocupação militar teve um desfecho judicial em favor do cabo do Exército Diego Neitzke, 

acusado de efetuar os disparos que deixaram Vitor Santiago paraplégico. A decisão, tomada 

em conjunto por quatro oficiais militares e pela juíza federal Marilena Bittencourt, da 4ª 

Auditoria do Fórum de Justiça Militar do Rio — seguiu posicionamento do Ministério 

 
7 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/14/politica/1565803890_702531.html. Acesso em: 

26/08/2019. 
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Público Militar (MPM), que havia pedido a absolvição do cabo. O promotor Otávio Bravo 

defendeu a inocência de Neitzke com base na teoria da legítima defesa putativa, ou seja, o 

militar atirou porque imaginou que estava sob risco. 

Após o veredito da justiça, amigos, familiares e o próprio Vitor se manifestaram através 

de duras críticas ao sistema de justiça no Brasil. Segundo Vitor, sua vida está despedaçada e 

que agora vai continuar uma outra batalha referente a indenização do Estado pelos problemas 

causados pela perda de uma das pernas no incidente que aconteceu durante a ocupação militar 

da Maré em 2015.  

No contexto de pandemia, é necessário destacar que ocorreram algumas operações 

militares na Maré, porém, nem todas geraram conflitos. A mídia, em uma reportagem 

específica sobre a favela da Maré, chamou o bairro de “bunker de bandidos”, onde estariam 

escondidos mais de 240 foragidos8. A reportagem, bastante parcial, retrata as favelas da Maré 

como áreas possuidoras apenas de características violentas, o que legitimaria incursões 

policiais mesmo em períodos de pandemia, desrespeitando a liminar do Superior Tribunal 

Federal – STF sobre a proibição de operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro durante 

a pandemia.9 

Ocorreu na Maré um único conflito envolvendo a saúde, onde moradores e 

trabalhadores das clínicas locais realizaram um ato pedindo melhores condições de trabalho 

e a recontratação dos funcionários demitidos das clínicas que atendem a região. Seguindo em 

passeata pela Avenida Brasil, na altura da passarela 9, os moradores levaram faixas que 

diziam ¨Defesa da Saúde da Maré". 

Durante a pandemia, diversas favelas desenvolveram ações visando reduzir o impacto 

da COVID-19 nas periferias. É nesse contexto que surgiu a Frente de Mobilização Maré, 

movimento social envolvendo moradores e instituições atuantes na Maré10 com foco na 

 
8 Disponível em: < https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/08/26/bunker-de-bandidos-

complexo-da-mare-tem-244-foragidos-da-justica.ghtml> acesso em 18/09/2020. 
9 Disponível em: < https://www.brasildefatorj.com.br/2020/08/04/stf-decide-manter-suspensao-das-

atividades-policiais-em-favelas-durante-pandemia> acesso em 18/09/2020. 
10 Compõem a frente: Maré 0800, Maré Vive, Casulo, Roça Rio, CEASM, Museu da Maré, ONG Pra Elas, 

RatoPretoStudio (@coronafavelado), Agência LABirinto, Ativa Breakers Crew, Podcast Renegadus, CEC 

Orosina Vieira, Yoga na Maré, Roda Cultural do Parque União, somando mais de 100 moradores 
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redução dos impactos da pandemia no território mareense. O grupo busca não somente 

fomentar ações de comunicação dentro da comunidade, mas também conseguir viabilizar 

doações de produtos de higiene/limpeza e alimentos para serem distribuídos aos moradores 

durante esse período de crise. No painel das favelas, à Maré é a que tem apresentado maior 

número de contágio e mortes, e a frente tem trabalhado tanto na atualização de dados e 

informações quanto no esquadrinhamento do território buscando minorar os problemas 

através de apoio material, como no caso das cestas básicas. 

 

Atuação da frente nas favelas da Maré  
Foto: Patrick Mendes / Fonte: Voz das Comunidades 

 

A secretaria de Saúde admitiu que as clínicas públicas não devem funcionar com o 

quadro adequado de profissionais. Os manifestantes temem que a falta atendimento impacte 

de maneira negativa a população, principalmente dentro das favelas. 

 

5.2. Horto 
 

 

aproximadamente. Dados retirados do site da Frente de Mobilização da Maré. Disponível em: < 

https://www.frentemare.com/> acesso em 18/09/2020. 
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Assim como nos relatórios anteriores, faremos aqui um breve relato do histórico 

conflituoso da comunidade do Horto, começando pelo processo de ocupação deste território 

até os dias atuais. 

●  HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DO 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 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. 

●  A PRIMEIRA AMEAÇA DE REMOÇÃO E O INÍCIO DA ORGANIZAÇÃO 

POPULAR 
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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. 

●  PRINCIPAIS ATORES DO CONFLITO 

Em 1976, surge um agente bastante influente a favor da remoção da comunidade do 

Horto, a Rede Globo, que possuiu um enorme complexo de 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. 
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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 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 
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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, 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. 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 Clube Caxinguelê foi desativado e atualmente o espaço 

encontra-se abandonado; 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 o conflito fundiário, 

econômico e até étnico mascarado pela retórica ambiental. 

  

● ENEGRECENDO O CONFLITO 

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 
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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. 

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 
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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 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. 

  

● PLANO DE REGULARIZAÇÃO CADASTRAL, FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA 

PARA O ASSENTAMENTO DO HORTO 

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 



 
62 

 

 

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 duas famílias foram removidas sem moradia alternativa. 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 descendentes de trabalhadores (o que pode ser comprovado por documentos) não são 

dignos de morar em área tão nobre da cidade. 

 

   

 

 

 

 

 

 

● OS CONFLITOS NO OBSERVATÓRIO 

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

Botânico apresentou 41 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 

Figura 3: Fonte: Projeto de regularização cadastral, fundiária e urbanística para o assentamento 
Horto, no bairro Jardim Botânico, município do Rio de Janeiro, RJ.2011. 
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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. 

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 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: 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. 
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É preciso reconhecer 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 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 à luta dos moradores e chamar a atenção da sociedade para o risco de 520 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 queriam 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 soluções já existentes para 
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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 do ano de 2018, 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. 

Em abril deste ano, as fortes chuvas que inundaram a cidade do Rio de Janeiro 

deixaram a comunidade do Horto bastante fragilizada. Cerca de trinta famílias foram afetadas 

e os moradores organizaram uma “vaquinha” online, a fim de conseguir doações que 

permitissem a reconstrução e reparação das moradias, além do recebimento de roupas e 

alimentos. Após as chuvas, os vereadores Tarcísio Motta, Renato Cinco e Babá realizaram 

uma visita à comunidade, dentre outras que sofreram com a chuvas. Os acontecimentos 

levaram à instauração da CPI das enchentes e, no mês seguinte, a comunidade recebeu a 

visita de representantes de vários órgãos dos governos municipal e estadual, como a CEDAE, 

COMLURB, Rio Águas e Secretaria de Direitos Humanos para vistoriar os estragos causados 

pela enchente, buscar formas e meios de reparar os danos, assim como e evitar que episódios 

como este se repitam. 

 

5.3. Rafael Braga 
 

O observando de perto Rafael Braga, tem como objetivo principal fomentar a 

discussão do caso deste jovem, que esteve em voga no seio dos movimentos sociais e da 
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sociedade. Desde a sua detenção nas mega manifestações de junho e julho de 2013 que 

ocorreu em todo o país. 

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. Para além da participação na 

“Campanha pela Liberdade de Rafael Braga” movimento social que se organiza após a 

condenação de Braga. 

5.3.1 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, portanto uma garrafa de desinfetante e outra de cloro, 

conhecida mais usualmente como Pinho Sol, e por essa razão foi levado pelos policiais sendo 

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, mas '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. 

Há uma perspectiva que vai além do entendimento de alguns movimentos sociais, de 

associar Braga apenas como um bode expiatório das grandes manifestações de 2013, e sim 

associá-lo à uma situação de preso político no tocante a ser um homem negro, morador de 

favela e catador de materiais recicláveis. Devido a sua estratificação social ele é 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, uma das ferramentas utilizadas para 

a sua segunda condenação. 

Trabalharemos pelo prisma de uma provável injustiça no caso de um jovem negro e 

pobre, preso e condenado no Brasil, chamado Rafael Braga. Ao longo dos últimos anos vem 

sendo um dos principais símbolos de inúmeras denúncias de arbitrariedade frente às suas 

condenações, feitas pelos movimentos sociais que pedem pela sua liberdade, sobretudo “A 

Campanha pela Liberdade de Rafael Braga” que estão registrados repetidamente como 

conflitos em nosso banco de dados. 

5.3.2 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, é 

estabelecida uma Campanha fixa, permanente, pela Liberdade de Rafael Braga, quando é 

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, e se reunia semanalmente, em reuniões horizontais e abertas, sempre na rua. A 
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princípio sob os pilotis do Palácio Capanema, no centro do Rio, e posteriormente transferida 

para as escadarias da Câmara Municipal, na Cinelândia. 

Este apareceu enquanto 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, ‘islam’ e movimentos culturais além da ajuda direta à família com 

captação de doações para a mesma. 

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 

muito humilde. E, para além, proporcionando assim qualidade de moradia que possibilite 

Rafael Braga se tratar da tuberculose, doença que contraiu dentro do cárcere, o que ocasionou 

a sua defesa requerer uma apelação pedindo o habeas corpus, para que o mesmo pudesse 

cumprir a sua pena em liberdade para se tratar da doença. 

O que evidencia como o sistema carcerário é agressivo, desde o aprisionamento com 

poucos recursos humanos para os prisioneiros, até as sequelas que causam dores e 

consequências físicas como doenças, psicológicas, em que a pessoa se insere com a saúde 

em dia e dentro da prisão adquire uma ou mais patologias. 

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 seu início e ainda hoje, a Campanha pela Liberdade do 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 total ligação com os porquês 

de Rafael ter sido punido através de flagrante forjado segundo a sua defesa, duas vezes pela 
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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 E com Rafael Braga cumprindo prisão domiciliar 

devido ser acometido pela tuberculose e no contexto de uma pandemia global, que afeta 

também as penitenciárias a campanha vem atuando nos bastidores para que o jovem continue 

na condição de cumprir a pena em casa para que não seja submetido à injustiça de voltar a 

ser recluso de liberdade no contexto de uma doença que vem ceifando vidas no país. 

Neste sentido adentrar nessa história e reverberar as nuances da mesma, é considerado 

pelos seus militantes como de suma importância, buscando entender tudo que está envolto 

em suas condenações pela ótica não só do movimento social que se organiza desde a sua 

prisão nas jornadas de junho e julho, gritando pela sua liberdade. 

É importante compreender que esta análise, entende o sistema carcerário como um 

sistema que engloba o judiciário, a atuação coercitiva da polícia e o estabelecimento 

prisional. No caso em questão, o jovem Rafael Braga sofre um processo que culmina em sua 

prisão, mas tem início em sua detenção e materializa-se através de sua condenação. 

Pensar na situação prisional de Rafael Braga nos traz inúmeras questões sobre o que 

significa ser negro no Brasil? Que forma essa questão interfere a sua prisão? Por que esse é 

o único preso e condenado em junho de 2013 que perdura nessa condição? A sua segunda 

condenação demarca uma prática usual do braço armado do Estado nos territórios 

pauperizados deste país. Rafael estava no dia e horário errado no momento de suas prisões? 

Ou estamos falando de um dos possíveis maiores casos de injustiça vivenciado neste país? 

É importante salientar que busca-se demonstrar que o caso apresentado, de uma 

possível injustiça ocorrida com um jovem negro e pobre, não tem nada de novo no sentido 

que no Brasil, o encarceramento se projetou pelo prisma da marginalização e contenção da 

sociedade, um público específico com fenótipo e perfil marcado no processo da formação 

social, econômica e política. Não obstante, no início de um dos seus textos sobre as prisões 



 
70 

 

 

no século XIX, Araújo (2011) evidencia as questões que envolvem a criação das primeiras 

prisões no país e qual é o perfil da população endereçada a este sistema. 

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) 

Seguindo essa linha de raciocínio necessitamos aprofundar o debate acerca da história 

das prisões no Brasil, e tocar assim em uma de suas faces estruturais: o racismo institucional, 

que por excelência se apresenta camuflado, envergonhado, não escrito, mas revelado no 

momento do conflito social de forma geral e aqui no conflito urbano de forma específica.   

Discutir contextualizando raça e as relações sociais em nosso país, é considerado pelo 

movimento de apoio à Rafael como de extrema importância para ampliar o nosso 

entendimento do que foi o processo escravocrata no Brasil, que fundou as contradições de 

um local com uma extrema desigualdade social e um racismo camuflado em um discurso 

folclórico de miscigenação amistosa, que contrapõe e encoberta a realidade de que as nossas 

instituições foram projetadas pelo prisma de uma concepção racista. (MUNANGA, 1999) 

O Atlas da Violência, 2017 elaborado pelo Instituto de Pesquisa Aplicada (Ipea) e 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) demonstram em números o que estamos 

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. 
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Cerqueira e Coelho mostraram que, do 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). 

Portanto 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). 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 no Brasil. 

“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” dito por MEMMI (2007), “e assim quebrando as estruturas 

colonizadoras que nos inibem a pensar, agir e caminhar para a total superação da dominação 

dos povos. Já que pretendemos que este não seja apenas um instrumento de reflexão, mas 

que venha alimentar a nossa ação diária em lutar contra todo e qualquer tipo de injustiça, 

com ações em todos os espaços que vivenciarmos que corroborem com a visibilidade desta 

temática, entendendo que essa é a função política de toda a sociedade que levanta a bandeira 

pela garantia de direitos humanos”. “É importante sinalizar que tocar nas relações raciais em 

uma sociedade que decretou a abolição da escravatura há cerca de 130 anos, é um trabalho 

árduo e por vezes bastante complicado, pois implica em abalar as estruturas de desconstrução 

de uma forma de contar a história do Brasil, que fomos ensinados culturalmente a abordar 

pela ótica de escritores que romantizam a relação da casa grande com a senzala, como 

Gilberto Freyre”. Assim se expressam os manifestantes em reuniões da Campanha por 

Rafael. 

“O mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem 
biológica e cultural entre as três raças originárias, tem uma 
penetração muito profunda na sociedade brasileira: exalta a ideia de 
convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas 
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sociais e grupos étnicos, permitindo às elites dominantes dissimular 
as desigualdades e impedindo os membros das comunidades não-
brancas de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão da 
qual são vítimas na sociedade. Ou seja, encobre os conflitos raciais, 
possibilitando a todos se reconhecerem como brasileiros e afastando 
das comunidades subalternas a tomada de consciência de suas 
características culturais que teriam contribuído para a construção e 
expressão de uma identidade própria. Essas características são 
“expropriadas”, “dominadas” e “convertidas” em símbolos nacionais 
pelas elites dirigentes”. (MUNANGA, 1999, p.52). 

Portanto, a partir deste ponto, é intrinsecamente importante como objeto de estudo 

mergulhar na construção da raça no Brasil, entendendo que o perfil observado em Rafael 

Braga, nos quilombos, nas senzalas e atualmente nas favelas e nas periferias tendeu a se 

reproduzir ao longo dos séculos. 

As prisões e o próprio sistema carcerário no Brasil foram constituídos com o objetivo 

de aprisionar uma população específica da sociedade (ARAÚJO, 2011), portanto, o 

panorama atual da população negra e pobre como majoritária no sistema carcerário no país, 

segundo os dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 

2016) materializa um projeto político de contenção política das massas populares. 

Buscando aprimorar os métodos de controle dos livres pobres, 
escravos e libertos, a Sociedade Defensora da Liberdade e 
Independência Nacional do Rio de Janeiro apresentou em 8 de 
dezembro de 1831 o plano de uma Casa de Correção e Trabalho para 
a Corte. Instituição onde se cumpriria a Constituição de 1824 e o 
Código Criminal de 1830. O trabalho e a reclusão seriam utilizados 
como mecanismos de coerção dos rebeldes que, apesar dos esforços 
do governo regencial, continuavam a se manifestar nas ruas da cidade 
provocando grande instabilidade política (ARAÚJO, 2011, p.5). 

Rafael Braga representa mais do que um símbolo político de parte do movimento 

negro, e sim materializa uma possível injustiça imputada a um jovem negro, pobre e morador 

de favela, que encarna o principal perfil a se aprisionar no Brasil, de um sistema que se opera 

para punir, a partir de um estereótipo criado e reproduzido em nossa sociedade desde a sua 
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formação. Rafael por ser um corpo associado historicamente ao cometedor de delitos, ao 

“marginal” ao “homem mau”, já representa o perigo por estar vivendo em sociedade. 

O mundo colonial é um mundo maniqueísta. Não basta ao colono 
limitar fisicamente, com o auxílio de sua polícia e de sua 
gendarmaria, o espaço do colonizado. Como que para ilustrar o 
caráter totalitário da exploração colonial, o colono faz do colonizado 
uma espécie de quintessência do mal”. (FANON, 1968, p.30). 

Discutir o conceito de raça no Brasil denota tocar na sua construção a partir do século 

XIX, no qual a elite deste país vai beber do pensamento europeu e da ciência acerca do 

assunto, para explicar a diversidade racial. De uma localidade que se formata pelo espectro 

de um sistema colonial, geograficamente assim composta de diversas etnias em sua estrutura 

sócio racial. 

“Houve, portanto, uma imbricação entre etnias e status, etnia e 

valores sociais e etnia e papéis sociais e culturais. Estabeleceram-se 

critérios que determinaram a posição de cada grupo ou segmento 

étnico nos diversos níveis de estratificação, com barreiras e fronteiras 

que impediam o processo de mobilidade social em nível de igualdade 

de cada etnia dominada em direção ao cume da pirâmide social” 

(MOURA, 2014, p.183). 

É importante conceber a raça como elemento delimitador da estratificação social do 

ideário de nação, até porque se pensarmos nas relações sociais nesse período marcado pelo 

processo de escravização, os índios e negros configuravam a base dessa pirâmide e os brancos 

estavam no topo do domínio social, político e econômico (MUNANGA, 1999). 

Então a pergunta que pairava para a elite do Brasil, é como conceber uma ideia de 

nação em um local onde se tinha um panorama de pluralidade racial? E a resposta se 

acometeu por meio da imposição ideológica revestido de cientificismo dos intelectuais da 

época, que marcou a dificuldade de identificação étnico-racial da sociedade durante os anos 

posteriores, e que caleja inúmeras fissuras na população até os dias atuais. 
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Nesse sentido, pensar as prisões, segundo Ângela Davis, como “complexo industrial-

prisional”, ainda que com o recorte que se possa fazer do lugar que a autora fala (Estados 

Unidos da América), nos aproxima a estudar esse modelo de lógica prisional e suas 

engrenagens para começar a entender o sistema carcerário brasileiro. 

Na realidade, o padrão mais óbvio foi que populações carcerárias 
maiores não levaram a comunidades mais seguras, mas a populações 
carcerárias ainda maiores. Cada nova prisão se multiplicava em mais 
uma nova prisão. E conforme o sistema prisional norte-americano se 
expandia, expandia-se também o envolvimento corporativo na 
construção, no fornecimento de bens e serviços e no uso da mão de 
obra prisional. Por causa das vultosas quantias que a construção e a 
administração de prisões começaram a atrair — da indústria da 
construção ao fornecimento de alimentos e cuidados médicos —, de 
uma forma que relembrava o surgimento do complexo industrial-
militar, começamos a falar de um “complexo industrial-prisional” 
(DAVIS, 2018, p.12). 

Ideias reverberadas em nossa sociedade, como “por mais segurança”, “leis mais 

duras”, e outras mais, são vociferadas pela grande mídia e setores da população ligados à 

indústria prisional, ecoando em expressiva parcela da população. Além destas, assistindo 

filmes, lendo jornais, livros e séries de investigação policial, desde criança obtemos a 

concepção que sem as prisões não podemos ser seguros dos “malfeitores”. Isto dificulta a 

sociedade de enxergar os endereçados do sistema carcerário como seres humanos dignos de 

direitos. 

[...] A prisão é uma das características mais importantes do nosso 
ambiente imagético. Isso fez com que considerássemos a existência 
delas algo natural. A prisão se tornou um ingrediente essencial do 
nosso senso comum. Ela está lá, à nossa volta. Não questionamos se 
deveria existir. Ela se tornou uma parte tão fundamental da nossa 
existência que é necessário um grande esforço de imaginação de 
visualizar a vida sem elas (DAVIS, 2018, p.20). 

Por isso é importante entender que Braga não é apenas uma história que ocorre em 

2013, e sim uma vítima de toda uma estrutura racista que se funda no processo de formação 

social, política e econômica do Brasil. 
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5.3.3 A saúde nos presídios em tempos de pandemia 

         Pensar saúde nos presídios nos denota que é de suma importância pensar o 

enfrentamento da COVID-19 nas prisões fluminenses a partir da análise de dados que 

relacionem encarceramento seletivo em massa e adoecimento no tocante a outras doenças 

infecciosas como a Tuberculose. Tendo por base empírica o caso de condenação do jovem 

Rafael Braga Vieira, que hoje se encontra em prisão domiciliar por ser acometido por uma 

dessas doenças, e estar em tratamento em casa. 

         A tuberculose adquirida por Braga no cárcere é evidência de como o sistema 

carcerário é agressivo. Pois, com péssimas condições de vida para os prisioneiros, as 

penitenciárias deixam sequelas que causam traumas físicos e psicológicos. Um sistema no 

qual a pessoa se insere com a saúde em dia, e a partir das condições da prisão acaba sendo 

infectado. 

Analisando o caso do jovem nos remete a ampliar a nossa ótica acerca da doença, 

pois se pensarmos nas condições insalubres em um sistema penitenciário de condições 

precárias as pessoas que se encontram privadas de liberdade. E com informações de relatórios 

oficiais que esmiúçam a situação de celas acima de suas lotações, é um primeiro passo a 

compreendermos um pouco dos motivos do mesmo ser acometido pela Tuberculose. 

É importante situarmos algumas políticas públicas e os direitos dos presos privados 

de liberdade. A Lei de Execução Penal coloca que o direito à assistência é de dever do Estado, 

que abarca o direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), foi criado o Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), que após reavaliação foi instituída a 

partir da Portaria Interministerial n.1, de 02 de janeiro de 2014, pelo Ministério da Saúde e 

do Ministério da Justiça, A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). 

Nesse sentido o combate à tuberculose e outras doenças que já existem nas prisões e 

que geram muitas mortes evitáveis todos os anos. se encontra no campo do direito à saúde 
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das pessoas privadas de liberdade. Sendo assim um problema de saúde pública. E no recorte 

do Rio de Janeiro taxa de detecção é cerca de 30 vezes superior à da população geral do 

estado, segundo o Relatório Técnico Anual, Programa de Controle da Tuberculose. Rio de 

Janeiro (2014). 

No Rio de Janeiro a taxa de mortalidade de pessoas privadas de liberdade é cinco 

vezes maior do que a média nacional, nesse quadro 83% é proveniente a decorrências em 

relação à saúde, os óbitos aumentaram em 114% do período que se compreende entre 2010 

que foram 125, a 268 em 2017, a tuberculose e outras doenças infecciosas representam 45% 

das mortes. Esses dados demonstram a dificuldade de acesso ao serviço de saúde e o 

inconcebível retardo no diagnóstico, números que por assim dizer poderiam ser evitados, 

segundo o Grupo de Pesquisa Saúde nas Prisões (Gepesp/ENSP/Fiocruz). 

O estudo se encontra em processo inicial e busca a partir do caso Rafael Braga 

demonstrar o encarceramento seletivo em massa, racialmente determinado como fator de 

adoecimento, e o mesmo como punição extra gerada pelo sistema prisional, devido às 

condições sanitárias, de higiene pessoal, de alimentação, ambientais imbricadas pela própria 

arquitetura da prisão.  

Destarte espera-se que entendendo melhor esse panorama, analisando os dados 

sistematizados sob pensamento de autores que permitam relacionar encarceramento seletivo 

e adoecimento, e eventualmente comprovando-se a hipótese aventada, compreender os erros 

e acertos identificados no tocante a esta possível relação, contribuindo assim para a nova 

demanda que se coloca. 

O novo coronavírus requer uma atenção e cuidado especial em relação aos direitos e 

à saúde dos presos/as especialmente considerando-se que ainda não se tem vacina, e que os 

estudos sobre o mesmo ainda estão em curso. Assim, produzir uma pesquisa que qualifique 

os dados já produzidos relacionando-os com a importância de um SUS estruturado e de 

qualidade que garanta o direito das pessoas privadas de liberdade, é imperioso diante de uma 

pandemia que impacta sobremaneira as pessoas mais vulnerabilizadas.   
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5.4 Vila Autódromo 
 

 

 

A ocupação 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. 

  



 
78 

 

 

 

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). 

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 

Histórico da ocupação da Vila Autódromo. 
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Brito (2006) a seguir, culminando 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 nº93.001.078414-7, 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 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) 
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A acusação de danos estético e visual, 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 discussão com o então sub- prefeito Eduardo Paes e, em sequência, o seu assassinato. 

“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 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 
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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, 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): 

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 
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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, 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 do Pan 

engrandeceu e fortaleceu a luta dos moradores. 
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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 anuncia 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 apresenta 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 Geo-Rio 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, 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 empresas 
que apoiaram financeiramente a última campanha eleitoral do 
Prefeito Eduardo Paes”. 
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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. 

  

 5.4.1 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 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, independentemente 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) 
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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 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). 

   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. 

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 um 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 
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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 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 online 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. 
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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 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”. 

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 dadas as demais 

comunidades), conseguiu remover mais de 500 famílias, restando apenas 20 no local. 
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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 “assinado coletivamente” na história 

da cidade, abrindo precedentes para as possíveis vitórias de muitas outras comunidades. É 

possível observar a cronologia das remoções através de imagens aéreas no site: 

https://www.vilaautodromostreetview.com/cronologia. 

  

 

 Dona Penha, liderança da Vila e sua famosa simpatia, resistência e luta sempre. 

Atualmente, a comunidade segue lutando para ter seus direitos respeitados pela 

Prefeitura do Rio, os moradores que permaneceram ainda não receberam os títulos das casas, 

o entorno não foi urbanizado, como prometia o prefeito na época. Além disso, os moradores 

que foram reassentados em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida também 
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não possuem os títulos de suas casas, como denunciaram os moradores em sua página no 

Facebook: 

“Nós resistimos à tentativa de remoção total, mas os moradores e ex-
moradores seguem tendo direitos violados pela Prefeitura. 

Os que permaneceram lutam pelo verdadeiro reconhecimento de 
nossa existência enquanto parte da cidade. Ainda não temos os títulos 
de nossas casas, o entorno não foi urbanizado conforme prometido, 
não há sinalização e indicação da comunidade. A estação do BRT que 
está dentro de nosso território não tem o nosso nome, como acontece 
com condomínios da região. 

Os que foram reassentados em um condomínio do Minha Casa, 
Minha Vida, também não tem títulos de suas casas, cobranças 
indevidas pela Caixa pois a Prefeitura está inadimplente com as 
prestações, enfrentam ainda a falta de água e manutenção dos 
prédios, total abandono”. 

  

A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que altera o nome da Estação do BRT 

“Centro Olímpico” para estação “Vila Autódromo”, no entanto, o projeto ainda precisa da 

sanção do prefeito do Rio. Nesse sentido, atividades culturais como o “Ocupa BRT Vila 

Autódromo” foram realizadas em fevereiro deste ano em conjunto com o Museu das 

Remoções, com o objetivo de reivindicar o cumprimento dos acordos feitos pela Prefeitura, 

além de intervenções urbanas como a instalação de placas indicativas sinalizando a entrada 

da comunidade, a fim de dar visibilidade à comunidade. 

“O atual nome da Estação gera confusão entre os usuários, já que a 
estação do BRT imediatamente anterior já é denominada “Parque 
Olímpico”. Além disso, a mudança tem um caráter de reparação 
simbólica. Parte da estrutura desta estação foi instalada em território 
que fazia parte da Vila Autódromo, de forma que sua construção 
justificou a remoção de várias casas da comunidade. Sabemos muito 
bem que isso não traz de volta os ex-moradores, mas nossa luta 
também se dá no território da memória”. 
(https://www.facebook.com/museudasremocoes) 



 
91 

 

 

 

 

Placa de sinalização e BRT. Fonte: https://www.facebook.com/vivaavilaautodromo/ 

  

MUSEU DAS REMOÇÕES 

Como estratégia da luta e resistência dos moradores, em 2016, foi fundado o Museu 

das Remoções: um museu comunitário a céu aberto, localizado na Vila Autódromo. 

“o Museu das Remoções apresenta dois ideais principais: 1) preservar 
a memória destas pessoas removidas, assim como suas histórias; e 2) 
servir como instrumento de luta, não apenas por nós, mas por todos 
que passem pela ameaça de remoção, compreendendo que a memória 
é o maior instrumento nesta luta de resistência”. 

“O Museu também tem como objetivo promover eventos no âmbito 
da resistência artística, utilizando a arte para difundir, propagar e 
levar à reflexão situações reais de opressão, através de debates, 
oficinas, teatro, exposições, projeções, saraus, feiras literárias, e 
qualquer outro tipo de manifestação artística”. 
(https://museudasremocoes.com/sobre/o-museu-das-remocoes/) 
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Durante a pandemia na cidade do Rio de Janeiro o Museu, que é administrado por um 

coletivo de moradores da Vila Autódromo e colaboradores voluntários, realizou diversas 

lives em sua página com o objetivo de fortalecer a rede de apoio no cenário crítico de 

pandemia e crise política. Foram feitas diversas conversas em que os moradores dialogavam 

com outras comunidades e coletivas sobre memória, gentrificação e luta por direitos. 

 

5.5 Manguinhos 

O Fórum Social de Manguinhos não vem realizando reuniões periódicas, entre 2017 

e 2018 o Observatório registrou quatro conflitos no território, apenas dois ligados diretamente 

ao bairro, os quais 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 à 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.   (O GLOBO, Primeiro 
Caderno, página 8).  
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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. (O GLOBO, Primeiro 
Caderno, página 14) 

 

Esses conflitos trazem a reflexão acerca do legado do PAC para a população, 

desmentindo todos os benefícios propostos pelo governo Sérgio Cabral em relação às obras, 

vide que o território tem esses espaços construídos sucateados pelo setor público. 

 Além do que o território continua sendo marcado pela criminalização da pobreza pelo 

Estado, que adentra a localidade com o seu braço armado, disseminando terror e o medo para 

a população, não obstante inúmeros relatos de violação dos direitos humanos vêm sendo 

verbalizado no bairro por meio das lideranças comunitárias. Neste sentido, o bairro é mais 

um dos principais exemplos de como o Estado pensa a insegurança pública para determinados 

territórios de maioria da população negra e pobre, e a contrapartida como o mesmo pensa a 

segurança pública a localidades de classe média agonizante, e classe média alta do Rio de 

Janeiro. 

Promovendo assim a segurança para quem tem como pagar pela mesma de acordo 

com sua classe social, e disseminando o terror em territórios colocados à margem da 

sociedade, a partir de um discurso falso de combate ao tráfico de drogas. 

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

internacionais e que geram lucros no tocante a figurarem entre os 20 mais onerosos no 

mundo, é difícil aceitar o discurso do “bandido bom é bandido morto” estrito às favelas e 
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periferias do Rio de Janeiro, já que nem um terço que esses mercados lucram fica na favela, 

pois esses territórios colocados à margem por um projeto de criminalização da pobreza são, 

se pensarmos em uma empresa multinacional o varejo da mesma.  

Os conflitos urbanos na região de Manguinhos continuam a expressar a ação violenta 

da polícia e ainda do varejo comercial de drogas as duas grandes forças promotoras e 

motivadoras dos protestos populares locais. 

 

6. O racismo estrutural e os conflitos 
 

Um dos maiores problemas a serem enfrentados no mundo atual é o fenômeno do 

racismo (Comumente negada, velada, escondida, a construção social do racismo vem sendo 

a cada dia mais discutida, questionada e escancarada através de mobilizações mundo à fora.). 

Seja nos EUA, na África do Sul, na Palestina ou no Brasil, esse processo ocorre em amplitude 

cada vez maior atingindo de formas múltiplas as populações impactadas pelas construções 

políticas/sociais promotoras do racismo. Observamos com frequência as metamorfoses 

operadas por esse fenômeno social que cria profundas capilaridades atingindo suas vítimas 

de forma individual e coletiva em várias dimensões. 

Silvio Almeida, importante intelectual negro brasileiro, em suas entrevistas com certa 

frequência profere uma afirmação basilar para pensarmos a situação da população negra no 

mundo contemporâneo, nas palavras desse pensador: “o racismo é sempre estrutural”. Tal 

assertiva, revela a profundidade do problema racial, apontando para a articulação econômica, 

política, social e geográfica da sociedade em torno de uma hierarquização de pessoas e 

práticas a partir das características da pele, num processo similar a taxonomia adotada nas 

classificações de seres vivos realizadas por naturalistas. 

Para demarcarmos de maneira nítida o fenômeno do racismo, assinalamos a definição 

desse fenômeno da seguinte maneira: 
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Racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça 
como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas 
conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou 
privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual 
pertençam. (ALMEIDA, p.32, 2019). 

O racismo caracteriza-se então por ser uma estrutura de poder que incide sobre as 

populações racializadas, marginalizadas, taxadas como inferiores dentro da sociedade e que 

vão sendo afetadas cotidianamente, do nascer ao crepúsculo da vida. 

Quando o racismo se manifesta, a violência aflora através de várias morfologias, 

sendo essa um fenômeno de grande amplitude como na definição proposta por Michaud: 

Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores 
agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando 
danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua 
integridade física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou 
em suas participações simbólicas e culturais. (MICHAUD, p.10-11, 
1989).    

Pensar o racismo é perceber as violências que as pessoas racializadas sofrem de 

maneira direta ou indireta na sociedade. Elemento principal de produção de desigualdades, o 

racismo nasce como expressão de máxima violência, em que se objetiva a desumanização de 

alguns grupos de pessoas, questionando seu pertencimento à espécie humana, sua negação 

enquanto semelhante e portanto a normalização de seu tratamento de forma tão violenta 

quanto o dispensado aos animais. Ao analisarmos as duas definições indicadas anteriormente, 

podemos constatar que elas estão profundamente atreladas. Essa atuação sincrônica do 

binômio racismo/violência nos obriga a pensar seus reflexos de diferentes formas, 

intensidades, frequências e atores. 

Na Crítica da Razão Negra (2018) o filósofo camaronês Achille Mbembe afirma que 

na construção do sujeito racial a própria idéia de raça que seria uma espécie de “jaula 

enorme”, “verdadeira rede complexa de desdobramentos, incertezas e equívocos, tem a raça 

como armação”: 

“Vista em profundidade, a raça é ademais um complexo 
perverso, gerador de temores e tormentos, de perturbações do 
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pensamento e de terror, mas sobretudo de infinitos sofrimentos e, 
eventualmente, de catástrofes. (...) De resto, consiste naquilo que se 
consola odiando, manejando o terror, praticando o alterocídio, isto é, 
construindo o outro não como semelhante a si mesmo, mas como 
objeto propriamente ameaçador, do qual é preciso se proteger, 
desfazer, ou ao qual caberia simplesmente destruir, na impossibilidade 
de assegurar seu controle total.”(pág.27) 

 

O poder sobre a vida do outro, desumanizado, violentado, assumiu a forma de 

comércio, em que o proprietário de outra vida, vida sob a forma de mercadoria, dispõe do 

seu destino, de seu corpo, de seu trabalho até o limite de sua existência. O racismo enquanto 

estrutura tem em sua gênese a mais aguda violência que se pode conceber, a propriedade 

privada de um ser sobre outro. 

Sublinhando outro aspecto da definição de racismo estrutural, a pesquisadora 

portuguesa em psicanálise Grada Kilomba afirma em “Memórias da Plantação - Episódios 

de Racismo Cotidiano”(2019) que a desigualdade não é fenômeno que remeta à diversidade 

ou à existência de pessoas diferentes, tampouco estaria relacionado aos sentimentos de 

inimizade, aversão ou simpatia, mas à desigualdade em termos de acesso ao poder: 

 “O racismo é revelado em um nível estrutural, pois pessoas 
negras e People of Color estão excluídas da maioria das estruturas 
sociais e políticas. Estruturas oficiais operam de uma maneira que 
privilegia manifestadamente seus sujeitos brancos, colocando 
membros de outros grupos racializados em uma desvantagem visível, 
fora das estruturas dominantes. Isso é chamado de racismo 
estrutural.” (Kilomba, pág 77). 

 

Ainda que se pondere que exclusão em realidade é a prática também motivada pelo 

racismo, expressa no conceito de Mbembe da Necropolítica (2018), em que uma política de 

mortes, de extermínio paulatino é nitidamente produzida pelo Estado na direção dos locais 

de moradia da população pobre e majoritariamente negra, há que se considerar que a 

participação negra em diferentes e diversas estruturas de poder e status na sociedade continua 
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a se mostrar absolutamente residual em relação à ocupação branca de tais postos na estrutura 

social.  

O ambiente mortífero que sentimos na necropolítica tem sua gênese nos antigos 

territórios coloniais onde a violência era o elemento estruturador de poder na arquitetura 

colonial. O colonialismo foi o berço da modernidade que legou ao mundo a aceleração dos 

fluxos do capitalismo comercial e as bases do racismo moderno. Analisando profundamente 

as plantations desenvolvidas no continente americano nos primórdios da dominação 

europeia, nos deparamos com a colonialidade do poder, uma relação de subjugo político dos 

territórios coloniais frente ao eurocentrismo. Essa dominação foi cimentada e estabeleceu 

hierarquias raciais que estruturaram as pessoas a partir das raças, culminando nas práticas 

racistas com a qual nos deparamos atualmente. 

O racismo está nas profundezas, nas bases do capitalismo, atuando como um pilar que 

sustenta uma superestrutura onde se encontram a psique humana, a sociedade, a política, a 

economia e a segregação espacial. Podemos traçar um paralelo entre o racismo e as sombras 

que acompanham os nossos corpos, mas, com um diferencial, enquanto as sombras surgem 

nos contrastes com a luz, o racismo se manifesta na claridade ou na escuridão, no contato das 

pessoas com a sociedade ou no íntimo do eu. 

Em seus estudos, Fanon observa o fenômeno do racismo na interseção de diferentes 

dinâmicas sociais que foram enraizadas nas sociedades estabelecidas a partir da influência 

eurocêntrica. A segregação espacial é a primeira dimensão a ser percebida, visto que, salta 

na paisagem, na cidade construída, a discrepância estrutural entre regiões mais valorizadas e 

as áreas periféricas onde habitam sobretudo, a população negra. Nessa dicotomia, a oposição 

das classes econômicas revela a concentração de riqueza e o maior esmero do Estado para 

com as áreas onde habitam a população branca/rica. Na cidade do Rio de Janeiro há notáveis 

investimentos estruturais em locais mais ricos em detrimento dos locais mais pobres em 

diferentes níveis. Equipamentos urbanos como parques, teatros, cinemas, praças, jardins, 

museus, centros culturais se aglomeram não só no Centro da cidade, pois também são 

frequentes em bairros de maior concentração de renda.  
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Na situação inversa, presenciamos com frequência cotidiana nas favelas e periferias a 

ausência do Estado visto a partir do prisma social. São insuficientes as escolas e hospitais, 

alto o nível de precariedade programada de tais estruturas, inexistentes programas de 

saneamento básico, iluminação precária, distribuição de água intermitente e prestação de 

serviços públicos escassa. Por outro lado, a estrutura governamental arremete contra os 

territórios populares, de maioria negra, os aparelhos repressivos de Estado. Assim, são 

tecidas ações que resultam na necropolítica. 

Vale lembrar a assertiva de Fanon, “é o racista que cria o inferiorizado”. O racismo 

construiu um mundo maniqueísta onde o ser negro não possui humanidade, ele é animalizado, 

suas práticas são tidas como primitivas e seus simbolismos desprezados. “O indivíduo é 

cirurgicamente retirado e violentamente separado de qualquer identidade que ele/ela possa 

realmente ter (KILOMBA, pg. 39, 2019). Enquanto violência psíquica, essa vertente do 

racismo caracteriza-se por não ser tão nítida, pois incide no subjetivo das pessoas cultivando 

dramas e neuroses, incertezas quanto à aceitação social em ambientes profissionais, 

universitários e até familiares. Drama sobre a dúvida a respeito da própria capacidade, 

amabilidade e aceitação nas palavras de Fanon. Gerando neuroses de origem cultural, 

advindas das relações sociais e não das características biológicas como afirmaram e afirmam 

diversos pesquisadores da psicologia.  

Para Fanon, autores como Jung trabalham a partir de uma universalidade branca, o que 

não refina a análise e ofusca tensões próprias da sociabilidade negra. Na psicologia a questão 

negra remeteria ao entrelaçar de questões como a fobia, que se caracterizaria por um temor 

ansioso, em que se desenvolveria um afeto negativo, uma fobia de sua própria origem, que 

tem na própria família a construção através da experiência vivida dos membros mais velhos 

a criação de anteparos, de proposições de proteção ao ambiente social que levariam a uma 

neurose através do afeto negativo vivido inclusive em ambiente familiar. Diz ainda Fanon 

que o inconsciente coletivo de Jung remete às características genéticas confundindo instinto 

e hábito, onde o inconsciente coletivo seria adquirido enquanto conjunto dominante de 

valores, traumas e práticas e o hábito caracterizado pelo relacional, que então um antilhano 
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absorveria o inconsciente coletivo europeu mas suas relações locais conformaram um hábito 

traumático, dramático e causador de neuroses.  

A prática do racismo seria assim observada e desenvolvida por diferentes atores como 

cidadãos comuns, ambientes de trabalho, empresas, os meios de comunicação, 

personalidades influentes, representantes políticos e o próprio Estado.  

Recentemente através das mídias digitais tivemos acesso a descargas de racismos 

praticadas no Brasil, casos de grande repercussão como do entregador de aplicativo Matheus 

Pires, insultado dentro de um condomínio de classe média enquanto realizava uma entrega, 

e também de Matheus Fernandes retirado de uma loja no shopping e imobilizado por policiais 

à paisana que tinham a certeza que o jovem estava roubando, quando na verdade foi à loja 

para trocar um relógio que havia comprado. Esses casos são exemplos da nitidez do racismo 

em nossa sociedade. 

Mas os casos de situações conflituosas que surgem no tecido social reafirmam um 

drama que se apresenta de forma mais lenta e permanente nos casos de doenças adquiridas 

como a hipertensão arterial ou o diabetes que seriam muito mais frequentes na população 

negra, principalmente entre trabalhadores de baixa remuneração e alta intensidade de 

trabalho, precárias condições de moradia e transporte, pressão financeira para sua reprodução 

enquanto força de trabalho. Há pesquisas que comprovam que a incidência de tais doenças 

ocorre mais em razão de condições estruturais de vida que de uma predisposição genética.  

Assim a tese de doutorado da professora Fátima Machado (Fiocruz 2010) que estudou 

durante uma década as condições de trabalho nas escolas municipais do Rio de Janeiro e 

constatou que a ocupação de funções de menor remuneração e em que se impõem condições 

de trabalho mais intenso e em condições sub-humanas como é o caso das merendeiras (que 

trabalham em ambientes quentíssimos, sem o material necessário, carregando panelas 

enormes e quentes, cortando quantidade absurda de alimentos, preparando, servindo e 

lavando tudo e depois tomando transporte lotado com trânsito intenso durante horas para 

chegar a uma moradia geralmente precária, muitas vezes insegura e onde os serviços básicos 
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inexistem) há enorme concentração de casos desse tipo de doença gerando afastamentos e 

acometendo principalmente trabalhadoras e trabalhadores negros. 

Os meios de comunicação apresentam sinais de que o inconsciente coletivo, uma vez 

que na definição de Fanon se traduziria nos valores culturais dominantes, é moldado e 

reproduzido com elementos nítidos de racismo, tanto pelo número escasso de atores e 

apresentadores negros em sua grade de programação como quando eventualmente 

apresentam retórica e simbologia racistas em propagandas como a da fabricante de carros 

Volkswagen11 ou a esponja de aço Bombril12.   

No Racismo estrutural, toda a construção de valores sociais que consciente ou 

inconscientemente são expressos se conformam em políticas; tornam-se um efetivo 

mecanismo de dominação e exploração a partir da desumanização de negros e pobres; se 

evidencia na cidade construída com suas entradas de serviço, elevadores para funcionários; 

quartos de empregadas domésticas; se constituem enquanto hábitos sociais segregacionistas; 

se manifestam na expressão cultural da sociedade, desumanizando seres com intenção de 

controle e exploração, impactando parcela majoritária da população que passa a introjetar 

tais elementos e manifestar o tal temor ansioso produtor de neuroses e doenças, sociais e 

individuais.  

A partir da leitura dos autores aqui referidos e de discussões acerca de sua obra e 

definição mais sistemática do significado do racismo estrutural para a equipe do Observatório 

se debruçou sobre os conflitos urbanos do último período para classificá-los enquanto 

portadores ou não de elementos do racismo estrutural nas motivações da expressão política 

dos moradores da cidade. Discussão cada vez mais frequente no ambiente dos movimentos 

sociais e com reflexos importantes na dinâmica política, social, cultural e inclusive 

acadêmica da cidade, resolvemos trabalhar na direção de verificar os impactos nos conflitos 

 

11 Disponível em: https://noticiapreta.com.br/volkswagen-faz-propaganda-racista-e-pede-

desculpas. 

12 Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/06/17/bombril-acusacao-

racismo-produto.htm 
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urbanos dessa interferência. Um a um os conflitos foram sendo marcados como portadores 

ou não de algum elemento que remetesse à ideia de racismo estrutural para que pudéssemos 

ter uma noção da presença do racismo enquanto problema motivador na dinâmica política 

coletiva da cidade do Rio de Janeiro do último período. Os resultados de tal empreitada, ainda 

iniciais, podem ser verificados a seguir: 

 

 

A maior incidência de casos de racismo estrutural motivando ou presentes no 

desenrolar dos conflitos originados nas áreas mais ricas e, portanto, mais brancas da cidade 

salta aos olhos em uma primeira mirada no mapa acima. Barra, zona Sul e Centro se 

destacam. Centro enquanto principal local de trabalho da cidade, de enorme circulação de 

pessoas, de concentração de equipamentos urbanos, de acesso a todas as modalidades de 

transporte, praça pública por excelência embora muito privatizada, palco recorrente de 
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expressão de conflitos promovidos tanto pelos residentes locais como pelos mais diversos 

manifestantes que ali realizam seus protestos, ecoam suas lutas originárias de todos os 

recantos da cidade. Local predileto de expressão política é também o centro da afirmação 

racial, da clivagem espacial, da segregação onde uns podem acessar e outros têm dificuldades 

de acesso em razão de sua cor e origem social.  

Barra e zona sul locais em que houve manifestações de racismo explícito e coletivo 

como quando por exemplo moradores de Laranjeiras fizeram uma campanha contra a 

instalação de uma creche no alto do morra Dona Marta em razão de os pais das crianças que 

ficariam na creche terem a opção de ao invés de descer o morro acessando Botafogo, como 

fazem com frequência, com a creche a opção de deslocamento poderia ser por Laranjeiras e 

parcela de seus moradores foi contra a circulação dos pais das crianças da favela fosse feita 

através de seu bairro, então fizeram protestos contra a creche que acabou virando a sede da 

UPP do Dona Marta. 
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. O racismo estrutural presente nos conflitos se manifesta através de diferentes 

morfologias. No escopo do relatório desenvolvido foi possível demarcar diferentes nuances 

de expressão do racismo estrutural presentes nas conflituosidades. Algumas, se 

materializaram de maneira muito nítida, como nos casos de operações de segurança pública 

nas favelas, outros conflitos, menos midiáticos do ponto de vista da violência, e ocorreram 

ainda, aqueles mais sutis e velados sob a forma de ações nas relações culturais/sociais. 

Podemos exemplificar a morte da menina Ágatha no conjunto de favelas do Alemão, 

como um exemplo de racismo estrutural escancarado, praticado nas favelas através da 

necropolítica e o ambiente mortífero derivado dela. Operações policiais de grande 

envergadura que muitas vezes duram horas a fio são práticas recorrentes nas favelas cariocas, 

expressando a política voltada para a repressão violenta em que a morte é resultante 

direcionada para a população negra predominante nas favelas, mas que, devido a magnitude 

da violência, esquadrinha os territórios colocando todos que ali residem numa zona de 

suspensão de direitos, em que se pode matar, fazer uso de armas de grande calibre, utilizar 

máquinas de guerras, colocando todos sob o risco da morte, seja a predominante população 

negra, ou a parcela menor de moradores brancos pobres das favelas. 

Agentes Socioeducativos do DEGASE se manifestaram contra as condições de 

trabalho nas unidades onde atuam. Segundo os mesmos, nas condições estruturais que 

operam é impossível desenvolver um cuidado adequado com os jovens que estão em conflitos 

com a lei. O descaso do Estado com essas unidades socioeducativas são reflexos do racismo 

estrutural que permeia a sociedade, visto que, nessa instituição são predominantes os jovens 

negros de origem periférica, que acabam sendo relegados a péssimas condições de serem 

ressocializados de maneira plena na sociedade. 

Na Maré, um conflito sobre saúde explicitou a presença do racismo estrutural nas 

políticas públicas. Com a redução de funcionários nas instituições de saúde local,  os 

moradores sofreram com a precarização do serviço público de saúde voltado para a favela 

que mais apresentou casos de covid-19. No período em que inúmeras pessoas necessitavam 

de maior apoio do Estado para minorar os impactos da pandemia é justamente o momento 

que o Governo Municipal resolveu cortar gastos nas unidades de saúde da Maré. Tal ação 



 
104 

 

 

registra o caráter do racismo estrutural, uma vez que os maiores usuários desses 

estabelecimentos públicos são negros. E esses cortes de verbas adquirem a imagem de 

racionalização de recursos, advogam pela necessidade de cortes de “gastos” sob a roupagem 

de problemas econômicos, negando sua origem estruturalmente racista em opções que 

colocam em risco direto milhares de pessoas, e, alegando que se trata apenas da falta de 

verbas, enquanto bancos recebem em dia e com juros escandalosos as parcelas de dívidas 

adquiridas para os jogos, Copa e Olimpíadas. Diversos outros casos de conflitos na saúde são 

explicáveis a partir desse conflito desencadeado na Maré, onde 140 mil pessoas contam com 

insuficientes estruturas de saúde, precarizadas e sucateadas estruturas que terminam por 

interromper vidas salváveis em razão da racista divisão dos recursos públicos da cidade. 

Sobretudo durante a pandemia, onde o segmento de política pública mais necessário e exigido 

tem sido o da saúde.  

A manifestação de entregadores de aplicativos são exemplos de luta contra o racismo 

estrutural vigente na sociedade. Analisando a formação do capitalismo, desde seus 

primórdios a questão da raça esteve atrelada à exploração econômica. Primeiramente 

indígenas e posteriormente negros são os grupamentos étnico-raciais que foram e ainda são 

a sustentação das estruturas de exploração do capitalismo. Nesse sentido, o protesto de 

entregadores de aplicativos integra as lutas contra a desigualdade existente no sistema 

produtivo capitalista. A exploração levada a cabo sobre esses trabalhadores da era da 

“uberização” exemplifica o racismo estrutural presente no sistema produtivo ao qual esses 

entregadores estão imersos numa situação de máxima exploração e mínimo de ganho, 

máximo risco e mínimo apoio. A ausência de direitos, o baixo salário, o custo operacional 

são alguns dos problemas a serem enfrentados por esses trabalhadores, que, chamados pelos 

patrões virtuais de ‘empreendedores’ como forma de se isentar de obrigações legais para com 

os seus funcionários, em atividade que nem mesmo apoio logístico básico para seu trabalho 

é oferecido, sua origem é pobre/negra.  

Os casos citados anteriormente são amostras da presença do racismo estrutural em 

nossa sociedade, presentes nas motivações das manifestações e expressando o processo de 

desumanização da parcela mais explorada e violentada da história do país. Processo de 
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desumanização interessada, aproveitadora dos lucros advindos, das exclusividades criadas, 

fundadora da dissimetria de classes. Os casos são inúmeros e o racismo é um fenômeno que 

toma várias formas, se adaptando e criando diferentes maneiras de manter a exploração 

política, econômica e social que incide de maneira negativa na população negra.  

 

 

 

 

 

6. Análise por objeto de conflito 
 

6.1 Segurança pública 
 

O objeto de conflito segurança pública passou por uma redução no número de casos 

contabilizados no atual relatório. Contrariando as tendências de anos anteriores, onde a 

segurança pública era o tópico mais abordado das manifestações, entre julho de 2019 e agosto 

de 2020, esse campo de análise foi o terceiro mais registrado, com vinte e um conflitos, 

ficando atrás dos objetos de conflito “saúde” e “outros”. 

Para um melhor entendimento da dinâmica dos conflitos de segurança pública no 

recorte temporal deste relatório (agosto de 2019 até julho de 2020), podemos separar em dois 
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períodos, um período “normal” e outro com a deflagração da pandemia. Observemos as 

estatísticas de conflituosidade no pré e pós pandemia. 

 

 

Ao observar os dados do gráfico anterior, percebemos que estatisticamente os conflitos 

nos dois períodos estão muito próximos em termos numéricos absolutos. Porém, devido ao 

acompanhamento constante da equipe do observatório em relação aos confrontos e operações 

policiais que acontecem nas favelas, percebemos que mesmo no período de isolamento social 

as incursões policiais nos territórios periféricos mantiveram certa constância, potencializando 

os problemas já graves associados à economia, saúde e ao psicológico causado pela 

pandemia. O fato de ter sido decretado isolamento social não impediu que os aparatos de 

segurança pública atuassem com a já conhecida truculência nas favelas. Alguns conflitos 

ilustram essa situação, como o caso da operação da BOPE na favela da Maré desrespeitando 

a Ação Civil Pública da Maré ou as denúncias de violência com sinais de tortura em Acari. 

Outro ponto importante para a compreensão dos conflitos no período de pandemia foi 

a ADPF 365 assinada pelo ministro do Superior Tribunal Federal Édson Fachin, que proíbe 

as operações policiais nas favelas, salvo em situações específicas. A ação judicial decide que: 
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[...] (i) que não se realizem operações policiais em comunidades 
durante a epidemia do COVID-19, a não ser em hipóteses 
absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas 
por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata 
ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – responsável pelo 
controle externo da atividade policial; e (ii) que, nos casos 
extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, 
sejam adotados cuidados excepcionais, devidamente identificados 
por escrito pela autoridade competente, para não colocar em risco 
ainda maior população, a prestação de serviços públicos sanitários e 
o desempenho de atividades de ajuda humanitária. (Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF6
35DECISaO5DEJUNHODE20202.pdf> Acesso em 25/09/2020) 
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A instituição da ADPF 635 foi a ação que resultou na diminuição da violência e da 

letalidade policial no Rio de Janeiro. De acordo com estudo realizado por pesquisadores da 

UFF (Universidade Federal Fluminense), a suspensão das operações policiais nas favelas 

levou nos primeiros quinze dias após a instauração da ADPF 635, a uma redução de 75,5% 

dos óbitos decorrentes de operações policiais em relação à média de mortes no mesmo 

período em anos anteriores. Com relação aos feridos nas operações ocorreu uma redução de 

49% em comparação com os mesmos períodos nos anos precedentes. Esses dados apontam 

para a necropolítica praticada pelas polícias no Rio de Janeiro, e nesse período ocorreu um 

decréscimo das taxas de letalidade policial e da frequência de operações policiais. As 

incursões policiais nas favelas não deixaram de ser executadas, porém, foram realizadas num 

volume bem menor do que costumava ocorrer antes da ADPF, porque o Instituto de 

Segurança Pública baseado em dados oficias afirmou que mesmo durante os primeiros meses 

de pandemia a letalidade e frequência das operações eram maiores que no mesmo período de 

2019, ou seja mesmo na conjuntura pandêmica a política de repressão violenta continuava 

batendo recordes, política somente interrompida ainda que parcialmente com a decisão do 

STF.   

Um panorama geral da espacialização dos conflitos de segurança pública pode ser 

identificado no mapa abaixo: 
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A maior parte dos conflitos tiveram como palco a cidade inteira, demonstrando que as 

reivindicações levantadas abarcavam toda a realidade de urbe carioca. Entre os conflitos que 

envolveram a cidade toda como palco de manifestações estão dois atos atrelados à situação 

prisional no Rio de Janeiro. No primeiro, os agentes Socioeducativos do DEGASE entraram 

em greve alegando péssimas condições de trabalho, o que segundo os representantes da 

categoria não permite conceder um tratamento digno aos menores em conflito com a lei. Os 

agentes fizeram uma manifestação na frente da sede da unidade na Ilha do Governador- 

Galeão. Entres as reivindicações estão o porte de arma, novos concursos e participação do 

regime adicional de serviço. Ainda no âmbito do sistema prisional, um levantamento da 

Defensoria Pública do RJ mostra que, por dia, pelo menos três presos são torturados no 

estado. 

O estudo compilou 931 denúncias de tortura ou tratamento cruel enviadas ao Núcleo 

de Direitos Humanos da defensoria em menos de um ano – de agosto do ano passado a maio 

deste ano. Segundo os registros, os agentes de segurança pública seriam os principais autores 

das violações. Desses agentes, as denúncias contra policiais militares correspondem a 82% 

dos casos. 

Atos envolvendo a manifestação “vidas negras importam” e “Marielle vive” se 

espraiaram em diversos locais pela cidade, incluindo-se as redes sociais. Os movimentos de 

favelas do Rio de Janeiro organizaram manifestações contra o genocídio de jovens negros 

nas operações policiais que não cessaram durante a pandemia. Foram diversos atos que se 

desenvolveram em várias partes da cidade. As manifestações relembrando a morte de ex-

vereadora Marielle Franco foram difusas pelo Rio de Janeiro, faixas, cartazes, Twitaço, 

fizeram parte de uma manifestação articulada para cobrar por justiça e a resolução do caso 

da ex-parlamentar. 
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A ascensão ultraliberal na política brasileira e a construção de alinhamentos 

ideológicos entre as esferas municipais, estaduais e federais, tem no Estado do Rio de Janeiro 

um forte ponto de apoio político. Essa arquitetura de poder eleita tem alinhavado um 

programa de segurança pública belicista que impacta de forma violenta o cotidiano na cidade 

do Rio de Janeiro.  

Desde o início da gestão do governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, a 

política de segurança pública passou a ser personificada na figura de um político 

comprometido com a militarização do debate sobre segurança pública, em que se aprofunda 

perigosamente a lógica do combate, que em nome do ataque ao tráfico acaba por gerar vítimas 

letais nas populações mais pobres. O governante já deu provas em entrevistas de sua 

Mauro Pimentel/AFP 
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disposição para liberalizar a morte de criminosos13, inclusive participou de operações 

policiais dentro do helicóptero da Polícia Militar. 

Frente à essa necropolítica constante e intensificada, os habitantes das favelas têm 

estado em uma permanente tensão com a morte. Essas incursões policiais nas favelas têm 

demostrado com grande magnitude a política de fundo racista traçada para as áreas 

marginalizadas da cidade; o uso de armamento de alto poder de fogo aliado ao máximo 

esquadrinhamento dos territórios, tem sido a conduta adotada das operações policiais. Não 

sem espanto, algumas favelas, desde o início da gestão Witsel, tem testemunhado operações 

policiais com mais de dez horas de duração, como as que foram realizadas na Maré. Entre os 

casos que ilustram essa paisagem de morte nas favelas, está o assassinato da menina Ágatha 

Félix (8 anos) no complexo do Alemão. 

O caso de Ágatha, gerou uma manifestação na escadaria da Alerj, onde foram 

colocados cartazes, velas e derramamento de tinta simbolizando sangue da criança. O 

protesto foi pacífico e convocado por movimentos sociais, como o ¨Parem de Nos Matar¨. 

Os ativistas carregaram balões amarelos em homenagem a Ágatha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Entrevista no canal Nalata. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=9DrsvVfn94A>. Acesso 

em 04/09/2019. 
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A maioria dos conflitos de segurança pública registrados no presente relatório tem 

principalmente a Polícia Militar como agente reclamado. Esses eventos conflituosos revelam 

a continuidade de uma política de violência que dirige a ação policial de forma repressora à 

determinados alvos, localidades determinadas, 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. 

 Fica evidente na dinâmica operacional das polícias, que nas áreas onde residem 

populações marginalizadas as ações dos agentes de segurança pública são desmesuradas em 

relação ao uso de táticas e aparatos bélicos, criando similitudes com situações somente vistas 

em zonas de guerras. Em contraste, essas instituições que atuam nas favelas com violência 

de forma extensiva, na “cidade formal”, sobretudo no contato com populações mais abastadas 

e de maioria branca, atuam dentro de formalidades respeitosas com a perspectiva de proteção, 

controle do fluxo de mercadorias e pessoas, liberando umas e retendo outras. Os conflitos 

transparecem uma lógica que indica uma seletividade que se deseja naturalizar: a de que o 

valor da vida dos moradores de favelas seria menor, que uma pessoa preta, ainda que criança, 

que morra em decorrência de uma “operação” seria uma infelicidade, mas um risco que faz 
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parte do cálculo de um custo que estaria inscrito em um benefício maior, o combate ao tráfico 

de drogas, utilíssimo aos propósitos de controle social. A ‘cidade formal’ apresenta silêncios 

permissivos diante das barbaridades estatais verificadas nas favelas; e se comporta 

transparecendo que estaria a esperar de tais autoridades competentes tal seletividade, inscrita 

nas ações policiais. 

A intensificação da brutalidade nas ações estatais gera dor profunda em muitas mães e 

pais, familiares, amigos e solidários às vítimas que comumente diante de tais barbaridades se 

manifestavam contra esse tipo de ação e por justiça a cada caso que se inscrevia no vasto 

relatório sombrio dos assassinatos decorrentes de ações estatais. Sintomático assistir que esse 

tipo de resposta social está se tornando mais raro na medida em que avançam os métodos 

brutais de ação como o uso de helicópteros blindados atirando do alto com armas pesadas 

como fuzis e granadas. Historicamente aparecendo como o ente mais reclamado nos conflitos 

de segurança pública a PM continuou a figurar como o agente mais contestado no período. 

Um dos casos registrados de violência policial foi a de Matheus Oliveira (23 anos), 

motorista de aplicativos que foi alvejado na cabeça por tiros disparados por policiais em uma 

rua da Tijuca nas proximidades do Morro do Borel. Segundo testemunhas, Matheus foi morto 

com tiro disparado por policiais militares da UPP do Borel. Na delegacia, o caso foi 

registrado como acidente de trânsito, onde segundo a versão dos policiais, havia uma blitz na 

rua onde Matheus passava e ele teria perdido o controle da motocicleta, caindo e tendo 

ferimentos que o levaram à morte. Uma das testemunhas indicou que foi coagida a confirmar 

a versão dos policiais. Porém, o laudo médico apontou que Matheus foi morto por disparo de 

arma de fogo. Devido a isso, o caso passou para a jurisdição da delegacia de homicídios da 

capital, sendo uma ação que ainda está em andamento. 

Em Acari, reduto de um dos batalhões policiais mais violentos da cidade, 

representantes do movimento "Fala Acari" se manifestaram contra as operações da Polícia 

Militar na favela. Segundo Buba Aguiar, integrante do movimento, o jovem Yago César dos 

Reis Gonzaga de 21 anos foi baleado e sofreu uma série de violências antes de ser 

assassinado. 
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Esses exemplos de práticas policiais revelam a presença do racismo estrutural em ação 

nos órgãos que deveriam garantir a segurança na cidade. Imersos em uma construção política 

e racial através de estereótipos e fabulações sobre a população negra/periférica, a Polícia tem 

sido um dos grandes vetores de violência contra a população preta, justificando sua ação na 

criminalização geral dos moradores. Essa condição cria territórios com paisagens mortíferas, 

onde matar, eliminar os que supostamente são criminosos é forma ‘normal’ de operar a 

segurança pública.  

Entre os atores mais contestados nos conflitos de segurança pública entre 2019-2020 

encontramos a Polícia Militar (PM-RJ) e o Governo Estadual. Tal par é, 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 de manifestações públicas, 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 Urbanos, 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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No campo outros, ocorreram conflitos com agentes do Exército Brasileiro, com a 

resolução jurídica do caso Vitor Santiago, baleado em 2015 na Maré, durante a ocupação 

militar. O cabo do exército que efetuou os disparos que deixaram Vitor paraplégico foi 

inocentado sob o argumento de ter agido em legítima defesa. 

 

 

 

 Entre os atores mais mobilizados nos conflitos em 2019/20 é possível identificar o 

predomínio de manifestações levantadas por grupos de “amigos e parentes”. Essa 

configuração de manifestantes reflete a importância das relações sociais próximas na 

verbalização dos 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 
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diretamente ao local de violência, visto que, são esses indivíduos que estão sujeitos às 

múltiplas formas de necropolítica existentes14. 

Há alguns anos que o Estado do Rio de Janeiro e sua capital têm passado por graves 

problemas econômicos decorrentes da crise do petróleo, dos benefícios em isenções fiscais 

cedidas para 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 sob o objeto 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 ou sejam os residentes das favelas que são obrigados a conviver 

com a lógica de militarização cotidiana, através do Estado ou dos grupos armados locais. 

Nessa dialética entre forças de segurança pública e territórios marginalizados, são os 

habitantes das favelas que sofrem cotidianamente 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, sendo esse um 

argumento recorrente em suas manifestações. As diferenças de importância social, de peso 

das manifestações públicas, das pautas apresentadas pelos movimentos conflituosos relativos 

à segurança pública, revelam a dissonância entre as classes sociais. A população dos bairros 

mais ricos (cercados de equipamentos urbanos de cultura, educação, saúde, transporte, 

saneamento, iluminação, esportes e lazer), em sua percepção da violência urbana expressa na 

cidade no contexto das manifestações, omite, com frequente parcialidade, a violência nas 

outras áreas da cidade, onde as instituições de segurança do Estado operam de forma aviltante 

 
14O conceito de necropolítica, de AchilleMbembe, 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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frente a população. As classes sociais com mais prestígio, status e força política muito 

raramente se posicionam diante do que acontece nas favelas, e legitimam assim o raciocínio 

da resolução dos problemas de segurança pública através de políticas de segregação 

socioespaciais, 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) 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 que o Estado comete 

através de seus agentes de segurança pública e centralmente a PMERJ, agente mais 

contestado das manifestações nesse relatório, e, isoladamente, o mais contestado em todo o 

recorte temporal coberto pelo Observatório de Conflitos. 

 

 

Entre as formas de luta, a denúncia pública tem sido uma das formas mais utilizada 

pelos manifestantes. Esse tipo de manifestação tem empregado seus esforços para obterem 

cobertura de seus protestos pelos jornais de grande circulação impressa e seus similares da 

internet para verbalizar seus conflitos. Em tempos de represálias políticas crescentes tal tática 
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pode ser uma forma de se resguardar de eventuais desagravos e ameaças que os manifestantes 

possam sofrer. As manifestações em praça pública foram as mais utilizadas no período de 

análise do presente relatório, mesmo com a eclosão da pandemia e a necessidade de 

isolamento, ocorreram manifestações em praça pública. As denúncias através do Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro foram mobilizadas em alguns momentos, assim como 

ações na esfera judicial. Aqui outro indício da diminuição das expressões públicas, das 

manifestações de rua, do conflito aberto contra as arbitrariedades estatais. O medo como 

forma de controle social aparentemente apresenta resultado inibidor da expressão política 

coletiva ao menos em seu princípio de intensificação violenta.  

 

6.2 Transporte, trânsito e circulação 
 

  

     O objeto “Transporte, trânsito e circulação” sempre foi um dos mais reclamados do 

Observatório durante os anos de pesquisa e coleta dos conflitos no Rio de Janeiro. Isso se dá 

em razão dos problemas enfrentados pelos moradores da cidade no que se refere à mobilidade 

urbana, serviço essencial para a solidificação de uma sociedade mais justa e igualitária, pois 

é por meio de um transporte coletivo, eficiente e de baixo custo que pessoas de todas as 

regiões do município podem se locomover e garantir seu direito à cidade e aos serviços 

básicos como saúde, educação, lazer e acesso aos locais que ofertam empregos. 

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 dúvidas de que a realidade do trânsito 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. 
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No ano de 2013, pela primeira vez na história do Observatório dos Conflitos Urbanos, 

Transporte 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 o primeiro semestre de 2015 apresentou o total de 10 conflitos. 

Em 2018 houve 37 conflitos coletados, em razão da greve geral dos caminhoneiros que 

paralisou o país inteiro, afetando assim toda a rede de transportes metropolitanos, como o 

metrô, ônibus e BRT. 

Entre agosto de 2018 e julho de 2019 temos um total de 14 conflitos, número 

relativamente menor em relação ao ano anterior. Reações coletivas a problemas relacionados 

à má conservação de ciclovias, que causaram acidentes fatais, falta de sinalização nas ruas, 

diminuição da frota de linhas de ônibus e conflitos envolvendo os taxistas (que cobram 

regulamentação dos Uber´s que lhes causam prejuízos e dificuldades) continuam 

demonstrando as insatisfações com o que tem sido oferecido à população no período 

analisado. 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 
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Analisando o atual período de julho de 2019 a agosto de 2020, estão registrados em 

nossa base de dados 18 conflitos relacionados a Transporte trânsito e circulação, nesse 

sentido é de suma importância pontuar que o estudo parte de um ponto delicado que 

vivenciamos nos últimos meses uma pandemia de escala global, que afeta toda a cidade do 

Rio de Janeiro e o mundo. 

Então pensar o objeto a partir dessa conjuntura nos aproxima de um panorama que 

dialoga com os números que pretendemos apresentar e com as relações conflituosas que se 

espraiam nesses registros. 

Na base de dados recortando esse período observamos conflitos que acabam sendo 

recorrentes como atos de taxistas contra os motoristas de aplicativos, alegando que não há 

uma legislação específica com regras para os “apps” que façam com que esses dois 

trabalhadores possam concorrer em pé de igualdade, e esta questão vem sendo debatida nos 

últimos anos desde a inserção dos aplicativos nesse mercado. 

São dois conflitos registrados no último período que mostram manifestações de 

taxistas que pressionam para que seja aprovado um projeto de lei que tem como pontos a 

obrigatoriedade de que motoristas possuam carteira de habilitação para atividade 

remunerada, comprovem que tenham bons antecedentes criminais, realização de curso de 

formação e inscrição como contribuinte individual no INSS (Instituto Nacional de Seguro 

Social). Endurecimento das normas para os veículos utilizados para o transporte individual 

em aplicativos. Os carros necessitariam ter placas vermelhas contidas em veículos 

comerciais, ter limite de até quatro anos de fabricação.  Além disso, existe a reivindicação 

sobre a proibição de que motoristas com domicílio eleitoral fora do Rio de Janeiro trabalhem 

na cidade, já que um grande número de moradores de municípios vizinhos trabalha em 

aplicativos em áreas nobres do Rio, onde a demanda de viagens é maior. Esse Projeto de Lei 

Complementar Nº 78/2018, cujos autores foram os vereadores Jorge Felippe e Vera Lins 

também limita os locais em que os veículos de aplicativos poderão buscar e deixar 

passageiros. 
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Segundo o RJTV foram registrados dois atos realizados por motoristas de aplicativos 

em janeiro de 2020, exigindo melhores condições de trabalho que visavam uma melhora 

estrutural do trabalho de entregador de aplicativo, sendo manifestações direcionadas para as 

empresas que trabalham no ramo e não apenas as maiores ou mais famosas. Os manifestantes 

apontaram que precisam de maior segurança no trânsito para poder trabalhar de maneira 

adequada. Pautas como maior porcentagem de valor por entrega, e fim do bloqueio sem 

justificativa, e criação de seguro contra acidentes foram as mais pautadas pelos 

manifestantes. 

As manifestações registradas vêm nos atentar a um contexto dos últimos anos que se 

relaciona ao avanço tecnológico que se inseriu no mercado de trabalho do transporte na 

cidade, e como essas transformações geram novas formas de conflitos. Já que o mundo do 

trabalho vem sendo marcado por significativas mutações, sobretudo em virtude do 

acirramento da competitividade, pela adoção de novos modelos de gestão e pelo incremento 

dos avanços tecnológicos, muitas vezes o poder público tem que regular a resultante de 

supressão de direitos e competitividade desigual que por mais das vezes tal avanço 

tecnológico significa. 

Segundo o Jornal O DIA, moradores da Ilha do Governador e de Paquetá voltaram a 

ocupar o Palácio Guanabara, protestando contra mudanças nas grades horárias das barcas. 

Alteração foi anunciada no dia 23 de dezembro e gerou incômodo a quem necessita utilizar 

esse meio de transporte. Já haviam ocorrido protestos com coberturas da mídia no mês de 

janeiro, pelo movimento que luta pelo simples direito de ir e vir da população, que está 

presente na página do facebook "Respeita Paquetá". É possível conferir relatos de moradores 

e admiradores daquela parte da cidade, alguns já conhecidos de longa data, como o músico 

Chico Buarque e a atriz Soraya Ravenle. 

Na manhã do dia 30 de janeiro, o grupo organizou uma mesa com bolo e refrigerantes, 

além de colocar uma cadeira com uma faixa para esperar o governador Wilson Witzel, que 

não compareceu. 
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Nessa mesma linha foram registradas outras manifestações da associação de 

moradores da ilha de Paquetá, que reclamavam acerca da redução nos horários dos serviços 

das barcas, administrado pela empresa CCR. No dia 12 de fevereiro, o mesmo grupo se 

manifestou em audiência pública na Assembleia Legislativa (Alerj), contra as medidas 

tomadas pela empresa. Moradores participaram da audiência e também da marcha que se 

iniciou à tarde, nas barcas, até o Palácio Guanabara, no dia 14. Aguardando um documento 

com o acordo pactuado na audiência pública, assinado que garanta o retorno dos horários 

regulares do transporte entre a Praça XV até a ilha. 

Manifestantes colocaram que a redução nos horários afastou os turistas e reduziu o 

movimento de restaurantes e pousadas, além de afetar quem necessita trabalhar se 

locomovendo para a cidade do Rio de Janeiro, as barcas são o único meio de transporte para 

a ilha de Paquetá, localizada no meio da Baía de Guanabara. 

Conflitos mobilizados por estudantes contra a restrição do uso do Bilhete Único, 

também apareceram em nossa base de dados neste período, com evento marcado pela rede 

social intitulado “Tire as mãos do meu passe livre”. No final de 2019 a secretaria Municipal 

de transporte (SMTR) aprovou a resolução 3204 que determinou que muitos estudantes que 

conseguiram comprovar baixa renda e ter acesso ao direito do bilhete universitário, serão 

excluídos do benefício. Além de passarem por consequências administrativas e penais caso 

não comprovem com contracheques, declaração de imposto e CPF, a renda familiar de até 

um salário mínimo. Além disso, o “passe livre” universitário seria apenas para os estudantes 

que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública e aqueles que possuíam 100% 

de bolsa em escola particular via PROUNI. 

De acordo com o evento organizado nas redes sociais, o bilhete único universitário 

surgiu de decreto de N°38.280 de 29 de Janeiro de 2014, do prefeito do Rio de Janeiro a 

época, onde permitia que os alunos tivessem quatro passagens por dia, com limite de 76 

passagens por mês, incluindo aos fins de semana e feriados, para que frequentem as aulas e 

façam suas atividades extracurriculares. Para ter direito ao benefício, era necessário seguir 

alguns critérios que eram divididos em algumas categorias como cotistas, prounistas e alunos 

declarados de baixa renda. Com as mudanças ocorridas a partir da resolução da SMTR, tal 
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norma retiraria o acesso de milhares de estudantes que dependem disso para frequentar a 

faculdade, trabalhar e ter seu direito de ir e vir na cidade. 

Ocorreram manifestações em relação à insatisfação com o BRT (Serviço de 

transporte público) usuários do serviço reclamaram das condições de operação do sistema, a 

ausência de ônibus de trânsito rápido nas linhas regulares, houve questionamento a 

insegurança nas estações e a precariedade da manutenção das estruturas, além de 

reivindicarem um transporte de qualidade com cartazes que diziam:  ¨Estamos lutando por 

um transporte de qualidade¨, ¨Queremos mais segurança nas estações¨, ¨Dignidade, é o que 

nós, passageiros, precisamos¨. 

Segundo o jornal O Globo, houve manifestação de motoristas de Vans contra a lei 

que pune o transporte irregular na cidade do Rio de Janeiro com multa um pouco acima do 

teto do salário mínimo.  Além disso, motoristas protestaram na praça do pedágio da Linha 

Amarela contra a cobrança de pedágio. O pedágio na linha amarela voltou a ser cobrado em 

um dos sentidos, em direção à Barra, motoristas buzinaram em protesto contra a volta da 

cobrança, afirmando que o preço não seria justo, em comparação com a Ponte Rio-Niterói. 

A prefeitura tinha quebrado as cabines da Praça do pedágio com o objetivo de recuperar a 

administração da Linha Amarela, o governo municipal alegou que a concessão a LAMSA 

causou um prejuízo de cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais e que o preço justo é de R$ 

2,06. A prefeitura ainda alegou que não vai pagar a indenização pelo fim do contrato, uma 

vez que a empresa já teria recebido com o valor do pedágio todo o investimento realizado na 

rodovia, os vereadores participaram de comissões para avaliar o projeto da prefeitura de 

encampação da linha amarela e aprovaram por unanimidade o projeto. 

Durante a pandemia, moradores reclamaram a falta de ônibus nos bairros, pois 

diversas linhas simplesmente desapareceram nesse período, o que tem dificultado a 

circulação das pessoas que não puderam fazer quarentena e ficar em casa. E de quem reside 

em bairros distantes do centro da cidade, que voltaram a trabalhar nessa “nova normalidade” 

necessitando pegar várias conduções para se locomover pela cidade. Se anteriormente o 

transporte e a circulação de pessoas já era motivo de transtorno há décadas no Rio de Janeiro, 
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no período de isolamento social e durante o processo de reabertura esse serviço tem causado 

transtornos aos moradores que residem em áreas distantes do seu local de trabalho. 

  

AGENTE RECLAMADO 

    O Governo Municipal é o agente reclamado mais acionado nos conflitos registrados 

com oito ocorrências, empresa privada vem logo depois aparecendo em cinco conflitos e 

tanto Governo Federal quanto empresa de ônibus contêm um conflito cada um, e Governo 

Estadual é o agente reclamado em três conflitos. 

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

 

 

FORMA DE LUTA   
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 No que se refere às formas de luta, as manifestações em praça pública aparecem 

liderando, em seguida aparecem carreata, motociata e bicicleata, fechamentos de vias 

acontecem em apenas dois conflitos, e nos registros observa-se que a passeata ocorre uma 

vez.  

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

 

 

COLETIVO MOBILIZADO 

 

O presente objeto no tocante ao coletivo mobilizado teve como principais setores se 
organizando: Profissionais da mesma área. Aparecem em sete conflitos, que podemos 
exemplificar com a luta dos taxistas contra os motoristas de aplicativo, que realizaram muitas 
manifestações, em seguida moradores e vizinhos aparecem com predominância em cinco 
conflitos, em quatro registramos os populares se organizando e em dois conflitos estudantes 
mobilizados. 
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Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

 

 

 

6.3 Moradia 
 

A análise dos conflitos por moradia através dos anos revela discrepâncias numéricas 

que podem ser explicadas a partir dos diferentes contextos sociopolíticos. 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. 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 
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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). 

 

 

  

O período de julho de 2019 a junho de 2020 registrou apenas 5 conflitos, que se 

localizaram nos bairros Estácio, Centro, Itanhangá, Jacarepaguá e Laranjeiras. Neste último 

bairro os moradores de um prédio tombado pelo IPHAN reclamavam a cobrança do IPTU 

retroativo, através de uma ação judicial. 

Em Jacarepaguá, os moradores da comunidade Rio das Pedras fizeram protesto com 

barricadas e fogo em pneus em madeiras, durante a operação Tolerância Zero que lá chegou 

para derrubar 150 boxes de comércio e 30 casas que teriam sido construídas irregularmente 

em área de preservação ambiental.  No Itanhangá, os moradores da Muzema também 

sofreram com as tentativas de desocupação por parte da prefeitura e reagiram com um 

protesto na porta do condomínio do prefeito Marcelo Crivella, na Barra da Tijuca. 

No Centro, os sem-teto denunciaram as péssimas condições de um hotel da prefeitura 

que, segundo eles, tinha como problemas: falta de limpeza, moradores contaminados pelo 

coronavírus, falta de lençóis, ventiladores, álcool em gel, não tem funcionários suficientes, 
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banheiros sem água e interditados, falta comida e não tem distanciamento entre as pessoas 

dentro do alojamento.  

Seguindo a tendência do ano anterior, a estratégia mais utilizada pelos manifestantes 

como forma de luta foram as denúncias com 2 conflitos registrados, e as manifestações em 

praça pública (2), seguidos por ação judicial (1). 

O ator mais reclamado foi o governo municipal, totalizando 3, dos 5 conflitos 

registrados neste período.  Em seguida, está o governo estadual (2). 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): 

 

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 

CésarMaia(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 
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Marcelo Crivella 

(PRB) 

1/1/2017 - atual 

23          14 248 788 

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

 

Harvey (2005) destaca que 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, veio 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. Nesse sentido, 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 ganhou destaque, com a afirmação 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). 

Podemos perceber, portanto, que o panorama iniciado durante as preparações da 

cidade para os jogos se prolongou até os dias atuais, em que argumentos ambientais ainda 

persistem como justificativa para remoções que tentam mascarar interesses imobiliários e as 

políticas de remoção e despejos seguem sendo impostas.  

 

 

6.4 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 
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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 diferenciada 

dos conflitos sobre o tema no que tange ao agente reclamado, uma vez que ocorrem em 

diferentes âmbitos: municipal, estadual e federal, e ainda o privado. Isto abarca algumas 

caracterizações dos conflitos, ainda que inseridos na mesma temática. Logo, 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, 

antigo curso primário). No âmbito estadual, ao governo do Estado cabe a responsabilidade 

principal pelo ensino médio (2º grau) e pela educação de jovens e 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 UERJ. Em 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 registrados nesse intervalo de agosto de 2019 a julho de 2020, um total 

de 9 conflitos, refletem também os impactos da pandemia do novo coronavírus no 

funcionamento das escolas públicas e privadas, como também, agravando um quadro de 

sucateamento da educação pública, já elucidado no relatório anterior. Podemos observar um 

crescimento dos conflitos por educação nos últimos anos, principalmente desde 2007. Alguns 

fatores nos ajudaram a compreender as causas de números tão elevados de conflitos do objeto 

educação. A crise pela qual a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ vem 

passando nos últimos anos teve como decorrência a elevação do número de conflitos. Assim 

como as políticas de desmonte do ensino básico implementadas pelos governos Municipal, 

Estadual e Federal, este último com impacto em diversas instituições de ensino básico, 

técnico e superior que se encontram na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Coletivo Mobilizado 
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Os estudantes e os profissionais da educação são os maiores coletivos mobilizados 

nesse objeto de conflito. No entanto, os graves cortes na educação mobilizaram a sociedade 

como um todo, e por isso a categoria ‘outros’, e ‘outros movimentos’ também foram bastante 

atuantes. Como podemos ver no gráfico a seguir: 

 

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

Desta forma, em 2019 tivemos conflitos que mobilizaram pais de estudantes, alunos 

e profissionais da educação, em oposição às decisões ideológicas do atual governo 

Bolsonaro, como o projeto de militarização das escolas e o programa do Ministério da 

Educação chamado “Future-se”. Como foi o caso da manifestação que aconteceu no dia vinte 

e três de agosto de 2019, protagonizada por alunos e professores do Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), no qual, se colocaram contra o 

diretor-geral da instituição, Maurício Aires Vieira que tinha sido recém-nomeado pelo 

presidente Jair Bolsonaro, desta forma, os alunos percorreram as ruas do Maracanã, na Zona 

Norte.  

Entretanto, a partir de 2020 e após o início da pandemia do novo coronavírus, com a 

reorganização da sociedade em tempos de isolamento social, outras necessidades ganharam 

destaques e foram pautas das manifestações protagonizadas na cidade, como por exemplo, a 
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questão do auxílio alimentação para os alunos da rede pública Municipal. No qual, no dia 

dezoito de julho de 2020, responsáveis de alunos da rede municipal de ensino do Rio 

realizaram uma manifestação, em frente à Prefeitura, para reivindicar o pagamento do Cartão 

Alimentação no lugar das cestas básicas oferecidas no “Kit Merenda” da Secretaria 

Municipal de Educação (SME). Os responsáveis alegam que faltam alimentos e que produtos 

vêm abertos, fora da validade ou estragados, comprometendo até mesmo a saúde desses 

alunos que precisam desses alimentos, o que configura mais um caso de racismo estrutural 

na nossa base de dados. 

 

 

Agente reclamado 

 

O principal agente reclamado que consta nos conflitos por educação é o Governo 

Federal com um total de 4 conflitos seguido do Governo Municipal com 3. Ao longo de todo 

o período no qual o objeto foi acompanhado, observamos o Governo Federal como principal 

agente reclamado no levantamento deste último ano. No período de 2016/2017 pudemos 

perceber que a maioria dos conflitos esteve endereçada ao governo estadual, com destaque 

para os conflitos em decorrência da situação financeira que levou ao sucateamento das 

universidades estaduais UERJ e UEZO e da rede FAETEC. 

Os conflitos relacionados à situação das Universidades Estaduais somaram-se aos 

conflitos relacionados às ocupações de escolas pelos alunos e greves na rede estadual de 

educação básica, o que levou o Estado do Rio a configurar enquanto o agente com maior 

número de reclamações na imensa maioria dos conflitos, análise já observada historicamente 

que se aprofundou nos últimos anos. O governo Federal foi o maior conclamado a partir  da 

mudança de gestão com as eleições de 2018, em razão dos referidos contingenciamentos e 

cortes na educação, fenômeno que se expressou na motivação de conflitos urbanos que 

pautaram o tema da educação. 

A crise Federal tornou-se central como catalisador de conflitos do objeto educação, 

incrementando a situação conflituosa a partir de um sucateamento anterior em nível estadual 

e municipal. 
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Não obstante, no ano de 2019, no dia três de março, milhares de manifestantes se 

reuniram ao redor da igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, para um ato de 

protesto contra os cortes no orçamento das universidades e demais instituições federais, como 

também, contra o projeto de militarização das escolas e o “Future-se”, programa de 

autonomia orçamentária para as universidades e institutos federais, contabilizando o segundo 

e último dia seguido de greve nas unidades federais de ensino na cidade e em todo o país. De 

acordo com um dos manifestantes,  

 

“Há uma intensa precarização das condições de trabalho e estudo, 

com demissão de terceirizados nas instituições federais, redução de 

recursos para pesquisa e extensão, bloqueio de serviços básicos 

como limpeza, luz, segurança e telefone das instituições de ensino; 

e uma crescente ameaça de fim dos concursos públicos, entre tantos 

outros retrocessos que comprometem o tripé do ensino pesquisa-

extensão.  

Comunicado emitido pelo Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior (Andes)”.  

 

O ato reuniu professores, funcionários e estudantes de unidades de ensino do Rio, 

sindicalistas e representantes da sociedade civil, que estão se revezando em discursos críticos 

à gestão do Ministério da Educação durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. 

Desta forma, toda essa onda de sucateamento, se intensificou no ano de 2020, 

principalmete com o período de pandemia, no qual, a porta central da Prefeitura do Rio, na 

Cidade Nova, voltou a ser um dos locais principais de manifestações de estudantes, 

trabalhadores e responsáveis de alunos da Rede Pública de Ensino. 

É de registrar que no âmbito da CPI das Condições de Trabalho na Educação 

Municipal, instalada na Câmara e presidida pelo Vereador Babá, foi realizado Debate Público 

focado na situação das Agentes de Preparação de Alimentos, cozinheiras e terceirizados, 

atividade que foi importante, reveladora e intensa. Reunidas no Plenário da Câmara no dia 

20 de setembro de 2019 as pessoas que acompanharam a sessão puderam ter contato mais 

próximo com a realidade das cozinhas das escolas municipais através das descrições feitas 
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pelas trabalhadoras(es) que deram conta da situação humilhante a que são submetidas com 

severo impacto em sua saúde, falta de estrutura e riscos diversos que apesar de tudo não as 

impedem de alimentar, com amor, aos mais de seiscentos mil alunos da rede todos os dias. 

Deram conta da ausência de climatização das cozinhas de TODAS as unidades 

escolares (no verão chegam a 60º.C) assim como da falta de aparelhos de corte, panelas, 

pratos, fogões em condições de uso, luvas, botas, facas, precárias condições dos vestiários, 

dispensas e demais problemas enfrentados por profissionais dedicados ao trabalho e que 

terminam por conviver com insalubres condições que impactam gravemente sua saúde com 

aquisição de problemas de coluna e doenças como diabetes e pressão alta, principalmente 

depois de completarem os cinco anos de “vida útil” no enfrentamento da realidade nas 

cozinhas. 

Exigiram, e com enorme justiça, que sejam consideradas como o que são: 

COZINHEIRAS que produzem centenas de refeições diárias; que seja incorporado aos seus 

baixos salários o prometido adicional de insalubridade; que seja feita a perícia médica em 

seu local de trabalho para que se leve em conta o impacto das desumanas condições das 

cozinhas na avaliação médica de sua condição de saúde; que sejam climatizadas todas as 

cozinhas; que haja permanente recomposição dos utensílios necessários ao trabalho; que uma 

vez adoecidas, tenham tempo para o tratamento; que haja contratação imediata de auxiliares 

de cozinha para que tenham direito a intervalos e amenização da jornada de oito horas de 

trabalho incessante; que os dirigentes responsáveis saiam de seus escritórios e visitem as 

escolas e especialmente as cozinhas.  

O Relatório final da CPI das condições de trabalho na educação, aprovado em agosto 

de 2020 terminou com recomendações que ganharam repercussão na mídia e foram fruto dos 

depoimentos e denúncias recebidas pela Comissão ao longo do trabalho, expressando assim 

uma síntese das necessidades apontadas pelos movimentos de trabalhadores da educação 

pública municipal. São as recomendações da CPI: 

Plano de reformas das cozinhas das escolas: 

- Prioridade para a climatização das cozinhas; 

- Reforma estrutural das cozinhas, depósitos de alimentos, encanamentos e parte elétrica e 
gás; 
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- Dotação de materiais com máquinas, utensílios, aparelhos, fogões, facas de corte, 
amoladores, botas, luvas, pratos, talheres, descascadores, geladeiras e freezers, escorredores, 
coifas etc. 

- Contratação através de concurso público de cozinheiras, plano de carreira para a função, 
correção salarial de acordo com o volume de trabalho; 

 - Garantia do adicional de insalubridade para todos os trabalhadores das cozinhas; 

- Que o município viabilize um estudo para adequar um tempo máximo de anos de trabalho 
nas cozinhas, dado o número crescente de afastamentos e readaptações. Igualmente a 
possibilidade de aposentadoria especial; 

- Atenção e cumprimento das recomendações feitas pela Vigilância Sanitária em suas visitas 
às escolas; 

- Fiscalização estrutural e sanitária permanentes; 

- Reformas para atender às necessidades de adequação às normas de segurança do trabalho e 
de prevenção a incêndios; 

- Reformas dos refeitórios; 

- Que seja determinada uma comissão paritária com os trabalhadores das cozinhas, para 
revisar os cardápios oferecidos e adequá-los à necessidade atual, tomando em consideração 
o número de estudantes, maquinários e pessoal para sua realização. 

- Atualização imediata da Resolução 573/95 que estabeleceu o número de refeições por 
merendeira, de modo que sejam consideradas todas as refeições preparadas como café da 
manhã, almoço e lanche. 

- Que a COMLURB, que presta inúmeros serviços através de contratos para a Secretaria 
Municipal de Educação, garanta o pagamento retroativo do Plano de Carreira das Agentes de 
Preparo de Alimentos, garantindo ainda o adicional de insalubridade e a renovação de EPI´s 
e uniformes de forma permanente. 

  

Plano de reformas dos sanitários escolares: 

- Reformas estruturais com recuperação de pias, assentos sanitários, encanamento, mictórios, 
espelhos, tetos e demais condições de precariedade; 

- Manutenção da distribuição de material de limpeza e higiene; 
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- Recuperação estrutural e manutenção dos banheiros. 

 Plano de reforma das quadras e espaços de socialização: 

- Recuperação das áreas de esporte e lazer; 

- Reformas dos vestiários; 

- Distribuição de material para o esporte; 

- Criação de hortas escolares; 

- Introdução de atividades lúdicas como a contação de histórias e a capoeira; 

- Disponibilização de sinal de internet. 

 Plano de recuperação profissional: 

- Se verificou fundamental a definição precisa de funções profissionais no ambiente escolar; 

- Plano de carreira para os servidores de todas as áreas; 

- Concursos Públicos para contratação de pessoal necessário, secretários, cozinheiras, 
serventes; 

- 1/3 do tempo extraclasse para os professores para a preparação de conteúdo, correção de 
trabalhos e avaliação discente; 

- Cumprimento da destinação orçamentária para a Educação pública; 

- Complementação dos cursos de capacitação de mão de obra com aplicação dos níveis 
intermediário e avançado e o consequente reenquadramento funcional; 

- Pagamento do adicional referente à conclusão dos cursos de capacitação; 

- Fim dos contratos temporários dos Agentes Educacionais. 

- Contratação de profissionais via concurso público para atendimento das crianças com 
necessidades especiais; 

-  Redução da quantidade de alunos por classe; 

- Avaliação médica frequente de profissionais realizada no ambiente escolar para avaliar o 
impacto das condições de trabalho em doenças como Lesão do Esforço Repetitivo, diabetes 
e pressão alta. 



 
138 

 

 

 

6.5 Infraestrutura urbana 
 

 O objeto “infraestrutura urbana” possui 224 conflitos registrados desde 1993. Tendo 

grandes quantitativos de registros entre os anos de 2012 a 2015, período pelo qual a cidade 

do Rio de Janeiro passou por transformações urbanas de grande magnitude visando a 

realização de megaeventos na cidade, como podemos observar no gráfico abaixo:  

 

 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

 

O presente relatório utiliza o recorte temporal que vai de agosto de 2019 a julho de 

2020, durante esse período, foram registrados nove conflitos de infraestrutura urbana. Foram 

registrados conflitos que exigiam o calçamento ou reparo no asfalto em algumas regiões da 

cidade, como por exemplo, em Padre Miguel, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, 

no qual, grupo de moradores protestaram em detrimento dos intensos alagamentos na região, 
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assim, eles colocaram pneus na Avenida Brasil para fecharem a pista sentido centro, no dia 

três de março de 2020.  

No bairro de São Conrado, no dia quatorze de dezembro de 2019, um grupo de 

moradores fizeram uma manifestação contra o fechamento da Avenida Niemeyer, que tinha 

sido fechada desde maio, após um deslizamento de terra que atingiu a via em Abril. Os 

manifestantes pediam a reabertura da pista que, segundo eles, tem desvalorizado os imóveis 

da região e a responsável por causar engarrafamentos frequentes na Autoestrada da Fernando 

MacDowell (Lagoa-Barra), para onde foi direcionado o trânsito da avenida. De acordo com 

a Associação de Moradores e Amigos de São Conrado (Amasco), que mobilizou tal protesto, 

a estrada recebe hoje 30 mil carros, o que dificultou o trânsito na região. Moradores reclamam 

que tem levado mais tempo para o deslocamento por conta dos excessos de engarrafamento.  

Em Vargem Grande tivemos dois conflitos, referentes à tragédia do Ninho do Urubu, 

sede do Flamengo, no qual, se configura em um conflito de infraestrutura urbana, pela falta 

de fiscalização tanto privada quanto Municipal, o que ocasionou na morte dos jovens e leva 

atualmente às manifestações organizadas pelos seus parentes. 

No bairro de Irajá, temos um conflito, no qual, os moradores fizeram uma 

manifestação no dia seis de novembro de 2019 e chamaram o RJ móvel, exigindo a reforma 

de uma passarela de pedestres. A referida passarela encontrava-se em péssimo estado de 

conservação com ferragens expostas e oxidadas. Parte da grade de proteção encontrava-se 

arrebentada há mais de seis anos.  

 Todos os conflitos, analisados no recorte temporal deste relatório, tiveram como 

agente contestado, o Governo Municipal, gestor através de seus órgãos da infraestrutura 

urbana da cidade do Rio de Janeiro. 

Os agentes contestadores dos conflitos são majoritariamente moradores ou vizinhos, 

o que demonstra uma ação denunciativa direta, sendo manifestada pelos residentes do lugar. 

Como podemos analisar no gráfico abaixo:  
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Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

 

 Em suma, a forma de luta mais utilizada, foi a categoria “outros” englobando outras 

formas de denúncias, como por exemplo, no dia três de outubro de 2019, que moradores da 

rua Marcos de Macedo, no bairro Guadalupe, solicitaram junto ao vereador Zico Bacana 

(PODE) a limpeza e poda das árvores que estão se debruçando sobre a via e dificultando a 

identificação da numeração das casas. O vereador solicitou (através de despacho) 

providências junto à Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB). 
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Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

 

6.6 Saúde 
 

O serviço público de saúde vem sofrendo um processo de sucateamento há anos no país, 

e na cidade do Rio de Janeiro esse quadro se intensificou durante a pandemia do novo 

coronavírus. Apesar de ter sido durante muito tempo (em razão de abrigar a capital federal, e 

do desenvolvimento enquanto segunda maior metrópole do país) grande receptora de unidades 

hospitalares federais, estaduais, municipais e de contar com instituições de pesquisa e 

promoção da saúde como a Fiocruz além 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 seja considerada ponto de referência para o atendimento especializado em 

saúde de pessoas de todo o estado do Rio, 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 2019 e julho 

de 2020, foram registrados 37 casos de conflitos com o tema de saúde. O foco central da eclosão 

dos conflitos está associado à pandemia do covid-19 que evidenciou problemas recorrentes 

como a falta de infraestrutura para o desenvolvimento do serviço, a escassez de medicamentos 

para efetuar tratamentos, reduzido número de profissionais e atraso de salários. 

Cabe destacar que o cenário caótico na saúde pública que vem se desenhando nos 

últimos anos no Rio de Janeiro (vide aumento no número de conflitos a partir de 2017) ganhou 

novos contornos com a investigação feita pelo Ministério Público Federal, que levou ao 

afastamento do então governador Wilson Witzel, acusado de participar de um esquema de 

propina entre as contratações de OS’s que eram controladas pela administração estadual e o 

escritório de advocacia de Helena Witzel, esposa do governador, no qual eram feitos os 

pagamentos. Segundo o MPF, o esquema estava ligado à gestão de hospitais de campanha para 

o tratamento de pacientes do novo coronavírus. A OS Iabas teria um "caixinha da propina" com 
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"um dos grupos que controla a saúde do Rio". Essa "caixinha de propina" era abastecida, além 

das OSs, por seus fornecedores. (https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2020/08/28/acusacoes-witzel-stj-operacao-pf.htm?cmpid) 

 

Conflitos registrados 

 Ao longo da pesquisa, foram registrados 338 conflitos relacionados ao objeto saúde 

desde 1993 até junho de 2020. 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. 

Entre julho de 2019 e julho de 2020 intervalo vigente no atual relatório, foram 

registrados 37 conflitos no âmbito da saúde, nos quais 29 se concentraram em 2020, já 

ultrapassando o ano anterior apenar no primeiro semestre do ano. A distribuição dos conflitos 

pela cidade pode ser observada no mapa a seguir. 

  

 

Mapa dos conflitos de saúde 2019-2020. Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 

 

Os conflitos se localizaram em 38% dos casos na Cidade toda, o que significa conflitos 

que não aconteceram em um bairro específico da cidade, mas que envolveram as diversas 

regiões. A pandemia de covid-19 foi o tema principal destas manifestações, que reclamavam 

as péssimas condições de trabalho dos funcionários da saúde, atraso nos salários, falta de 
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equipamentos de proteção, falta de atendimento aos pacientes e as mudanças nos critérios de 

contagem das vítimas do novo coronavírus.  

 

 Entre os bairros mais conflituosos encontramos Maracanã, Rocinha e Centro. As 

manifestações no Maracanã referem-se ao hospital de campanha montado neste bairro para 

tratamento de infectados pelo novo coronavírus. Os profissionais da saúde denunciaram a falta 

de remédios, equipamentos de proteção e salários atrasados em meio a pandemia. Na Rocinha, 

organizações, coletivos e médicos de emergência espalharam faixas pedindo por quarentena 

geral, renda mínima e mais leitos nos hospitais. No Centro, os conflitos se referiam ao Hospital 

Souza Aguiar e à Maternidade Maria Amélia, nos quais foram denunciados a superlotação e a 

longa espera pela realização de cirurgias na primeira unidade e a falta de refeição para pacientes 

e funcionários na segunda.  

Diferente do período analisado no relatório anterior, na análise deste ano, pudemos 

observar que o mais incidente dos agentes contestados é o Governo Estadual, expondo a 

fragilidade política do governo Witzel referente à saúde. 
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O Governo Federal foi o segundo agente mais reclamado. Desde o início da pandemia, 

o Brasil contou com três ministros da saúde diferentes, passando longos períodos sem um 

responsável por esse ministério e explicitando os conflitos internos do governo Bolsonaro, que 

vem sendo muito criticado em relação à condução dos assuntos relacionados à saúde durante a 

pandemia.  

  
Rio de Paz abriu 100 covas rasas e relembrou mortes por coronavírus para criticar atitudes do governo diante da pandemia. Fonte: 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/06/5932283-nas-areias-de-copacabana--ong-faz-protesto-contra-atitudes-de-bolsonar 
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Entre as formas de protesto mais utilizadas no objeto saúde, predominaram as 

manifestações e as denúncias via meios de comunicação, onde a mídia mais utilizada é o 

telejornal diário mais assistido da cidade, o RJTV, que é visto pela população enquanto veículo 

que capta denúncias populares e transfere aos entes públicos, possibilitando visibilidade às 

causas e necessidades do povo, chamando assim a atenção de representantes políticos e 

governantes. Essa modalidade de manifestação ganhou força por sua fácil difusão, alcance e 

visibilidade na cidade. 

  

 

 

Em suma, apesar da recente análise trazer outras perspectivas e novos conflitos 

referentes à saúde pública 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, 

continuam sendo os principais assuntos reivindicados nesta categoria que, mesmo em uma 

pandemia, não teve o aporte financeiro necessário, conforme observamos nos relatos dos 

profissionais durante um ato na Avenida Brasil: 

- “Estamos no segundo mês de salários atrasados, sendo que alguns médicos estão indo 

para o terceiro mês. É muito difícil. Há pouco tempo estávamos sendo aplaudidos por todos no 

combate à pandemia de Covid-19 e hoje enfrentamos essa realidade. Não temos a dignidade 
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de comprar os alimentos para as nossas famílias. Falta o básico. Mães e pais de família querem 

apenas receber pelo trabalho e ter condições dignas”. 

- “Há falta de viaturas, sobrecarregando os profissionais. Estamos trabalhando 24h sem 

descanso, sem conseguir parar para almoçar ou jantar. Os condutores de ambulâncias trabalham 

sob estresse contínuo nesse trânsito cáotico do Rio de Janeiro. É uma pressão psicológica 

gigante. E daqui a pouco o corpo físico também não vai aguentar”. 

  

 
Manifestação de médicos que estavam com os salários atrasados em frente ao Palácio Guanabara. Fonte: 

https://extra.globo.com/noticias/rio/cerca-de-tres-mil-medicos-enfermeiros-da-rede-estadual-estao-com-salarios-atrasados-24494864.html 

 

6.7 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 ainda não catalogadas e 

quantificadas dentro de um objeto, como os demais conflitos registrados. 
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Essa categoria funciona como uma espécie de guarda-chuva, contabilizando conflitos 

urbanos que ainda não correspondem a um objeto. Portanto trata-se de um objeto 

significativamente importante com um quantitativo total de conflitos que obteve grande 

aumento no ano de 2013 em decorrência das Jornadas de Junho, saindo dos 69 conflitos até 

2012 aumentando 61 conflitos apenas no ano de 2013 e assim chegando aos 130 conflitos em 

2013. Atribuímos esse aumento as chamadas jornadas de junho e as manifestações contrárias 

aos Megaeventos. Atualmente com 244 conflitos correspondente ao período de abril de 1993 a 

julho de 2020. 

No período que estamos analisando de agosto de 2019 até julho de 2020 o quantitativo 

total foi de 23 conflitos, praticamente o dobro do que analisando no período anterior e destes 

casos registrados no último período 10 tiveram 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. Como por exemplo a reclamação de 

feirantes contra a proibição das feiras livres em decorrência da quarentena. 

 Feirantes reclamam da proibição das feiras livres até 2 de maio. O 
prefeito Marcelo Crivella esteve em uma feira e constatou a 
aglomeração. Muitos vendedores já tinham comprado os produtos e 
protestaram contra a decisão da prefeitura. 162 feiras afetados no bairro 
da cidade, os feirantes reclamam da comunicação da prefeitura, porque 
não tiveram tempo de se adequarem após a notícia, já tinham comprado 
o material da feira. Mas, após o prefeito Marcelo Crivella visitar uma 
feira no dia 22 de abril, e analisar a curva de contágio, constatou a 
aglomeração e decidiu suspender até o dia 02 de maio. Os feirantes 
chegaram para trabalhar e foram surpreendidos pelos policiais e com a 
medida de proibição da continuidade das feiras, os feirantes saem 
prejudicados com a perda de mercadorias que são frescas como 
verduras, legumes, peixes, etc.  
Fonte RJTV 1º edição (23/04/2020). 

 

Coletivos mobilizados 

 

O coletivo mobilizado na categoria outros que obteve maior incidência no período de 

análise do presente relatório foi a categoria “profissionais da mesma área”, sendo a mais 

representativa com um total de 50% do dos conflitos analisado no relatório de 2017-2018, ela 

volta a ter uma relevância no atual relatório com 52% dos casos. Como a categoria outros não 
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se enquadra especificamente em uma demanda, reivindicações diversas de profissionais, que 

atuam, sobretudo nos serviços públicos, mas não apenas, acabam por ganhar esse espaço nessa 

categoria.  

Na análise do objeto outros até 2015 pudemos perceber uma quantidade significativa 

de grupos não organizados que estavam lutando por bandeiras diversas que não foram 

categorizadas em nossa base de dados, estes representando a maioria dos conflitos. No 

intervalo analisado de junho de 2015 a julho de 2020 podemos perceber o crescimento das 

categorias profissionais da mesma área e dos sindicatos como principais coletivos mobilizados, 

o que é explicado pela crise econômica e administrativa que levou a uma série de políticas de 

sucateamento do governo do estado do Rio de Janeiro e do Município da cidade do Rio de 

Janeiro, o ataque ao funcionalismo público também cumpriu um papel importante nesse 

processo. 

 

 

No período do relatório 2018-2019 percebemos uma distribuição mais equitativa entre 

moradores e vizinhos; entidades ambientalistas e populares. A categoria “profissionais da 

mesma área” que era o principal grupo frente aos protestos no objeto outros nos anos anteriores, 

foi reduzida para 10%. No relatório atual percebemos a volta da categoria profissionais da 

mesma área, assim como a categoria outros se destacando com mais de 70 % dos casos, o que 

podemos atribuir ao novo contexto da pandemia do coronavírus que fez saltar casos 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 
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relacionados a falta de infraestrutura dos serviços públicos, sobretudo na área de saúde, assim 

como a pressão provocada pela quarentena nos profissionais autônomos. Alguns conflitos são 

marcantes desse processo de mudança do principal coletivo que esteve à frente das 

reivindicações dentro do objeto outros. Selecionamos dois conflitos que demonstram a 

participação de profissionais da mesma área como principal coletivo mobilizado:   

 
Porteiros de clínicas da família protestam pela falta de pagamento. Porteiros, 
que são contratados por uma empresa terceirizada, estão sem receber há dois 
meses. Eles protestaram em frente à sede da Rio Saúde. Saíram do Largo do 
Machado e fizeram uma passeata até a Rio Saúde em Laranjeiras, o 
representante da Rio Saúde desceu e conversou com os manifestantes e 
alegou que não sabia do problema, mas os trabalhadores dizem que não é a 
primeira vez que vão na sede da Rio Saúde em busca de respostas. A Rio 
Saúde disse que a empresa terceirizada que é a responsável pelos repasses. 
Fonte RJTV 1º edição (08/06/2020). 

 
Manifestantes se agruparam na porta do Palácio Guanabara, sede do Governo 
do Estado. Pedem para que seja cumprida a lei criada pela Alerj que prevê 
um auxílio emergencial para os profissionais do turismo, que compreende no 
pagamento de um salário-mínimo e está com um mês de atraso. 
Fonte RJTV 1º edição (07/07/2020). 
 

Como podemos perceber nesses casos, a demanda por medidas compensatórias em 

decorrência da quebra que quarentena provocou em determinadas categorias profissionais, 

somada a política de sucateamento dos serviços públicos fizeram com que profissionais da 

mesma área novamente despontasse como categoria prioritária. 

 

Agente reclamado 

 

No período do presente relatório observamos uma importante tendência voltando a 

crescer em relação aos agentes reclamados. O estado como um dos principais agentes 

reclamados, dos anos de 2017 abriu espaço para a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em 

2018, ainda mantendo aspectos do desmonte dos serviços públicos que tem caracterizado tanto 

a gestão de Marcelo Crivella à frente do governo municipal, como da gestão de Witzel no 

governo do estado. Novamente o governo do estado volta a figurar entre os maiores números 

de casos. Dessa forma podemos analisar um longo período em que o estado do Rio de Janeiro 
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aparece como o principal elemento desencadeador de conflitos, com uma continuidade na 

Prefeitura e volta ao governo do estado com o município mantendo a vice liderança.  

Com relação ao agente reclamado podemos perceber uma preponderância do governo 

estadual sendo o maior agente reclamado com 35% dos conflitos, a prefeitura aparece como o 

segundo agente mais reclamado 18% dos conflitos no período analisado do relatório. O que 

podemos constatar um aumento significativo de conflitos ocasionados, ou não solucionados 

pelos governo municipal e estadual. Esse aspecto de ter um agente público nas suas três esferas 

como principal agente reclamado pode ser observado historicamente desde 2015, tendência 

que se manteve nesse período analisado de 2019-2020. 

 

 

 

 

A principal característica dos conflitos aglutinados na categoria outros é não 

corresponder a demandas específicas, mas sim uma série de demandas que não encontraram 

representação dentre os objetos consolidados pelo trabalho do Observatório de conflitos 

urbanos do Rio de Janeiro. Dessa forma a tendência geral desses conflitos é apontar os 

problemas para os entes da federação, onde podemos separar dois momentos das lutas 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 
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políticas e sociais da cidade do Rio de Janeiro a partir da categoria outros. Em um primeiro 

temos o período que até 2013, no qual o governo federal aparece como protagonista dos 

conflitos. Após jornadas de junho se percebeu um significativo aumento dos conflitos 

remetidos ao Governo Estadual como o principal agente reclamado, principalmente pelo 

grande catalizador de conflitos do período, a campanha “Fora Cabral”. Essa tendência 

agravou-se nos últimos anos em decorrência da crise financeira do estado e das políticas de 

cortes em investimento, associando-se a outros problemas como o atraso no pagamento de 

servidores. Nos dois últimos anos percebemos uma tendência de crescimento dos conflitos 

que endereçam suas pautas à Prefeitura, como principal agente reclamado. Essa tendência se 

consolidou no relatório de 2018-2019 e sofreu um leve recuo com a volta do governo do 

estado no período 2019-2020 como observamos no gráfico acima. 

Uma das características do objeto outros é uma quantidade significativa de conflitos 

motivados por questões culturais e de espaços de lazer e a sociabilidade. Uma ação pública 

contra a censura na Bienal do livro no Rio centro, censura que foi promovida pela prefeitura 

na gestão de Marcello Crivela, e a manifestação de artistas e organizadores da área cultural 

contra o cancelamento de espetáculos e eventos culturais que ocorreriam  na cidade em 

instituições como a Caixa Cultural e o CCBB.  

 Organizadores ligados a área da Cultura protestaram no Centro do 
Rio contra o cancelamento de espetáculos praticados por instituições 
públicas, tais como O Centro Cultural Banco do Brasil e Caixa 
Cultural, nas últimas semanas. Havia um palco montado próximo a 
Pira Olímpica onde artistas, produtores, organizadores, curadores e 
outras pessoas ligadas à área denunciaram a censura a determinados 
conteúdos em espaços públicos de cultura. Foi lido um manifesto 
assinado por companhias de teatro e houve falas de artistas como 
Marieta Severo e da cantora Zélia Duncan. Outros artistas realizaram 
performances com o corpo pintado simbolizando uma exposição 
proibida. 
 

Grupo de manifestantes protestou contra a decisão judicial que 
agentes apreendam livros com a temática LGBT que não estejam 
lacrados, na Bienal do livro do Rio de Janeiro. Aos gritos de "Não 
vai ter censura", o grupo marchou no Pavilhão Verde, onde parte dos 
agentes havia se reunido.  
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   As duas instâncias de governo; estadual e municipal assumiram desde 2015 uma 

hegemonia dentro do objeto outros justamente por abarcar políticas públicas diversas. Essas 

políticas públicas de atendimento à população estão ameaçadas no último período, somando-

se a esse elemento a repressão à cultura, a espaços de sociabilidade e de atividade comercial 

informal. O que podemos observar na manifestação de merendeiras contra a prefeitura  

Merendeiras de escolas municipais fizeram protesto em frente 
prefeitura, na Cidade Nova. Elas dizem que não receberam os 
salários de abril, maio e junho. 60 merendeiras que representam 480, 
são terceirizadas, funcionárias públicas da prefeitura do Rio de 
Janeiro. Chegaram às 9:00 da manhã e ocuparam a pista da 
Presidente Vargas no sentido centro da cidade. A prefeitura diz que 
fez a liberação da verba do pagamento de abril e a empresa se 
comprometeu a pagar o mês de abril. Fonte RJTV 1º edição 
(17/06/2020). 

Formas de Luta 

 

 

As formas de luta com maior número de ocorrências desse período foram as 

manifestações em praça pública com cerca de 44% do total de conflitos, seguidos de Carreata 

com 17% e paralisação com 13%. Com a série histórica podemos perceber uma continuidade 

na forma de expressão dos 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 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 
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de 2016 como apontamos no relatório de 2017, para os conflitos inseridos na categoria 

‘outros’. No último intervalo analisado podemos perceber tanto as manifestações em praça 

pública como as carreatas voltando a ter a preponderância que sempre caracterizaram esse 

objeto de análise. Justamente por não se tratar de um objeto específico, não é possível 

caracterizar uma forma de luta específica, e sim a manifestação, passeata, e fechamento de 

vias, carreatas e as denúncias via imprensa ou MP surgem de forma mais genérica abarcando 

uma série de conflitos. A mudança da forma de conflito está diretamente relacionada com o 

tipo de luta política que marcou os anos de 2017, 2018 e 2019, mas também com as 

transformações de uma forma mais geral de se fazer política por parte da população.  

Nesse intervalo de 2019-2020 pudemos observar as manifestações se mantendo como 

a principal forma de expressão do conflito. Nos últimos quatro anos as greves e paralisações 

têm crescido em decorrência da crise no estado do Rio de Janeiro e do Município. 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 no intervalo de 2017-

18 o fechamento de vias aparece como a segundo maior forma de expressão o que indica o 

aumento da repressão policial e maior radicalização dos movimentos sociais. No recorte 

2018-2019 constata-se uma considerável diminuição no processo de radicalização das formas 

de luta, com categorias como: denúncia pública, denúncia via meios de comunicação, abaixo 

assinado e carreata ganhando destaque, o fechamento de vias aparece com um único caso. E 

podemos perceber um aumento das carretas como forma de manifestação com bastante 

relevância nesse período 2019-2020 o que indica um maior aumento de conflitos provocados 

pela relação entre os aplicativos de entrega e transporte e seus funcionários como podemos 

constatar nesse conflito de motociclistas da Loggi. 

“Entregadores da empresa Loggi fazem manifestação nas zonas 
Norte e Oeste. Motoboys pedem melhores tarifas e condições de 
trabalhos. Empresa diz que está aberta a diálogo e que todos os 
entregadores cadastrados têm conhecimento prévio aos valores da 
empresa antes de ingressarem. A manifestação cruzou a linha 
amarela e chegou ao centro de distribuição da empresa na Barra da 
Tijuca, chegou a ocupar uma das faixas da avenida Ayrton Sena.” 
Fonte RJTV 1º edição (10/06/2020) 

Esse conflito também é reflexo de uma mudança nos padrões de contratação, da 

intensa urberização, ou seja, da desregulamentação dos direitos trabalhistas e da adequação 
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de funcionários à categoria de autônomos, de empreendedores, o que tem levado a conflitos 

como esse.  

 

6.8 Legislação urbana e uso do solo 
 

Do total de 4088 conflitos registrados neste recorte de 1993 a junho de 2020, 120 

ocorrências correspondem a reclamações relacionadas ao objeto de luta “Legislação Urbana 

e Uso do Solo”. Contudo, para o recorte temporal deste relatório que corresponde a julho de 

2019 a junho de 2020, obtivemos 3 conflitos registrado referente a “Legislação Urbana e Uso 

do Solo”. 

A prefeitura, é a esfera de poder que mais recebe reclamações quando o que está em 

foco é legislação urbana e o uso do solo, entretanto, com análises de julho de 2019 a junho 

de 2020 os conflitos registrados, se encaixam nas categorias Governo Municipal, Governo 

Estadual e Empresa Privada. 

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 – são também motivos dos conflitos que abrange 

essa categoria. Aparecem também as reclamações contra a falta de fiscalização da prefeitura 

nos casos de ocupação desordenada do solo e de favelização. 

Do total de mobilizações por esse objeto, 43 % 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 os últimos 

conflito registrado nessa categoria, apresentam situações comerciantes, que têm seus 

pequenos negócios instalados, e sofrem risco de remoção, como descreve o conflito a seguir: 
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“Comerciantes de Botafogo protestam contra demolição de 

seus locais de trabalho. Mãos Dadas Empreendimentos 

Imobiliários ganha liminar para desocupar comerciantes e 

Prefeitura tenta acordo amigável. Os comerciantes protestam 

contra a demolição dos boxers em que trabalhavam e 

reclamam da falta de diálogo e afirma a ausência de 

representantes da construtora. 

Fonte RJTV 1º edição (24/06/2020).”  

Os 57% de conflitos restantes correspondem a questões de caráter mais localistas, 

onde os problemas que caracterizam a conflitualidade ocorreram na escala de bairro. 

Corresponderam majoritariamente a protestos atrelados às necessidades que alteraram a 

rotina do bairro e/ou causaram transtorno para os moradores.  

Em relação à espacialidade dos conflitos é interessante observar que a 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. 

De modo geral, podemos concluir que as manifestações por este objeto de luta 

demonstraram que a inexistência de algo como um Orçamento Participativo ou de um Plano 

Diretor elaborado efetivamente, ou seja, com a participação não somente de segmentos do 

governo e de técnicos, mas também da população, se coloca enquanto necessidade pelas 

exposições dos manifestantes. 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 na cidade do Rio de Janeiro. 
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6.9 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, marcada pelo 

desmatamento das nascentes e pela poluição dos rios, que no atual momento vem sendo 

altamente agravada por grandes queimadas na floresta amazônica na região norte do país, e 

as grandes queimadas no pantanal na região centro-oeste.  

A situação é de alta gravidade, em meio a uma crise pandêmica em nível mundial, 

onde o Brasil mantém os níveis de ponto crítico em contaminação e mortes. A necessidade é 

urgente de água para manutenção da vida humana e higienização. Os recursos vêm sendo 

devastados, agravando de forma profunda o acesso a água potável, rompendo os ciclos 

naturais, os quais sentiremos impactos de forma mais incisiva em curto e médio prazos. A 

dificuldade de fornecimento de água para a manutenção social e econômica do país é parte 

da gestão federal, conduzida desde 2019 por um governo de continuidade de genocídio, 

privatização e exploração. Nocivas relações econômicas, agropecuárias e políticas midiáticas 

em relação ao consumo indiscriminado de produtos industrializados para a população, 

prevalecendo em contraponto à saúde, à manutenção da vida e à utilização consciente dos 

recursos naturais. 

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 consome nem um quarto do 

consumo total. 
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O Rio Guandu, localizado em território carioca era 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 do Rio de Janeiro.  

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 e manter a captação, tratamento, adução e 

distribuição da água e coleta, transporte, tratamento e destino dos esgotos gerado na cidade 

do Rio de Janeiro. A realidade da cidade do Rio de Janeiro, com relação à distribuição e 

acesso à água, é marcada por uma porcentagem da sua população vivendo em situações de 

esgoto a céu aberto, falta de água potável e saneamento básico precário. Para além disso 

como o visto em nossos conflitos os serviços prestados pela CEDAE apresentam defasagens, 

em que a falta de abastecimento não corresponde ao valor pago pelo serviço. 

De 1993 a julho de 2020, o Observatório de Conflitos Urbanos da Cidade do Rio de 

Janeiro catalogou 146 conflitos relativos a problemas de abastecimento de água, 

implementação e manutenção de rede de esgoto e casos afins. Estes conflitos se espalharam 

por 58 diferentes bairros da cidade, e apenas 17 se referem à cidade como um todo. A partir 

do gráfico abaixo, pode-se observar a quantidade de conflitos registrados de 1993 a 2020, 

ano por ano: 
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Fonte: http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/observa2019/fox/index.php 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020 o Rio de Janeiro apresentou  graves 

problemas relativos aos recursos hídricos, meses nos auge do verão portanto e com maior 

necessidade de consumo de água potável. O abastecimento de água, tendo a CEDAE como 

responsável, apresentou essencialmente na região central, nos bairros da Estácio e Rio 

Comprido, água contaminada, turva e barrosa, porém a situação se deu na capital e também 

em seu entorno. Como descreve o conflito a seguir: 

“Manifestantes realizaram um protesto em frente à sede da Cedae 
(Companhia de distribuição de água no município), no Centro do Rio 
de Janeiro. Os manifestantes reclamam da qualidade da água 
distribuída para a população do Rio e criticam o plano de 
privatização da empresa estadual. A chamada crise da água na cidade 
vem afetando os moradores há pelo menos 15 dias. A manifestação 
foi organizada por movimentos populares e sindicais, como o 
Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento e Meio Ambiente do 
Rio de Janeiro (Sintsama-RJ), Central Única do Trabalhador (CUT), 
Frente Popular Brasil e Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB). Também estiveram no ato funcionários da Cedae e 
representes de associação de moradores. 

De acordo com relatos e fonte jornalística, houve retenção no 
trânsito na região. Os motoristas que seguem em direção ao túnel Santa 
Bárbara têm como opção a Rua Afonso Cavalcanti. Agente da Polícia 
Militar e da CET-Rio estiveram presentes no local. 
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Segundo levantamento feito pelo jornal O GLOBO em redes 
sociais e reportagens mostra que moradores de 77 bairros da cidade do 
Rio e de seis municípios da Baixada Fluminense já relataram que 
receberam da Cedae água com gosto e cheiro de terra. Moradores 
relatam ter sofrido com náusea, vômito e diarreia após o consumo. 
Fonte: O Globo” 

Segue imagem extraída da fonte “O Globo” da aparência da água: 

 

Tal situação se faz mais grave, quando a CEDAE, órgão responsável, justifica a 

contaminação da água por fontes naturais e não se responsabiliza pelos impactos sobre o 

serviço prestado. As cobranças de mensalidade da conta de água se mantiveram as mesmas, 

como demonstra o conflito a baixo: 

“Com o gasto extra com água mineral, consumidores aguardam acordo 
dos órgãos de defesa do consumidor para ter desconto na conta. 
A CEDAE e o PROCON receberam mais de 2000 queixas de 
consumidores insatisfeitos com a água. A empresa e órgãos de defesa 
do consumidor se reuniram. Uma proposta será elaborada para 
desconto nas próximas contas de água, em até dez dias, se não vão 
entrar juntos com uma ação contra a CEDAE. Fonte: RJVT” 
  

O período de contaminação de água apresentou-se altamente crítico, adoecendo 

pessoas e gerando disparada no consumo de água mineral que alcançou valores semelhantes 

ao da gasolina. A necessidade mais alta de consumo no verão, junto ao carnaval e com a 

quantidade de turistas em nível mundial que a cidade do Rio de Janeiro recebe se emendou 

no tempo à uma situação de pandemia mundial pelo COVID-19, a qual a atual gestão federal 

se posicionou de forma irresponsável e omissa. O Brasil teve seu primeiro caso de 

contaminação decretado em 26 de fevereiro de 2020, durante o carnaval e situações críticas 

sanitárias. 



 
160 

 

 

  

Considerando o presente objeto de análise os conflitos registrados no período de julho 

de 2018 a junho de 2019, foram 16. Sendo o triplo de conflitos respectivamente registrados 

nos últimos anos. Segundo os dados e a situação de quarentena da atual pandemia, foram 

registrados 4 conflitos entre julho de 2019 e junho de 2020, com relação ao objeto “Água, 

esgoto e drenagem”. 

   

Agente reclamado, formas de manifestação e coletivo mobilizado. 

Os conflitos registrados foram contra a companhia de água e contra o governo 

municipal. Tais órgãos vem negligenciando o acesso de direito à água potável e manutenção 

da vida, principalmente para determinadas áreas da cidade, e consequentemente sua 

população, áreas essas de várzeas ou alto relevo, sendo muitas vezes o subúrbio, e áreas de 

favelas. O acesso ao saneamento básico e funcionamento de políticas públicas já se faz 

precário na cidade do Rio de Janeiro e fora da agenda de prioridade das gestões responsáveis. 

Contudo, houve questões emergenciais no último ano, como as fortes chuvas e 

temporais, os quais os conflitos demonstram que foram dias, semanas, e meses de 

negligência, somados a anos de ausência dessa prioridade no planejamento urbano. Muitas 

denúncias de falta d´água em plena pandemia muito concentradas nas favelas mas também 

em bairros tidos como da cidade formal. Enchentes a cada chuva forte também foram e são 

frequentes mas tais denúncias geram muitos protestos nas redes sociais mas em tempos de 

pandemia não chegam a gerar manifestações públicas coletivas. 

A forma de luta mais recorrente no período se deu através das denúncias, muitas vezes 

manifestadas através de jornais, vídeos, registros e gravações locais. Foram marcadas por 

ações de urgência a intervenção do estado, ou companhia de água responsável. Como 

transtornos em bocas de lobos, em chafarizes de águas pluviais, esgoto ou abastecimento. 

Segundo os registros do Observatório de Conflitos Urbanos moradores ou vizinhos são a 

categoria mais ativa para as questões de água, esgoto e drenagem, sendo apenas um caso 
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onde a associação de moradores se manifestou no período. Pautas emergenciais são 

colocadas, como necessidade de manutenção da vida. 

 

6.10 Parques, jardins e florestas. 

Ao longo do tempo da pesquisa do Observatório, os conflitos referentes a parques, 

jardins e florestas registram 70 ocorrências pela cidade do Rio de Janeiro. É 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 do Rio 

de Janeiro, promovendo a melhoria da qualidade de vida do Carioca. 

  

Fonte: http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/observa2019/fox/index.php 

Entre julho de 2019 e junho de 2020, tempo relativo à análise proposta por esse 
relatório, foram registrados apenas 2 conflitos envolvendo parques, jardins e florestas. Sendo 
o primeiro em Guadalupe, com relação a arborização, consciência ambiental e segurança 
pública, como demonstra no trecho abaixo: 

“Moradores da rua Marcos de Macedo, no bairro Guadalupe, 
solicitaram junto ao vereador Zico Bacana (PODE) a limpeza e poda 
das árvores que estão se debruçando sobre a via e dificultando a 
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identificação da numeração das casas. Os moradores relataram que os 
galhos das árvores têm atrapalhado a iluminação pública, tornando a 
localidade vulnerável a assaltos. O vereador solicitou (através de 
despacho) providências junto a Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana (COMLURB). FONTE: Diário da Câmara Municipal” 

Já o segundo conflito traz questões entre grandes empreendimentos e preservação 
ambiental. 

” Ambientalistas e pesquisadores do movimento SOS Floresta 
do Camboatá protestaram contra o Estudo de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima) elaborados para a 
construção do Autódromo Internacional do Rio de Janeiro, no bairro 
de Deodoro, na zona oeste. 

A prefeitura pretende construir um autódromo no local para 
abrigar eventos internacionais de automobilismo como a Fórmula Um. 

Os ambientalistas argumentam que caso o circuito seja 
construído, toda a região estará vulnerável a possíveis alagamentos em 
períodos chuvosos. Além disso, a Floresta do Camboatá é o único 
remanescente de Mata Atlântica localizada em área plana na cidade do 
Rio de Janeiro, e guarda aproximadamente 200 mil árvores e grande 
biodiversidade. FONTE: RJTV” 

  

O Rio de Janeiro apresenta uma volumosa presença de características ambientais 

associadas à vegetação. A urbe carioca tem em seus domínios territoriais duas das maiores 

florestas urbanas do mundo, o Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Nacional da 

Tijuca, além de parques, além de unidades menores como o Campo de Santana ou o Passeio 

Público. 

Porém como mencionado na análise do objeto “Água, drenagem e esgoto” há um 

ecossistema a nível regional, continental e global sendo afetado por desmatamentos e 

queimadas em mais de 140 mil hectares no pantanal, e ainda não estimada na Amazônia e 

seus impactos. 

Numa análise geográfica da distribuição dos parques e jardins, percebe-se um 

predomínio de unidades ambientais em áreas valorizadas da cidade do Rio de Janeiro, 

sobretudo a zona sul da cidade. A densidade de parques em regiões nobres da cidade reflete 
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uma análise ainda pouco desenvolvida associada ao tema do racismo ambiental, onde o 

usufruto das benesses da natureza é garantido para as áreas ricas da cidade. Em contrapartida, 

regiões mais desvalorizadas recebem poucos investimentos do Estado na produção 

paisagística e do lazer no espaço público, além da melhora na qualidade do ar e na contenção 

de enchentes que o reflorestamento de grandes áreas significa. Além das questões recreativas 

ambientais, mesmo nas áreas menos abastadas da cidade, o cuidado com a poluição ambiental 

é muito baixo ou inexistente. 

Por ser a esfera de poder gestora da Fundação Parques e Jardins, o governo municipal 

aparece como o 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. 

 

 

Fonte: http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/ 
 

6.11 Patrimônio histórico e cultural 
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No que se refere ao objeto Patrimônio Histórico e Cultural, o segundo semestre 2019 

e o primeiro de 2020 registraram 5 conflitos, os quais tinham como palco os bairros de 

Botafogo (1), Leblon (1), Humaitá (1),  Centro (1) e a cidade toda (1). O primeiro 

reivindicava o não fechamento e reclamava o afastamento de pesquisadores da Fundação 

Casa Rui Barbosa. O segundo, no Leblon, foi organizado pela classe artística em defesa do 

Teatro Casa Grande, que estava correndo o risco de fechar suas portas. No Humaitá, os 

moradores fizeram um abaixo-assinado com mais de dez mil adesões contra o fechamento e 

a ameaça de privatização da Cobal, um complexo comercial inaugurado em 1971. No Centro, 

um grupo de artistas, produtores e membros da sociedade civil realizaram um abraço coletivo 

simbólico em torno do Museu de Arte do Rio (MAR) no intuito de denunciar as demissões 

de membros da diretoria que ocorreram. 

Diante deste cenário em que a cultura é tão pouco valorizada, representantes de 

instituições culturais e membros da sociedade civil decidiram criar uma Frente pela Cultura 

a fim de se articular, defender e ampliar as ações do setor entre o poder público e com o 

Legislativo. Reuniram-se representantes do Museu de Arte do Rio, Museu de Arte Moderna, 

Museu Casa do Pontal, Museu do Amanhã, entre outros com a proposta de definir estratégias 

para garantir o funcionamento dessas instituições, desde a valorização dos Museus entre a 

sociedade até a busca por parceiros da iniciativa privada e atrair patrocínio. 

 

6.12 Rios, lagoas e praias 

Foram registrados 56 conflitos em torno da preservação destes ecossistemas na cidade 

no período de 1993 a 2020. No último ano, foi registrada uma manifestação, como ilustra o 

conflito abaixo: 

“Por meio de uma reportagem no jornal O Globo, moradores e 
representantes de Associação de moradores criticaram o palco 
montado para Reveillon 2019, cuja estrutura será utilizada para 
abertura oficial do carnaval na cidade. Na referida abertura será 
realizado um show para aproximadamente 300 mil pessoas, sendo 
assim, moradores temem que transtornos possam ocorrem na região. 
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¨Somos contra megaeventos", afirmou o porta-voz da Associação de 
moradores. ̈ Copacabana é um bairro residencial, com cerca de 200 mil 
moradores. Apesar da estimativa de 300 mil pessoas, o que já é mais 
do que toda a população local, o número real deve ser muito maior. 
Assim, nós perdemos o direito constitucional de ir e vir" — afirma o 
presidente da Associação de Moradores de Copacabana, Tony 
Teixeira. De acordo com a reportagem, a prefeitura deve economizar 
cerca de R$ 250 mil, com o aproveitamento do palco já montado. 

Em 2019, a organização do Bloco da Favorita, que saía em 
Copacabana, não aceitou mudar o desfile para o Centro, o que acabou 
inviabilizando o cortejo a poucos dias do carnaval passado. Os 
Moradores ameaçaram enviar um ofício ao governador do Estado a fim 
de inviabilizar o evento alegando que a região do centro seria mais 
propícia para o projeto. Segundo a reportagem, o governo estadual 
alegou que “a organização do carnaval, a limpeza e a manutenção da 
cidade são feitas pela prefeitura’’. Já a Riotur destacou que ouviu a 
"Sociedade de Amigos de Copacabana", que deu parecer positivo, e 
que tenta equacionar os interesses de cada bairro com a maior festa do 
Rio. “O evento, custeado pela iniciativa privada, vai contar com toda 
atenção e estrutura dos órgãos públicos’’.Fonte: Jornal O Globo" 

A distribuição espacial acompanha a localização destes corpos hídricos na cidade. 

Assim, os bairros no entorno da Baía de Guanabara e as áreas litorâneas registraram a maioria 

dos conflitos. As lagoas Rodrigo de Freitas e de Jacarepaguá também foram objeto de 

conflitos. Nos bairros da zona norte, predominou a denúncia contra a poluição dos rios ainda 

existentes. 

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. 

Todavia, além de manifestações contra a CEDAE, ações da Prefeitura, conforme os conflitos 

registrados evidenciam, também foram exigidas. 

Como já mencionado no objeto de conflito, água esgoto e drenagem, no último recorte 

de julho de 2019 e junho de 2020, houve conflitos relativos ao abastecimento de água 
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contaminada, que entre os dados aparece como água oriunda de esgotos e rios poluídos, 

inclusive com produtos químicos. 

 A Baía de Guanabara sofre os impactos socioambientais dos diferentes tipos de 

despejos que são lançados em suas águas, de 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. Dos 44 rios que desembocam na baía, 39 estão mortos por estarem repletos de 

esgotos.  

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 Guanabara e aos 

vazamentos da Petrobrás. 

 

6.13 Acesso e uso do espaço público.6.13 Acesso e uso do espaço público.6.13 Acesso e uso do espaço público.6.13 Acesso e uso do espaço público.    

O objeto “acesso e uso do espaço público” apresentou durante todo o período de 

pesquisa 298 conflitos registrados, dos quais o bairro com maior incidência é o Centro da 

cidade com 84, logo após Copacabana com 27 conflitos, depois Ipanema 20 conflitos, 

Madureira 13, Tijuca 12 e Barra da Tijuca com 9. Em destaque no mapa, em amarelo, todos 

os bairros que apresentaram conflitos deste tipo até o período pesquisado: 



 
167 

 

 

  

Entre julho de 2019 e junho de 2020 foi registrado 1 conflito, que se referia uma 

audiência pública na Câmara de Vereadores do Rio, com o debate de novas propostas de 

ocupação urbana e uso do solo, em meio a uma reavaliação de Plano Diretor já em 

andamento. Segue trecho pela fonte RJTV: 

“...propostas de ocupação urbana que podem mexer com as 

regras para moradia, comércio e serviços em toda a cidade. A 

audiência tem como objetivo discutir um projeto de lei da prefeitura 

que permitiria a abertura de vias em encostas. Henrique Barandier, 

membro do conselho de arquitetura e urbanismo critica o projeto, 

ele incentivaria a construção em áreas sensíveis com histórico de 

deslizamentos. O projeto também prevê a ampliação de coberturas 

que poderiam passar de cinquenta por cento para até setenta por 

cento da área do pavimento inferior. Os clubes também poderiam 

conceder até 25% do espaço para outras atividades como 

comércio.” 

 Tais medidas serviriam tanto ao crescimento irresponsável na cidade em áreas verdes 

não construídas, como o favorecimento do comércio regular. Não atendendo necessidades 

para atual situação social de uso do solo. 
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Devido às políticas públicas de manutenção da cidade do controle e ordem urbana, 

nos bairros da Zona Sul e no bairro do Centro constatamos a ocorrência de maior repressão 

ao comércio informal nessas localidades. São pontos estratégicos em razão do valor do solo 

e metro quadrado, da especulação imobiliária e por concentrarem a maior parte de pontos 

turísticos da cidade – caracterizados pelo acesso a entretenimentos culturais e comércio.  

Como foi analisado no relatório com referência entre julho de 2017 a junho de 2018, 

3 conflitos demonstraram um embate entre moradores, trabalhadores informais e a ações 

políticas da atual gestão. Gestão essa que com políticas de higienização das cidades, 

conceitos de assepsia socio racial, aliadas à burocracia, remove os comerciantes considerados 

informais, gerando impactos prejudiciais, inclusive economicamente. Ao longo de três 

mandatos de César Maia, um de Luiz Paulo Conde, dois de Eduardo Paes e de um mandato 

de Marcelo Crivella, a repressão a camelôs e feirantes foram os tipos de conflitos que mais 

se destacaram nesse objeto. Isto se relaciona diretamente com os principais agentes 

reclamados e com os coletivos mobilizados, como demonstram os gráficos a seguir: 



 
169 

 

 

 

Fonte: www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br 
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Em relação aos principais coletivos mobilizados os dados do período analisado 

mostram que 45,7% do total de conflitos foram protagonizados por camelôs, feirantes e 

artesãos, reafirmando a relação histórica deste tipo de conflito na cidade com o trabalho 

autônomo e informal – que para além da criminalização por parte do poder público, se destaca 

pelos movimentos sociais que se manifestam ativamente nesta situação conflituosa. O 

governo municipal e a guarda municipal são os principais agentes reclamados, com 142 e 74 

conflitos, respectivamente. Convém ressaltar que a Guarda Municipal, tem um papel 

fundamental de atuação nos espaços públicos da cidade, para além de questões relativas ao 

tráfego de veículos se enquadrada dentre suas funções segundo a Lei Complementar nº 100 

que criou uma autarquia da Guarda Municipal, e está em vigor desde 2009 os seguintes 

artigos: 

  
“XII - vigiar os espaços públicos, tornando feirantes e artesãos, ação -
os mais seguros em colaboração com os órgãos responsáveis pela 
segurança pública em nível federal ou estadual; XIII - exercer o poder 
de polícia no âmbito do Município do Rio de Janeiro, inclusive 
sancionatório, ressalvadas as hipóteses em que, por força da lei a 
atribuição seja privativa de outra categoria funcional, situação em que 
poderá auxiliar a fiscalização com a prática de atos meramente 
materiais;”18 

  

Neste contexto, se explicita o papel que a GM tem construído historicamente no 

acesso e uso do espaço público, e também, é possível inferir através dos dados revelados 

pelos conflitos urbanos a sua relação com os camelôs, feirantes e artesão que exercem suas 

atividades nas ruas, praças e largos cariocas - relação embasada no modus operandi de ações 

truculentas e repressão ao trabalho informal.  

Com isso, a guarda se apresenta como uma representação do poder público - junto ao 

governo municipal que é o principal agente reclamado - e tem suas ações legitimadas como 

uma instituição de vigilância com garantia do uso da força. Frente a isto, como mencionado, 

as organizações coletivas se manifestam contra as práticas que atacam a liberdade como o 

cidadão de ter o direito à cidade e desfrutar de seus espaços públicos.  
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Pode-se inferir que as políticas de cada gestão da prefeitura ao longo desses anos, 

interferem ativa e repressivamente nesse tipo de conflito urbano. Esta premissa tem sido 

demonstrada nas análises feitas nos relatórios de cada período de acordo com os dados 

registrados desde 1993 referentes a este objeto. A seguir o gráfico demonstra o número e a 

porcentagem de conflitos de cada ano até junho de 2020: 

  

Fonte: http://www.observaconflitosrio.ippur.ufrj.br/ 

O início da gestão do prefeito Marcelo Crivella não demonstrou nenhum conflito 

relacionado à guarda municipal como agente reclamado, o prefeito parecia respeitar a 

alternativa de trabalho e a atuação da Guarda nos primeiros anos de sua gestão foram de 

diminuição da política de repressão aos camelôs, apesar de não cumprir compromissos de 

planejamento das licenças de funcionamento assumidos junto aos movimentos de 

trabalhadores camelôs, como o denunciado ao longo do período.   
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6.14 Vizinhança 
 

Os conflitos relativos ao objeto vizinhança apresentam poucos registros em 

comparação às outras tipologias presentes na metodologia da pesquisa. O ano de 2000 

apresenta o maior número de registros totalizando 17,9% seguido do ano de 2018 (10,7%) 

ao longo da pesquisa. A Zona Sul se caracteriza por ser a região que mais possui bairros e 

moradores que acionam este tipo de conflito urbano, concentrando 64% ao todo, sendo 

Copacabana o bairro que com mais registros. A imagem apresenta os bairros em destaque, 

seguida do gráfico com os conflitos por ano: 

Fonte: www.observaconflitos.ippur.br 



 
173 

 

 

 

 

Os conflitos datados dentro do recorte deste relatório, ocorreram ambos na Gávea, 

protagonizados por moradores ou vizinhos como coletivo mobilizado. O primeiro conflito 

está relacionado com preservação ambiental no bairro, foi manifestado através de uma 

petição online contra o desmatamento de 28 árvores, como descreve o registro: 

“De acordo com a notícia do Jornal O Globo, seção Rio, um grupo 
de vizinhos, indignados com o desmatamento feito com motosserra 
que já havia derrubado 28 árvores, organizaram um protesto e um 
manifesto virtual que reúne mais de 2.600 assinaturas de moradores. 
O que ocorre é que está havendo um desmatamento na Rua das 
Acácias, onde está sendo feito para a construção de uma casa de três 
andares. Os vizinhos alegam que se trata de uma área de preservação 
ambiental. A reportagem segue apresentando uma série de diferentes 
visões que fomentam o debate sobre o corte das árvores na Rua das 
Acácias. Alguns argumentam sob a perspectiva na preservação 
ambiental, outros, no entanto, no caso o próprio dono do 
empreendimento, pondera sobre as medidas compensatórias que 
poderão ser realizadas.” 

 

O segundo conflito, datado no dia 30 de outubro de 2018 é referente a mudança de 

endereço da Escola Parque para a rua São Vicente, com base na violência que tem impactado 

os alunos pela proximidade à comunidade Rocinha. Devido a isto, os moradores alegam o 

impacto negativo da mudança pela questão do aumento do tráfego de veículos nas ruas, e 

formalizaram esta manifestação através de um abaixo assinado com a participação de 300 

moradores ao todo. No ano de 2019 até o mês de junho não houve registros do objeto. 
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