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“(...) É nossa opinião que por detrás de 

todo arranjo espacial estão relações 

sociais, que nas condições históricas do 

presente são relações de classe”.  

                                             Ruy Moreira1 

                                                           
1
 MOREIRA (2000, p.52). 
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RESUMO 

 A partir da década de 1970 e mais recentemente, a cidade do Rio 

de Janeiro apresentou um crescimento acentuado de violência. Por conta disso 

aparecem dentro espaço urbano grupos armados que somaram aos números 

da violência. São eles: Varejo do tráfico de drogas e as Mílicias. Além disso, 

também há uma substancial mudança ao que se refere a atuação da polícia 

sob o plano de segurança pública. A polícia agora parte para confronto armado 

direto baseado em megaoperções nas favelas. Não obstante, a segurança 

publica utilizará as Forças Armadas (exército, marinha e aeronáutica) na 

tentativa de conter a violência. Contudo, o que se observou foi ainda mais o 

crescimento da violência na cidade. Assim, o cenário urbano carioca é de 

insegurança e um medo generalizado provocando um impulso considerável 

para a militarização do espaço urbano do Rio de Janeiro. Neste sentido, a 

militarização do espaço urbano carioca atingiu determinadas proporções que 

ultrapassam as formas citadas acima. A militarização do espaço urbano 

também pode ser notada através da utilização da segurança privada, câmeras 

de segurança espalhadas pela cidade juntamente com o controle rigoroso e 

armado da vida social. 

ABSTRACT 

 From the 1970s and more recently, the city of Rio de Janeiro 

presented a sharp increase of violence. On this account appear within urban 

environment armed groups amounting to the numbers of violence. They are: 

Retail drug trafficking and militias. In addition, there is also a substantial change 

to respect the role of the police under the public security plan. Police now part 

to direct armed confrontation based on huge operations on slums. 

Nevertheless, the public safety use the armed forces (army, navy and air force) 

in an attempt to quell the violence. However, we observed increase violence in 

the city. Thus, the urban setting is Rio insecurity and widespread fear causing 

considerable impetus to the militarization of urban space in Rio de Janeiro. In 

this sense, the militarization of urban space in Rio reached certain proportions 

that go beyond the forms mentioned above. The militarization of urban space 
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can also be seen through the use of private security, security cameras 

throughout the city along with the strict control of armed and social life. 
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PRÓLOGO 

O branco açúcar que adoçará meu café  
nesta manhã de Ipanema  
não foi produzido por mim  

nem surgiu dentro do açucareiro por 
milagre.  

Vejo-o puro  
e afável ao paladar  

como beijo de moça, água  
na pele, flor  

que se dissolve na boca. Mas este açúcar  
não foi feito por mim.  

Este açúcar veio  
da mercearia da esquina e tampouco o 

fez o Oliveira, dono da mercearia.  
Este açúcar veio  

de uma usina de açúcar em Pernambuco  
ou no Estado do Rio  

e tampouco o fez o dono da usina.  

Este açúcar era cana  
e veio dos canaviais extensos  

que não nascem por acaso  
no regaço do vale.  

Em lugares distantes, onde não há 
hospital  

nem escola,  
homens que não sabem ler e morrem de 

fome  
aos 27 anos  

plantaram e colheram a cana  
que viraria açúcar.  

Em usinas escuras,  
homens de vida amarga  

e dura  
produziram este açúcar  

branco e puro  
com que adoço meu café esta manhã em 

Ipanema. 

Ferreira Gullar2 

 

                                                           
2
GULLAR, Ferreira. O Açúcar. Disponível em: http://ruidurbano.wordpress.com/2011/02/16/o-

acucar-ferreira-gullar/ 
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INTRODUÇÃO 

 As décadas de  1970, 80, 90 e mais recentemente, tem apresentado 

ao que tange a questão da violência urbana diferentes grupos e formas de 

conflitos armados. Cada vez mais estes grupos armados têm se afirmado no 

espaço urbano. Isso provoca um medo na população de uma forma geral e 

desperta uma necessidade de intervenção do poder público. 

Consequentemente a resposta dada pelas autoridades confere numa opção 

bélica no tratamento desses conflitos, sobretudo, do aumento da violência. 

Desta forma, é pelo aumento da violência no espaço urbano, o medo e a 

sensação de insegurança que cada vez mais a militarização do espaço urbano 

vem se tornando uma panaceia para a Questão da Segurança Pública.  

 A cidade do Rio de Janeiro conhecida pela sua imponência é 

elucidativa para a compreensão do processo narrado acima. Pois o espaço 

urbano da cidade maravilhosa é o que apresenta mais características de um 

espaço militarizado. Por conseguinte, como podemos observar expressões da 

militarização do espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro? Quem são os 

atores inseridos nesse processo? De que forma a militarização interfere na vida 

social e no cotidiano dos habitantes? Como que o medo generalizado da 

violência e a sensação de insegurança culminam na militarização? 

  A militarização do espaço urbano do Rio de Janeiro está 

diretamente ligada a atuação de grupos armados como o varejo do tráfico de 

drogas, também conhecido como Crime Organizado; As Milícias e a utilização 

das Forças Armadas na segurança Pública, nesse sentido estão envolvidos o 

Exército, Marinha e Aeronáutica. E por sua vez, há também a atuação das 

forças policiais baseada nas operações de confronto direto juntamente com a 

ocupação policial das favelas pelas UPP,s (Unidade de Polícia Pacificadora). 

Desse modo, é importante observar que o pano de fundo destas atuações 

tantos dos grupos armados quanto do aparato repressivo do Estado. Confere 

uma disputa clara de “definição e delimitação do espaço e domínio territorial 

por e a partir relações de poder”(SOUZA, 2009. p, 78). Assim os principais 

autores que tratam do tema Marcelo Lopes de Souza; Yves Pedrazzini; Mike 

Davis e Cecília Coimbra trabalham a questão do aumento da violência 
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motivada pelo conflito armado como o principal vetor da militarização da 

segurança pública e consequentemente do espaço urbano trazem em destaque 

a disputa territorial provocadas por tais relações. 

 No decorrer deste trabalho tentaremos ao máximo explorar essas 

questões. Assim no primeiro capítulo abordaremos um pouco da história da 

violência na cidade do Rio de janeiro na últimas décadas. O aparecimento dos 

grupos armados como herança da ditadura Civil e Militar até a atuação das 

UPP’s. E como esse contexto contribuiu para o aumento da violência. 

 No segundo capítulo tentaremos conceituar a militarização do 

espaço urbano. Algo não tão simples, haja vista, toda complexidade e 

generalizações. Recorremos aos principais teóricos do tema, tanto do Brasil 

quanto de outros países entendendo que este processo não é exclusivo da 

realidade carioca. Além disso, é importante destacar outros temas que 

possuem de certa forma a relação que há entre a militarização do espaço 

urbano com a segregação sócio-espacial, a criminalização da pobreza e a 

produção do espaço.   

 E por fim, no último capítulo demonstraremos a atuação dos 

principais atores desse processo. A militarização da segurança pública 

associando ao contexto do projeto de cidade, a atuação dos grupos armados, o 

caso das milícias. 
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1 – Breve Histórico da Violência Urbana na Cidade do Rio de Janeiro 

 

 

 

 

“As pulgas sonham em comprar um cão, e 
os ninguéns como deixar a pobreza, que 
em algum dia mágico de sorte chova a 
boa sorte a cântaros; mas a boa sorte não 
chova ontem, nem hoje, nem amanhã, 
nem nunca, nem uma chuvinha cai do céu 
da boa sorte, por mais que os ninguéns a 
chamem e mesmo que a mão esquerda 
coce, ou se levantem com o pé direito, ou 
comecem o ano mudando de vassoura. 
 
Os ninguéns: os filhos de ninguém, os 
donos de nada. 
Os ninguéns: os nenhuns, correndo 
soltos, morrendo a vida, fodidos e mal 
pagos: 
Que não são embora sejam. 
Que não falam idiomas, falam dialetos. 
Que não praticam religiões, praticam 
superstições. 
Que não fazem arte, fazem artesanato. 
Que não são seres humanos, são 
recursos humanos. 
Que não tem cultura, têm folclore. 
Que não têm cara, têm braços. 
Que não têm nome, têm número. 
Que não aparecem na história universal, 
aparecem nas páginas policiais da 
imprensa local. 
Os ninguéns, que custam menos do que a 
bala que os mata.” 

                                     Eduardo Galeano3
 

 

 

   

                                                           
3
GALEANO, Eduardo. O Livro dos Abraços, p.71. 2009 
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 Ainda que não haja um reconhecimento entre os autores da 

literatura do fenômeno da militarização do espaço urbano carioca acerca do 

seu surgimento, no presente trabalho optamos em concentrar nossa análise 

num período, que no nosso entendimento, lançou-se luz sobre processo de 

militarização do espaço urbano carioca. Trata-se do final da década de 1970, a 

década de 1980-90 e o período mais recente. No bojo desse processo 

aparecerão elementos e atores que se fortaleceram no tempo-espaço onde a 

militarização urbana tornou-se a principal reação dos envolvidos na temática da 

Questão Urbana. Estamos nos referindo ao Estado, através da polícia e do 

exército, seus principais órgãos de repressão e controle da vida social; o 

crescimento do varejo do tráfico de drogas e o Crime Organizado; da milícia 

congregando tantos agentes do Estado como também pessoas “comuns”; e 

mais recentemente o fenômeno das UPP’s4. Num contexto de projeto de 

cidade que está sendo implantado na cidade do Rio de Janeiro atualmente. 

 No período que refere-se o final da década 1970 e inicio da década 

de 1980, o Brasil ainda estava sob o regime da Ditadura Civil e Militar  cujo 

início remete a década a 1960. O curioso é que, muito embora, o regime de 

governo fosse uma Ditadura Civil e Militar, ações que implicaram no processo 

de militarização do espaço urbano na cidade do Rio de Janeiro parecia estarem 

“livres” de qualquer repressão da Ditadura através dos seus principais 

aparatos. Contudo, esses mecanismos de controle social não eram 

especificamente orientados a impedir ações desses criminosos “comuns”, mas 

sim, grupos políticos de esquerda na maioria composta por estudantes que se 

opunham ao regime ditatorial brasileiro formando uma “Guerrilha Urbana”. 

Desta forma, a principal atividade realizada tanto por grupos políticos de 

                                                           
4 UPP (Unidade de Polícia Pacificadora). Embora o nome seja este, no presente trabalho 

mostraremos que o seu projeto original esta denominação não era utilizada. o termo mais 
preciso ao qual mais a frente aprofundaremos é o de Policiamento comunitário. Esse método 
de política de segurança pública é resultado de uma experiência realizada no Canadá. Polícia  
Comunitária da Polícia Real Montada do Canadá (RCMP), em sua apresentação no Seminário 
Pan-Americano de Polícia Comunitária e Segurança Cidadã, realizado de 13 a 15 de junho no 
Hotel Intercontinental, no Rio em 2007, e promovido pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública. 
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esquerda quanto por criminosos comuns dentro do espaço urbano carioca, 

eram os frequentes assaltos armados aos bancos da cidade. 

 Tal fato causava certa dificuldade em diferenciar quem deveras 

estava praticando uma “tática política” ou interesse individual ao praticar os 

assaltos. Nesse contexto um dos criminosos mais famosos que praticava 

assalto a banco era conhecido como Lúcio Flávio5. Um criminoso fora do 

padrão preconceituoso de culpabilidade de criminalidade. Lúcio Flávio possuía 

um perfil de classe média do Rio de Janeiro, dificilmente se confundia com o 

“perfil do bandido tradicional” negro, pobre e morador de espaços precários.  

Mas o final da década de 60 iria mostrar um grupo cujo nível de 

sofisticação beirava o Crime Organizado. Lúcio Flávio Vilar Lírio 

montou a maior quadrilha de assaltos a banco do país. Tinha 51 

homens, divididos em quatro grupos. Lúcio colocou seus parentes 

diretos no comando da quadrilha: o irmão Nijini, o cunhado Fernando 

Gomes de Carvalho - o Fernando CO -, Liéce de Paula Pinto, que ele 

chamava de primo. Esses eram os responsáveis pela ordem interna 

do grupo, cuidavam do dinheiro arrecadado nos assaltos. Nos anos 

1968-71, as espetaculares ações armadas da quadrilha de Lúcio 

Flávio chegaram a ser confundidas com operações da Guerrilha 

Urbana (AMORIM 1994, p. 32). 

 Nesse momento, a polícia carioca já era conhecida por sua 

“corrupção” e como Lúcio Flávio para o regime militar era considerado um 

“criminoso comum”, o seu caso torna-se um caso de polícia. Assim, “o bandido 

dos olhos verdes” (como Lúcio Flávio era conhecido) desafiava não somente os 

policiais mais disciplinados, exemplares cumpridores das ordens do Estado. 

Mas também possuía relações estreitas com outros policiais, pois como é bem 

verdade, roubo de banco movimenta uma significativa quantidade de dinheiro. 

Os roubos cometidos por Lúcio Flávio e sua quadrilha tomaram proporções 

inéditas até então para o período, ao mesmo tempo em que se acentuava a 

ineficiência da polícia que misteriosamente não conseguia prender Lúcio Flávio 

                                                           
5 Para conhecer uma versão dramatiza da biografia de Lúcio Flávio, ver filme: “Lúcio Flávio: O 

Passageiro da Agonia”. Direção: Hector Babenco, (1973). 
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e sua quadrilha. Havia a necessidade de se intensificar a busca pelo criminoso 

procurado pelos assaltos a bancos. Assim nasce o grupo conhecido como 

“Esquadrão da Morte”. Este grupo formado por policiais que decidiram não 

somente acabar com os roubos a banco, mas também com a corrupção 

policial. Neste sentido, as ações do Esquadrão da morte se baseavam na “sua 

própria lei” e o que é pior: legitimada pelo Estado. 

 Nesse contexto o Estado irá criar a chamada Lei de Segurança 

Nacional6 na tentativa de prender, sobretudo, equiparar os diferentes grupos de 

assaltantes a banco. Tratava-se de deslegitimar as ações políticas das 

organizações de esquerda. Por conseguinte, caso o Estado brasileiro fosse 

contestado pelos órgãos internacionais acerca das acusações de tortura aos 

presos políticos, estes eram enquadrados nessa lei como um tipo de 

“criminoso”. Quanto a isso afirma Carlos Amorim: 

Naquele momento de reforma da Lei de Segurança Nacional e 

criação do Artigo 27, os principais grupos revolucionários envolvidos 

em ações militares contra o regime eram a Aliança Libertadora 

Nacional (ALN), o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), a 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), a Vanguarda Armada 

Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), a Ação Popular e o 

Partido Comunista do Brasil (PC do B). Seis anos depois da nova lei, 

todos estavam representados na Galeria B do presídio da Ilha 

Grande. Além dessas organizações, surgiam também o Partido 

Revolucionário dos Trabalhadores (PRT), o Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário (PCBR) e muitas e muitas outras siglas de 

menor importância (...) 

O Artigo 27 da LSN, redigido com assistência jurídica de ministros do 

Supremo Tribunal Federal, agravava as penas para assalto, roubo e 

depredação nas instituições financeiras e de crédito. Estes crimes 

deixavam de ser julgados pelo Código de Processo Penal e 

passavam para o âmbito dos tribunais militares. As auditorias das três 

                                                           
6 “A iniciativa do regime militar, transformada em legislação especial aprovada apressadamente 

pelo Congresso Nacional, foi regulamentada pelo Artigo 27 do Decreto-Lei 898 de 1969”. 
(AMORIM 1993, p.26). 
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armas viram desfilar os mais variados tipos de criminosos comuns. 

(AMORIM 1994, p. 27.) 

 Além disso, a LSN (Lei de Segurança Nacional) irá rearranjar um 

presídio de Segurança máxima para aprisionar os criminosos enquadrados 

nesta Lei. Esse mesmo presídio será conhecido como o “Caldeirão do Diabo”. 

Os piores criminosos do Rio estão trancados nas quatro galerias que 

formam o presídio, contrariando tanto o projeto arquitetônico do 

prédio quanto as intenções da Justiça. A cadeia foi criada na Primeira 

República, quando ali existia um posto de fiscalização sanitária para 

os navios que podiam trazer a febre tifóide da Europa e as mazelas 

da África. Na década de 20, é construída a cadeia para os presos 

idosos e para aqueles em fase de término da pena. A partir dos anos 

60, a Ilha Grande se transforma num depósito para os mais 

perigosos. Vira "prisão de segurança máxima". E ainda se comete o 

erro de juntar o bandido dito irrecuperável com o velho presidiário, 

que trabalha de colono nas lavouras em torno do presídio. 

Muitos homens condenados por crimes menores também enfrentam a 

convivência com o que há de pior nos arquivos do Tribunal de 

Justiça. (AMORIM, 1994.p 21). 

 Desta forma, a Prisão da Ilha Grande (Instituto Penal Candido 

Mendes) será o reduto não só de presos políticos, mas também de “presos 

comuns”. O presídio Candido Mendes localizado numa ilha na região da Costa 

Verde Fluminense era um local de difícil acesso implicando em várias 

tentativas de fugas frustradas. Somando essas dificuldades de obter sucesso 

em conseguir a liberdade e mais a repressão dentro do presídio tanto por parte 

dos agentes penitenciários quanto a violência praticada pelos próprios presos 

que despontará um dos maiores grupos armados atuantes no espaço urbano 

carioca, o Comando Vermelho. 

Um filhote da ditadura militar. Criado na cadeia onde a repressão 

jogou, juntos, presos políticos e comuns, cresceu no vazio político e 

social ao qual o capitalismo selvagem relegou a grande massa, o 

povo das favelas, da periferia. Filho da perversa distribuição de 

renda, da falta de canais de participação política para esse povo 

massacrado, o Comando Vermelho pôde parodiar impunemente as 
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organizações de esquerda da luta armada, seu jargão, suas táticas 

de Guerrilha Urbana, sua rígida linha de comando. E o que é pior: 

com sucesso (...) 

O governo militar tentou despolitizar as ações armadas da esquerda 

tratando-as como "simples banditismo comum", o que permitia 

também uma boa argumentação para enfrentar as pressões 

internacionais em prol de anistia e contra as denúncias de tortura. 

Nivelando o militante e o bandido, o sistema cometeu um grave erro. 

O encontro dos integrantes das organizações revolucionárias com o 

criminoso comum rendeu um fruto perigoso: o Comando Vermelho 

(AMORIM, 1994. p, 26) 

 Cabe destacar que o Comando Vermelho não foi o responsável 

direto pelo aumento da violência urbana na cidade do Rio de janeiro, contudo 

através do varejo de drogas e, sobretudo, do boom do consumo da mesma, 

contribuiu significativamente.    

 Mesmo com a influência de militantes políticos o Comando 

Vermelho não emerge com um plano de organização política que pretende 

tomar o poder através da via revolucionária. Pelo contrário, o objetivo imediato 

era sobreviver frente às atros que aconteciam dentro do “Caldeirão do Diabo” e 

se possível conquistar a “liberdade” para fora do presídio. É nesse contexto 

que aparece o lema que irá fundamentar durante muitos anos as ações do 

Comando Vermelho: “Paz, Justiça e Liberdade”. “Durante a metade de uma 

década, entre 1974 e 1979, a força da organização ficou limitada pelos muros 

do Instituto Penal Candido Mendes. Foi o período da afirmação de um 

princípio: organizar para sobreviver - unir para resistir.” AMORIM (1993.p, 67). 

Formado o grupo, formado os princípios, restava agora encontrar um 

mecanismo para que outros presos se juntassem ao grupo que crescia e 

chamava atenção, tal mecanismo foi a “fuga” do presídio. 

 O Comando Vermelho era tão bem organizado e estruturado que 

seus membros conseguiam encontrar formas para que seus companheiros 

pudessem fugir do presídio. Entretanto, o companheiro que alcançasse a 

liberdade teria a tarefa de encontrar meios externos para garantir a fuga de 

quem ficou no presídio. Este fato é de suma importância para entendermos a 
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proposta de nossa pesquisa, pois é nesse momento que os assaltos a bancos 

mencionados acima ganham relevo nos princípios do Comando Vermelho, não 

obstante, para militarização e violência dentro do espaço urbano carioca.  

 Esses assaltos a bancos cometidos por fugitivos do presídio 

Candido Mendes seguem uma herança do convívio com os presos políticos 

cujas ações também seguiam o “Manual da Guerrilha Urbana” 7. Desta forma, 

se o objetivo era assaltar instituições financeiras para garantir a liberdade dos 

outros companheiros, ele foi executado com disciplina e notoriedade. Portanto, 

estava consolidado um grupo armado atuante no espaço urbano da cidade do 

Rio do Janeiro assaltante de bancos. Por conseguinte é nesse momento que 

daremos um avanço no tempo-espaço da nossa exposição. Esse contexto aqui 

descrito configura a passagem da década de 1970 para 1980, onde os assaltos 

a bancos encontram sua expressão máxima.  

A estatística carioca dos ataques contra instituições financeiras 

nesses últimos anos impressiona: um a cada oitenta horas. Dos 28 

assaltos a banco nos três primeiros meses de 1981, 24 são atribuídos 

ao Comando Vermelho. A polícia diz que a organização arrecadou, 

em valores da época, 40 milhões de cruzeiros. Mais ou menos 510 

mil dólares. (AMORIM, 1993. p, 92). 

 Por essa forma, é que se constitui o principal braço econômico 

desse grupo armado, pois também havia o varejo do tráfico de maconha, 

porém não tinha força suficiente para sustentar as ações e objetivos do grupo. 

Os assaltos armados viraram rotina na cidade do Rio de Janeiro no início da 

década de 1980. 

 Com status de Crime Organizado, o Comando Vermelho encontra 

eco tanto nos demais presídios cariocas quanto nas ruas e nas favelas da 

cidade. Cada vez mais adeptos vão simpatizando com os “ideais” da quadrilha, 

sobretudo com suas práticas. “Hoje o governo do Rio estima que o Comando 

                                                           
7
 Consultar o Livro de Carlos Marighela: “Manual da Guerrilha Urbana”. Disponível em: 

http://brasil.indymedia.org/media/2008/06/422822.pdf. 
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Vermelho tenha algo em torno de 6.500 homens em armas, uma média de 

sessenta ‘soldados’ para cada um dos 98 grandes pontos de venda de drogas” 

AMORIM (1993, p. 16). 

 Conforme afirmamos acima, o processo que desencadeou na 

formação do Comando Vermelho era formado tanto por presos comuns quanto 

por presos políticos e isto soou como crucial no direcionamento das ações do 

grupo armado. Na Prisão de Ilha Grande os presos eram divididos em galerias 

e em falanges. Na galeria C havia as falanges Zona Sul, Coréia e Zona Norte, 

também chamada de falange jacaré. A falange Zona Sul era a que possuía 

maior quantidade de presos. Já a galeria B, era pra onde os presos da LSN 

eram alocados, porém só havia uma única falange, a falange do “fundão”. Os 

registros dos presos do fundão tinha uma tarja vermelha na sua identificação. É 

dessa falange que nascerá o Comando Vermelho. Mais tarde as outras 

falanges irão se unir e formar o Terceiro Comando a fim de disputar hegemonia 

dentro do presídio. Entretanto, essa união inicia tarde, pois a falange do 

“fundão” já possuía a hegemonia dentro do “Caldeirão do Diabo”. 

 Durante muito tempo, de fato, os assaltos a bancos serviam de 

fundos para resgatar integrantes da quadrilha que estavam presos não 

somente na Ilha grande, mas também em outros presídios cariocas e a 

demanda era significativa. Esses fundos eram revertidos em armamento de 

vários tipos e calibre, carros e até Lancha para resgatar os presos da Ilha 

Grande. A constância dos assaltos chamou a atenção do Estado que através 

da polícia acentuava o confronto direto com o Crime Organizado, 

principalmente o Comando Vermelho. Desse modo, o confronto direto com a 

polícia provoca uma substancial perda de integrantes da quadrilha8. Integrantes 

estes, que ainda carregavam os princípios de companheirismo, solidariedade, 

etc. herança da convivência no presídio. Consequentemente aos poucos o 

perfil dos integrantes vai mudando juntamente com sua estratégia e tática para 

conseguir manter suas ações, se armarem e forjar fuga para os presos. Este 

                                                           
8
  Ver AMORIM, Carlos. Comando Vermelho: A história secreta do crime organizado. 

Capítulo: “De volta ao Paraíso”. 
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braço econômico parece provocar um déficit de integrantes que na avaliação 

da quadrilha, estava diretamente ligada aos assaltos e não valeria mais a pena 

continuar centralizando suas ações. Assim, fazia-se necessário fomentar outra 

estratégia para também funcionar como braço econômico do grupo, da mesma 

forma que o objetivo também começa a mudar de foco. Como o assalto a 

banco era uma atividade que movimentava bastante dinheiro cuja finalidade 

contemplava toda a organização com sombras de igualdade, agora entra no 

expediente do Comando Vermelho, o tráfico de drogas, principalmente de 

cocaína. 

 Com efeito, essa mudança resulta em significativas transformações 

tanto internamente para quadrilha quanto para o espaço urbano carioca. Ao 

que se refere à quadrilha, muda-se radicalmente o perfil daquele integrante 

com vestígio político para um integrante mais obstinado pela lucratividade 

advinda do tráfico de cocaína principalmente, e do tipo de armamento que este 

tipo de tráfico proporciona e exige.  

É como se a organização deixasse de ser uma cooperativa de 

artesãos e passasse a ser uma empresa: menos pessoal e mais 

profissional. No futuro vai se tornar fria e cruel. Um dos pontos de 

divergência é a definição da atividade principal da "companhia". Antes 

eram os assaltos com fins corporativistas. Nesses primeiros meses de 

1982, ganha força entre eles a idéia de que o tráfico de drogas é mais 

seguro e lucrativo (AMORIM, 1993, p. 113). 

 Já externamente, também confere um ponto extremamente 

importante, pois haverá um estreitamento com outros grupos internacionais, 

formadores dos cartéis do tráfico na forma de atacado, constituindo assim, uma 

rede internacional de tráfico de drogas. Tal fato não é exclusividade do tráfico 

no Rio de Janeiro, a opção pelo varejo de drogas como baluarte do Crime 

Organizado adquire proporções globais. 

A nau dos condenados agora vai direto para o tráfico de 

entorpecentes. A disputa entre o bandido tradicional - com vocação 

para viver de armas na mão - e os traficantes não foi privilégio do 

Comando Vermelho. Ocorreu em todo o mundo. Na Europa, a União 

Corsa - e a Máfia francesa de Marselha - passou ao tráfico nos anos 
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70. A droga era comprada dos grandes plantadores de ópio do 

Sudeste asiático, principalmente na Tailândia, Vietnã e Laos. Depois 

de refinada percorria os intrincados corredores do mercado europeu 

como heroína, morfina ou como cocaína laboratorial. Os principais 

compradores estavam na França, Inglaterra e Alemanha. Os "corsos" 

se notabilizaram no passado pelos roubos de banco, de obras de arte 

e seqüestros, mas ganharam milhões e milhões de dólares com as 

drogas (AMORIM, 1993, p. 128). 

  Destarte, a conjuntura geopolítica segue implicações determinantes 

para a cidade do Rio Janeiro. Essa relação com as organizações internacionais 

fazem com que aumente a demanda do varejo e das vendas por aqui, 

obviamente traz, ao mesmo tempo consequências para o Comando Vermelho, 

que necessita de mais pontos de venda para o escoamento da produção 

internacional, assim como de ter o monopólio dos pontos de vendas. 

Entretanto, a geografia dos pontos de vendas espacializam-se quase 

exclusivamente nas Favelas da cidade: lugar de moradias precárias, uma 

massa de trabalhadores e trabalhadoras, gente excluída de políticas públicas 

do Estado, além do alto índice de desemprego. Por conseguinte, a cidade do 

Rio de Janeiro conhecerá o poder bélico do Crime Organizado, sobretudo do 

Comando Vermelho. 

 Para se habilitar nessa associação com os cartéis, os homens do 

Crime Organizado no Rio precisavam dar um salto de qualidade: 

controlar a totalidade dos pontos de venda nas favelas, cooptando ou 

destruindo as pequenas quadrilhas independentes. Assim começou a 

guerra nos morros (AMORIM, 1993, p. 130). 

 A característica do tráfico muda substancialmente, principalmente 

ao que se refere ao armamento, pois o boom no tráfico de cocaína permite que 

o Crime Organizado obtenha também um armamento pesado e ostensivo.  

 O efeito para a sociedade é que começa a aparecer pessoas que 

não são agentes do Estado portando armas que normalmente eram vistas 

exclusivamente por agentes do Estado. Cabe ressaltar, a consequência na vida 

cotidiana dos moradores da cidade que passam a conviver com a disputa 

territorial do tráfico, seguido de tiroteios e a tomada de enfoque da mídia pela 
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primeira vez falando sobre Crime Organizado. As páginas polícias da imprensa, 

além de servir de pedinte de medidas mais violentas do Estado, é também a 

voz da classe média carioca amedontrada muito mais com a possibilidade do 

conflito se expandir e afetar suas vidas do que com as vidas perdidas nesse 

tipo de disputa.  

 Na passagem da década de 1980 para 1990 os conflitos entre 

grupos armados entram na ordem do dia dos principais noticiários e nas 

conversas do dia-dia da população carioca, mas principalmente das páginas 

policiais dos mais destacados jornais da cidade. A disputa pelo controle dos 

pontos de vendas de drogas se intensifica, pois os grupos armados notam que 

esse tipo de comércio possibilita alta lucratividade. Paralelamente a corrupção 

policial também aumenta com a intensificação do tráfico. Percebam que são 

agentes do Estado cumprindo um papel considerável no contexto do tráfico e 

da violência.  Assim, a população carioca não consegue entender o motivo da 

violência exacerbada, com tiroteios constantes e assaltos com frequência. 

Tudo isso contribui para o impulso do medo no espaço urbano carioca.  

 Desse modo, é necessário pressionar o Estado para que se 

posicione diante do crescimento acentuado da criminalidade, do domínio de 

territórios por grupos armados, sobretudo dos assaltos e roubos. Muito embora, 

este conflito esteja ocorrendo quase que exclusivamente nas favelas, 

localizadas na sua grande maioria nos morros da cidade, o medo da 

população, principalmente da classe média, é que essa violência, esta “guerra 

nos morros”, chegue ao asfalto. Porém, para o Estado, um Estado classista9 a 

única forma de intervenção em casos como estes é através da contenção, 

sobretudo repressão daqueles que de alguma forma, mesmo que a sua 

maneira, enfrentam o poder de Estado, ao mesmo tempo em que fazendo uso 

da violência. Entretanto, o principal mecanismo do Estado incumbido de 

realizar esta tarefa é a Polícia.  

                                                           
9
 No nosso entendimento a partir de uma leitura marxista. LENNIN, V.I. O Estado e a 

Revolução. 1ª Edição. São Paulo. Editora Expressão Popular, 2007. 
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 Todavia, a polícia não segue seu próprio planejamento (se é que 

exista algum), na verdade além de cumprir uma função dentro da estrutura do 

Estado, a polícia segue uma dada concepção de segurança pública10 (que de 

pública não tem nada).  

 De todo modo, há de se destacar a dificuldade de coibir o conflito 

armado no espaço urbano apenas utilizando mais violência, e também, não 

porque ocorre uma pressão por conta das atrocidades cometida pela ação 

policial. A dificuldade confere algo mais intricado que raramente notamos na 

exposição desses casos, é até clichê mencionarmos, mas se faz necessário. 

Trata-se da corrupção policial11.  

 Ora, como combater o varejo do tráfico, sobretudo o conflito armado 

pela disputa territorial onde aquele que deveria coibi-lo se envolvido 

organicamente nos tramites destas relações? Marx (1852, p.25)  afirmava: “Os 

grandes fatos e todos os grandes personagens da história mundial são 

encenados, por assim dizer, duas vezes: a primeira vez como tragédia, e a 

segunda como farsa”  

 Essa passagem “cai como uma luva” para entendermos a resposta 

do Estado diante do contexto da violência urbana carioca. 

“Quando a violência tomou conta da favela para valer, na última 

semana de agosto de 87, o novo Batalhão de Operações Especiais 

da PM (Bope) e a Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) da 

Polícia Civil atacaram os grupos em confronto” (AMORIM, 1993, p. 

133). 

 Conforme afirmamos acima, num período de intensos assaltos a 

bancos cometidos por “bandidos comuns” aliciados por policiais, a resposta foi 

a formação de um grupo de policiais cujo objetivo era eliminar estas atividades, 

para tanto nasce o Esquadrão da Morte (Figura 1), não por coincidência sob 

“vista grossa do Estado”. Uma espécie de polícia dentro da própria polícia. 

                                                           
10

 Entraremos neste tema mais adiante. 

11
 Outro debate que tentaremos discutir melhor em capítulos adiante 
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Dessa maneira, seguindo a ideia da passagem de Marx e utilizando um 

adjetivo diferente do de Carlos Amorim a referir-se como “novo” Batalhão de 

Operações Especiais da PM, Bope (Figura 2) e a Divisão de Repressão a 

Entorpecentes (DRE) que são segmentos dentro da própria polícia. Assim o 

“novo” já contêm elementos do velho. O Estado nada mais fez do que “repetir a 

história como farsa” e também como tragédia. Como farsa porque surge 

negando algo, nesse caso, a polícia corrupta, mas não fez nada além de uma 

observação moral (o objetivo era criar uma polícia incorruptível) diante do 

quadro que exigia maior aprofundamento. No entanto, conseguindo superar 

essa contradição moral, isto é, negando-a, facilmente adquiriria legitimidade e 

respaldo. O Bope (ainda que não seja incorruptível) continuaria cumprindo os 

ordenamentos do Estado, porém a sua maneira e com seus métodos. Como 

tragédia porque isso provoca um acentuamento da violência urbana, ao mesmo 

tempo e por outro lado com mais atrocidades, só que agora com o respaldo do 

Estado e da própria sociedade.  

 

                       

Figura 1 - O Esquadrão da morte Le Cocq” começou com um grupo de policiais que queriam 

vingar a morte do delegado Milton Le cocq, isso por volta de 1965. O detetive Le Cocq de 

descendência francesa, ficou famoso por suas ações contra a criminalidade no Rio e na 

baixada Fluminense. 
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          Figura 2 -  Símbolo do BOPE – Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do 

Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.bopeoficial.com. Visitado em: 16/06/2013.                                                                                                                         

  

 Com a redemocratização dos processos políticos no Brasil e com a 

promulgação da constituição de 1988, a conjuntura será caracterizada por 

outros elementos que precisam ser compreendidos. Agora os grupos que 

estiveram atuando na ilegalidade ou que se enquadravam na Lei de Segurança 

Nacional podem atuar “livremente”. Muitos desses grupos acabam, outros terão 

seus militantes ingressando em partidos políticos, etc. Um importante dado, 

nesse contexto corresponde ao fato de que os crimes que eram enquadrados 

na Lei de Segurança Nacional são facilmente discernidos.  Ou seja, fica claro 

para a sociedade, principalmente para o Estado quem eram os grupos armados 

atuantes no espaço urbano carioca. E isto exigia uma atenção maior do 

Estado, haja vista, que nesse momento o Brasil era de fato um país 

democrático, portanto em tese não havia justificativa da atuação de grupos 

armados cometendo crimes. 

 A disputa nos morros se acentua, na passada da década de 1980 

para 1990 e, é emblemática no sentido da atuação dos grupos armados, tanto 

dos traficantes quanto da polícia.  

http://www.bopeoficial.com/
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 A “guerra nos morros” também se intensifica, não porque a polícia 

fomenta suas ações nesses espaços, mas porque o Comando Vermelho não é 

mais o único a ter como principal atividade o varejo do tráfico seguido da 

tentativa de monopolizar os locais de venda. Desse modo, entra no cenário 

carioca uma disputa territorial envolvendo relações de poder e controle dos 

territórios. Surge um forte concorrente sob a herança de grupos de presos da 

Ilha Grande que não se associaram ao Comando Vermelho quando ainda 

estava no seu cerne, estou me referindo ao Terceiro Comando. Não obstante, 

como dissidente destes dois grupos e articulador, sobretudo, também surge o 

grupo denominado Amigo dos Amigos. Conforme Fernandes (2005, p. 39): 

A presença de grupos fortemente armados, que atuam no mercado 

ilegal de drogas, pode ser considerada o mote do desencadeamento 

da questão da Violência Urbana na cidade do Rio de janeiro. Muito 

embora modalidade de crime, como furto de veículos e os assaltos à 

mão armada tenham representado um crescimento significativo no 

período assinalado, cabe considerar que é o tráfico de drogas, 

instalado nas favelas da cidade, e dividido atualmente em três 

grandes Facções criminosas, o tipo de crime mais falado e noticiado 

no Rio de Janeiro. Parece claro, contudo, que as razões que levam o 

tráfico de drogas a ganhar peso no discurso sobre a violência é o fato 

de estar muito bem localizado, tanto em termos territoriais, uma vez 

que as favelas são espaços privilegiados de territorialização desses 

grupos armados, quanto simbólico, já que esses grupos se organizam 

em facções.   

 Dessa maneira, o Poder Público, precisar impedir as ações destes 

grupos e fará isso de forma bastante ostensiva. Até o ponto de utilizar o 

Exército. Neste sentido um caso a ser mencionado consiste numa das maiores 

operações dos Poder Público na coibição do tráfico de drogas, tratando de 

ensaios gerais de uma militarização da segurança pública. A chamada 

“Operação Mosaico” envolveu a participação do Exército (com a Brigada Para-

quedista), da Polícia Federal, das Polícias Civil e Militar.  “O objetivo da 

Operação Mosaico era solapar as ligações do narcotráfico colombiano com os 

traficantes do Rio - especialmente as ligações do Cartel de Medellín com o 

Comando Vermelho” Amorim (1993, p.149).  Conforme Botelho e Barreira 
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(2013, p.115-116) existem outras evidências aos que eles consideram como 

ensaios gerais para uma militarização da segurança: A primeira segue o final 

da década de 1980, num contexto da abertura política após assombrosos vinte 

e um anos de ditadura Civil e Militar onde:  

(...) intervenções militares para conter a onda de reivindicações 

sindicais após o fracasso dos planos de estabilização econômica, a 

exemplo da ocorrida na greve da CSN em 1988. Naquele ano, com a 

promulgação da Constituição que consolidou nossa “transição 

democrática” militarmente tutelada, 1.300 soldados do Exército e 

policiais militares invadiram a usina de Volta Redonda (a 127 km da 

capital fluminense) e abriram fogo contra uma multidão de 

trabalhadores, matando três metalúrgicos. O episódio é uma 

expressão extemporânea do regime militar, quando o Exército é 

acionado em nome da “segurança nacional”, e novamente revela o 

trato. violento com os movimentos sociais e a reivindicação por 

direitos civis. Em que pesem as mudanças institucionais posteriores, 

o aparato militar não deixará de comparecer em momentos 

considerados cruciais, mas, a partir daí, em uma conjuntura distinta, 

em nome da “segurança pública”. 

 O segundo confere a chamada Operação Rio já na década de 

1990: Um antecedente que bem poderia figurar como o “ensaio geral” do 

processo de militarização da segurança, a Operação Rio, realizada em meados 

da década de 1990, merece ser reconstituída, pois nela já encontramos muitos 

dos ingredientes da “batalha” travada atualmente nas ruas e favelas da cidade 

do Rio. 

 Não obstante, o discurso que impera no cenário da questão da 

Violência Urbana confere um “discurso criminalizante” cujo alvo no espaço são 

as favelas. Algo que: “contribui para que as favelas e seus moradores se 

tornem ainda mais distantes da vida da cidade, num sentido simbólico e 

mesmo prático [material], na medida em que possuem dificuldades em 

encontrar emprego ou, por exemplo, quando são abordados de forma violenta 

desrespeitosa pela policia” (FERNANDES, 2005, p.38). E mais ainda, “neste 

sentido, uma das questões mais relevantes a respeito da discussão sobre a 
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violência urbana tem sido o peso conferido às favelas quanto à culpa pela 

situação calamitosa em que a cidade se encontra” (Idem).  

 A década de 1990 pode ser considerada um período de mudanças 

complexas no cenário urbano carioca. No entanto, é possível perceber a 

diversidade de elementos que resultaram num novo patamar de mudança nas 

relações no espaço urbano do Rio de Janeiro. Tentaremos sinalizá-las com 

certo cuidado, pois não é uma tarefa simples de se realizar, de todo modo, 

esperamos concretizá-la. 

 Além das mudanças, podemos também notar um crescimento 

substancial da violência urbana nesse período. Tal quadro se agrava sob forte 

influência da crise econômica ocorrida na década de 1980. Esta crise 

econômica encontrou eco principalmente nos pobres, implicando ao mesmo 

tempo no aumento do número de pobres da cidade. Não obstante, cada vez 

mais esse número de pobres ocupa por condição as favelas cariocas. Cabe 

ressaltar, tão logo que esse processo se constitui, haverá concomitantemente a 

difusão, principalmente pela impressa, duma associação equivocada desses 

espaços ocupados por pobres ao “Crime Organizado”. Botelho e Barreira 

(2013, p.117) chamam a atenção para este tema: 

“No Rio de Janeiro, o que se convencionou chamar de “Crime 

Organizado” refere-se apenas a um mercado varejista de drogas que, 

mesmo contando com algum nível de organização, opera de modo 

essencialmente fragmentado e rudimentar. Mas o Crime Organizado 

é funcional para a manutenção de um eficiente controle social”. 

 Mesmo assim esse processo contribuiu significativamente para uma 

crescente discriminação dos moradores das favelas cariocas, além é claro, da 

exclusão social. E o que é pior: “Alvo de ação policial”. No plano internacional 

podemos mencionar um processo que terá reflexos aqui no Brasil, e no quadro 

que a poucos descrevemos. Trata-se duma opção bélica no tratamento da 

questão das drogas: “Guerras às drogas”. A guerra às drogas foi, oficialmente, 

uma política implantada pelo governo Ronald Reagan (EUA) na tentativa de 

acabar com o tráfico internacional de drogas. Para tanto, Reagan acreditava 

que era necessário “atacar” o foco da produção, isto é, os principais países 
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produtores/exportadores. Dessa forma, a política de Guerra às drogas adquiriu 

uma escala geográfica maior, vários países deveriam seguir a cartilha 

reaganiana no tratamento ao tráfico de drogas e no Brasil não foi diferente. 

Mais precisamente no Rio de Janeiro esse processo ganha relevo, assistimos 

não somente o aumento da violência urbana, mas também a uma “militarização 

da segurança pública”. Todo aparato do Estado, (Exército e as policias Civil e 

Militar) obrigatoriamente deveriam direcionar seus “esforços” ao de “guerras às 

drogas”, pois agora virou uma questão nacional.  

 É importante sublinhar uma mudança que talvez, também tenha 

contribuído para o acirramento dos conflitos na cidade do Rio de janeiro. No 

bojo do processo exposto acima ocorre algo que poucos se preocuparam em 

analisar, que é a mudança no “perfil do traficante” algo também é essencial 

para analisar as mudanças acerca da violência urbana carioca. Até aqui 

descrevemos os traficantes como sendo formados a partir de uma influencia de 

grupos políticos através do contato na prisão da Ilha Grande. Embora esses 

grupos armados tivessem essa influencia não pretendia de nenhuma maneira 

se inserir na luta política contra o governo ditatorial e muito menos para 

transformações sociais em larga escala, construindo um projeto de sociedade 

sem desigualdades. O que esses grupos armados carregavam consigo como 

expressão dessa influencia eram a identidade de coletividade, a necessidade 

de se organizar (tanto que formaram facções) e sobretudo o respeito ao 

companheiro e a disciplina. Tudo isso fez parte do perfil dos traficantes até o 

final da década de 1980, entretanto, tais características mudam à medida que 

outros fatores se inserem no contexto da realidade urbana do Rio. Um deles 

(se não for o principal) o aumento do tráfico de cocaína.  

Diferentemente da geração mais antiga de integrantes do comando 

vermelho, que se utilizava amplamente de símbolos da esquerda (a 

começar pelo próprio nome da facção inicialmente intitulada ‘falange 

vermelha’) e até mesmo pelo fato de cada ‘dono’ ou ‘gerente’ ter 

raízes na favela que controlava ou em que operava (por lá ter nascido 

e sido criado), a partir dos anos 1990, com a expansão das redes, 

veio a anomização crescente, e a prisão ou morte dos mais velhos 

acarretou na substituição por indivíduos cada vez mais jovens e 
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imaturos, tendo como resultado o aumento da violência (SOUZA, 

2008, p.62) 

 Esse fato é importante para compreendermos como as mudanças 

vão ocorrendo. Até as terminologias sofrem implicações diante desse quadro. 

O que se chama de organização anteriormente agora é referenciada como 

quadrilha de ladrões ou bandos; o que tinha significado de ação por conta do 

detalhe político, agora são somente denominados como assaltos, roubo, etc. 

 Neste sentido, o cenário da violência urbana no espaço urbano 

carioca alcança outras dimensões. Com o envolvimento de outros elementos, 

terminologias, atores, processos, etc. veremos que, muda somente a forma do 

processo, mas o conteúdo ainda é o mesmo. A cidade do Rio de Janeiro 

iniciava um dos períodos mais calorosos da sua história, principalmente ao que 

se refere a violência urbana e a militarização do espaço urbano carioca. A 

violência cotidiana dá um salto exorbitante cujos desdobramentos são dos mais 

obscuros.  

 É interessante perceber que neste processo diferentes seguimentos 

sociais terão um papel crucial na formação de concepções acerca da violência 

urbana e de Segurança Pública (Pública?).  Um desses segmentos confere o 

papel da mídia. O sistema de comunicação tem suma participação na formação 

da opinião da população em diferentes escalas sociais e espaciais ao que 

tange determinados acontecimentos na sociedade contemporânea e no caso 

da violência urbana, do processo/consolidação da militarização da Segurança 

Pública e da associação da pobreza com o crime, sua relação é substancial. 

Quanto a isso, afirma Coimbra (2001, p. 180-181): 

O papel da mídia espetacular e teatral dos meios de comunicação em 

massa que, meses antes da deflagração das “ações militares”, 

valendo-se dos seus noticiários, editoriais e artigos produziram 

massivas subjetividades para pensar e interpretar a situação do Rio 

como a mais caótica das cidades brasileiras com relação a explosão 

da violência.  

  Embora a autora esteja falando das intervenções do Exército nas 

ruas da cidade do Rio de janeiro, o destaque nessa passagem foi para a mídia. 
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  Outros elementos também vão ganhando relevo no período da 

década de 1990. Cabe aqui destacarmos alguns dos mais importantes:  

a) conforme já assinalamos, o papel da mídia não somente na formação da 

opinião pública, principalmente da classe média da Zona Sul carioca, mas 

também pressionando o governo do estado Fluminense para medidas mais 

rígidas sobre a questão do aumento da violência e do poder do tráfico; 

 b) na mesma esteira a imprecisa associação entre espaços de pobreza com a 

criminalidade e violência, servindo de justificativa para seguidas ações policiais 

nos morros e favelas cariocas. Desta maneira, isso contribui para as 

atrocidades cometidas pelas polícias Civil e Militar e agentes das Forças 

Armadas; Coimbra (2001, p. 180-181) assinala desta maneira: 

“(...) A estreita vinculação que se faz entre pobreza e criminalidade 

durante todo período de intervenção. Se cotidianamente, essa ligação 

tem sido feita – e pelas práticas hegemônicas hoje, isso é facilmente 

constatado – O acontecimento pôs a nu aquela visão indissociável 

que vincula os pobres ao perigo, à marginalidade, á criminalidade. 

Visão que tem dirigido, sem dúvida, a maioria das políticas de 

segurança pública no nosso país (...)” 

c) o aparecimento de várias expressões associadas à guerra: “Guerra Civil”, 

“Guerra no Rio”, “Guerrilha Urbana”, “Estado de defesa”, “Classes Perigosas”12, 

etc. tudo sob o desejo da intervenção das Forças Armadas contra o “Crime  

Organizado13”. Desta forma, evidenciasse a maneira do tratamento da questão 

da violência urbana como caso de “Segurança Nacional”. Uma clara expressão 

da militarização não apenas do espaço urbano, mas também da Segurança 

                                                           
12

 Segundo COIMBRA (2001) analisando o trabalho de GUIMARÃES (1992) aponta para o 

surgimento da expressão “classes perigosas”: “A expressão ‘classes perigosas’ no sentido de 

um conjunto social formado à margem da sociedade civil, surgiu na primeira metade do século 

XIX, num período que a superprodução relativa ou o exército industrial de reserva, segundo 

acepção de Marx, atingia proporções externas na Inglaterra quando esse país vivia fase juvenil 

da Revolução Industrial”. 

13
 No Rio de Janeiro, o que se convencionou chamar de “crime organizado” refere-se apenas a 

um mercado varejista de drogas que, mesmo contando com algum nível de organização, opera 

de modo essencialmente fragmentado e rudimentar. Mas o crime organizado é funcional para a 

manutenção de um eficiente controle social (BOTELHO e BARREIRA, 2013, p.117). 
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Pública. Pois se a violência no espaço urbano carioca, e a questão urbana 

forem casos de “guerra”, de segurança nacional, qualquer medida ou ação 

tomada por parte das Forças Armadas do Estado terá a justificativa de se “viver 

numa guerra”, portanto houve a necessidade da realização de tais medidas. 

Contudo, como um dos objetivos do presente trabalho, é expor que a “guerra” é 

“declarada” as chamadas “classes perigosas” isto é, a população pobre da 

cidade. 

  A década de 1990 é marcada pelo uso das Forças Armadas, 

principalmente do Exército, pelo fomento do discurso de que o Rio de Janeiro 

vive numa “guerra”, da militarização do espaço urbano e da segurança pública, 

fato expressado nas “Operações Rio I e II” e, sobretudo no aumento da 

violência na cidade carioca. “A militarização do espaço urbano e da segurança 

pública, claramente segue o significado de exclusão e disciplinamento vertical 

aos pobres da cidade” (COIMBRA, 2001, p.106). Os resultados dessa 

conjuntura não são auspiciosos.  

  No início da década de 1990 o Rio de Janeiro realiza um encontro 

envolvendo mais de cem chefes de Estado e várias outras organizações não 

governamentais de vários países para a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD) a Eco-92 ou Rio-92. Havia 

uma generalizada preocupação de como a cidade do Rio de Janeiro 

conseguiria dar conta de receber representantes de outros países para um 

encontro internacional passando por uma realidade de uma das cidades mais 

violentas. A solução foi recorrer ao Exército. Todavia, o que o Exército fez, foi 

ocupar as áreas consideras mais nobres da cidade, trazendo a tranquilidade 

necessária, pelo menos, durante a realização do encontro. Não obstante a 

própria imprensa difundiu os tempos “calmaria” na cidade. 

Na ocasião, “o centro da cidade e suas áreas ‘nobres’, ocupadas 

militarmente pelo Exército, [viveram] dias de calma e tranquilidade 

com os miseráveis compulsoriamente deslocados, naquelas 

semanas, para as periferias ou ‘abrigos provisórios’”. Contudo, a 

função das Forças Armadas foi muito mais simbólica do que efetiva, 

como demonstrou um policial responsável pelo planejamento da 

segurança no evento, pois o papel das forças policiais foi amplamente 
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superior. No fim, restou à imprensa produzir uma “tranqüilidade 

mágica”, já que encobriu os delitos que ocorreram no período para 

não macular o uso dos militares (BOTELHO e BARREIRA, 2013, p.?). 

  O policiamento urbano realizado pelo Exército evidenciou ao que 

posteriormente se consolidaria como um convênio entre o governo federal, 

estadual e municipal na “guerra contra o crime”, uma espécie de “luta do bem 

contra o mal”. Além disso, o ambiente de “tranquilidade” forjado e difundido 

pela imprensa se generalizou a tal ponto que diferentes esferas da sociedade 

carioca reivindicavam a continuidade do policiamento realizado pelo Exército. E 

isso exatamente no momento em que o governo estadual expressava claros 

direcionamentos visando a ampliação dos direitos humanos.  

  Nesse contexto é que as “Operações Rio I e II” aconteceram. Sob o 

respaldo da imprensa e de uma classe média e alta com medo que a violência 

urbana chegasse as suas casas.  

“A partir de 1994, ‘a chamada guerra no Rio está oficialmente 

deflagrada’. O Exército é o ‘último recurso’ para ‘restabelecer a 

ordem’, lia-se nos jornais depois da pressão para que o governo 

estadual aceitasse uma intervenção não declarada. Pouco a pouco, 

as tropas ocuparam vários locais da cidade e deram início à 

‘pacificação’ de ‘zonas conflagradas’. O objetivo declarado era asfixiar 

economicamente os pontos de venda de drogas por meio do bloqueio 

de suas vias de acesso. Seguiu-se a invasão de ‘favelas 

estratégicas’, todas situadas em bairros considerados ‘nobres’, nos 

quais a sensação de segurança artificialmente produzida foi usada 

como mercadoria política” (BOTELHO e BARREIRA, 2013,p. 118). 

  A Operação Rio I foi concretizada somente em 1994, mas antes 

disso a cidade já vivenciava ensaios do que estava por vir. Trata-se das 

chacinas da candelária e de vigário Geral ambas em 1993.  

 A primeira ação militar proporcionada pela “Operação Rio I” teve como o 

destaque e de forma negativa a incursão na favela “Nova Brasília” no complexo 

do Alemão. Os Resultados foram 13 mortos, cujos corpos foram retirados pelo 

caminhão da Companhia de Limpeza Urbana (COMLURB) e aplausos da 
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classe média (e alta) e da imprensa de forma geral. Isso no mesmo instante 

que acontecia o Encontro dos chefes de Estados Latinoamericanos e ONG,s.  

Assim, sob a imponência da ação militar ocupando o espaço urbano 

carioca e da fácil persuasão aos mais “otimistas” quanto a iminência do fim do 

varejo do tráfico e do Crime Organizado é que o discurso pela permanência do 

Exército nas ruas ganha eco. Dessa maneira começa a se desenhar a 

“Operação Rio II”.  

Para a consolidação da “Operação Rio II” foi preciso um conjunto de 

táticas que pressionassem as esferas de governo e ao mesmo tempo, forjasse 

uma sólida justificativa para as ações.  Nesse sentido, a expressão que mais se 

difundiu foi a que a cidade do Rio de Janeiro estava vivendo uma verdadeira 

“Guerra Civil”, tanto que a imprensa chamava de “O Dia D para o Rio.” 

Novamente a propaganda fica na vanguarda do processo de militarização da 

segurança pública. Coimbra (2001, p. 183) Assinala: 

“A afirmação de que está em curso nas metrópoles brasileiras uma 

guerra civil perpassa alguns capítulos da história da humanidade de 

quando, em curtos períodos, para justificar perseguições, violações e 

o domínio de certos grupos sobre outros, adotam-se ‘medidas de 

exceção’ como se ela fizesse parte de um ‘estado de guerra’.”  

 As consequências relacionadas à “Operação Rio II” que terminou 

oficialmente em 1995 foram tão colaterais quanto a “Operação Rio I”. Ou seja, 

os objetivos das ações militares não foram alcançados, da mesma forma que 

ocorre um desgaste da imagem das Forças Armadas. “A Operação Rio limitou 

sua ação a incursões violentas nos territórios de pobreza. Ocorreu com a 

brutalidade habitual e, por conseguinte, foi logo cingida de denúncias” 

(BOTELHO e BARREIRA, 2013, p.118). Durante as “Operações Rio I e II” as 

ações militares estiveram relacionada a violação de direitos humanos, tortura, 

assassinato, prisões clandestinas e desaparecimento de moradores das 

favelas. Isso provocou uma reação não tão esperada de determinados setores 

da sociedade. Desta forma, além dessas implicações podemos mencionar 
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outras que fincaram-se como significado da violência urbana na cidade do Rio 

de Janeiro. 

O primeiro deles é, se a intenção do uso das Forças Armadas no espaço 

urbano carioca era diminuir a violência na cidade, tal intenção não se 

concretizou. Pelo contrário, no final da década de 1990 e inicio de 2000, o que 

se viu foi que “ao protagonizar essa violenta encenação de segurança pública, 

as forças militares deixaram um legado: de acordo com os registros de 

ocorrência da Polícia Civil, o Rio registrou um crescimento atípico de mais de 

20% do número de homicídios dolosos entre novembro e dezembro de 1994” 

(BOTELHO e BARREIRA 2013, p.119).  Além disso, outras intervenções do 

Exército ocorreram no espaço urbano da cidade, mesmo de formas pontuais 

agora sempre em casos “especiais” uma das medidas é recorrer ao Exército. 

Conforme Botelho e Barreira (2013, p.120) no final da década de 1990 e 

inicio de 2000 conforme também salientamos, as intervenções do Exército 

possui um caráter mais específico e apontam:  

“Em junho de 1999, as Forças Armadas contribuíram para a 

segurança da Cimeira do Rio, encontro de governantes da América 

Latina e da União Europeia. Em novembro de 2002, o Exército foi 

convocado novamente pelo governo estadual, dessa vez para 

‘garantir a segurança’”. 

 Outro resultado que também merece destaque confere a consolidação 

da expressão de que “vivemos uma guerra civil” ou uma “guerra no Rio” como 

as mais comuns utilizadas ao que se refere à questão da violência urbana. 

Embora carregada de superficialidade tal expressão ganha o expediente não 

apenas da imprensa carioca, mas também em sua população. Não obstante, 

essa visão superficial sobre a cidade implica em outro desdobramento que 

também terá crescimento significativo na cidade, trata-se do “mercado de 

segurança”. Coimbra (2001, p. 186-187) trata essa questão: 

“A crença de vivemos em uma ‘guerra civil’ apodera-se em especial 

das classes médias e altas que trancam-se me condomínios 

fechados, em prédios de apartamentos, com a ilusória esperança de 
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abandonar a insegurança da casas, ou então utilizam guaritas  e 

guardas armados fechando ruas e usando portões eletrônicos. Com 

isso crescem as fábricas de equipamento de segurança”.  

 Esse crescimento do mercado da segurança obteve uma vasta 

notoriedade ao mesmo tempo em que se constitui a “vítima virtual”, pois o 

medo se generaliza a tal ponto que não se pensa mais a cidade na sua 

totalidade geográfica, mas em espaços individuais não na esperança que as 

mazelas da cidade se resolvam se sua população pensar individualmente. O 

conceito de “vítima virtual” é eficazmente trabalhado por Mello (2010, p. 34-35) 

da seguinte maneira: 

“Uma classe média e alta que não experimenta diretamente o 

sofrimento, mas que, bombardeada por notícias de crime, organiza 

seu cotidiano com base no risco A partir da experiência do crime, seja 

ela direta ou mediada pelos meios de comunicação, as vítimas 

virtuais passam a conceber suas rotinas de trabalho e lazer levando 

em conta a possibilidade de vitimização”. 

 Destarte o cenário formado na cidade do Rio de Janeiro a pouco 

discorrido, é um cenário em que violência é o principal desafio da cidade dentro 

do seu perímetro urbano. No entanto, esta mesma violência não é referenciada 

a outro significado a não ser o de “guerra”. Assim, para uma parte significativa 

dos cariocas a solução para a questão da violência urbana é tratá-la como uma 

“guerra” a ser enfrentada e numa guerra cujo “inimigo” e o “alvo” estão bem 

claros, toda ação possui cunho legitimador, principalmente no senso-comum na 

sociedade. 

É interessante perceber que tal discurso fixando-se no espaço urbano 

carioca legitima reações individuais acerca do imperativo da violência urbana. 

Pois se a própria sociedade civil resolve que ela mesma, independente do 

Estado, possui condições de também ir à esteira da militarização do espaço 

urbano, ela irá se “prevenir” ou “se armar” para a “guerra”. Neste sentido, é que 

na década de 1990 e 2000 grupos armados e, sobretudo grupos de extermínio 

obtiveram evidencia nesse contexto. Cabe mencionar, que tais grupos não são 
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somente integrados pela sociedade civil, mas também por agentes do próprio 

Estado.  

Na década de 1990, Coimbra (2001, p. 128), já chamava atenção para a 

atuação destes grupos armados dentro do espaço urbano carioca: “esses 

grupos, nos anos 90, tem sido um dos responsáveis por muitos crimes que têm 

ocorrido no Rio de Janeiro (...) foi registrada a existência de 183 grupos de 

extermínio atuando em território Fluminense”. O mais interessante sobre estes 

grupos é que o discurso que propicia seu surgimento é de “proteção” da 

violência urbana. Todavia, suas atuações contribuíram para o aumento da 

violência. Dessa maneira, os componentes que irão atuar no espaço urbano da 

cidade do Rio de Janeiro estão consolidados. Primeiro o Estado, pois a medida 

que se difundi a sensação de medo da violência vivida nas cidades, implica 

numa ação mais rígida e controlada pelo Estado, adicionado à sensação de 

que vivemos numa “guerra”, o Estado direciona suas ações no sentido mais 

arbitrário. O tráfico de drogas, principalmente o varejo, cada vez mais 

acentuando sua disputa territorial sobre o controle dos pontos de venda.  E por 

fim, os grupos de extermínios e/ou os grupos armados que crescem conforme 

alimenta-se o medo da violência da cidade. Por conseguinte, nesse processo 

veremos a formação das milícias.  

No início do século XXI a situação cidade do Rio de Janeiro é 

preocupante não somente por conta dos elementos expostos acima, mas 

também pelo aparecimento de outros. Neste sentido, no mesmo período o 

número de homicídios retratados no período da década de1990 a início de 

2000 corroboram com nosso argumento (Figura 3). O Rio de janeiro torna-se o 

estado do brasileiro com maior número de homicídios (Figura 4). 
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                                                   Figura 3 - Taxa de homicídios por 100 mil habitantes no município do 
                                            Rio de Janeiro: Áreas Integradas de Segurança Pública – 2000.Fonte: RAMOS (2004, p. 7).       
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                       Figura 4 - Taxa de homicídios por 100 mil habitantes nos estados brasileiros e 

DF - 2002. Fonte: RAMOS (2004, p. 7).                                    

 

O contexto do período impressiona de forma negativa pela continuidade 

da militarização da segurança pública. O Exército continua sendo acionado 

para intervir na questão da violência urbana, com isso, os casos narrados 

anteriormente neste trabalho se repetem. Existem vários outros exemplos da 

intervenção do Exército nas ruas da cidade:  

Em junho de 2002, a sede da prefeitura foi alvejada por mais de 

duzentos tiros e as ameaças à segurança continuaram até culminar, 

em 24 de fevereiro de 2003, no que a imprensa carioca denominou 
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“segunda-feira sem lei”, uma série de ataques atribuídos a traficantes. 

Durante cinco dias, o pânico tomou conta da cidade, o comércio 

permaneceu fechado e vários veículos foram incendiados em 

diferentes bairros. Em resposta, o governo estadual desencadeou a 

Operação Guanabara, que recorreu mais uma vez ao Exército para 

ocupar “áreas críticas” e suprir a falta de efetivos policiais. Em 

novembro de 2004, durante a Cúpula do Grupo do Rio, que recebeu 

chefes de Estado de toda a América Latina, as tropas voltaram às 

ruas para uma missão de policiamento provisório (BOTELHO e 

BARREIRA, 2013, p.120 e 122). 

  E mais ainda: 

“O ápice de todo esse processo, no entanto, só ocorreu em 14 de 

junho de 2008, quando a imagem do Exército se vinculou de modo 

inapagável à lógica da violência: uma ação com onze militares 

resultou na prisão irregular de três moradores do morro da 

Providência (então dominada por uma facção do tráfico) que, em 

seguida, foram levados pelos militares até o morro vizinho (dominado 

por uma facção rival) e executados pelos traficantes locais. Com a 

repercussão nacional do episódio, evidenciou-se como a instituição 

militar, a exemplo de outras instituições estatais, havia se deixado 

permear pela lógica da faccionalização que divide a maior parte das 

favelas cariocas. Constatou-se, além disso, que a própria presença 

militar na Providência para a fiscalização de obras de um projeto 

federal era completamente ilegal”. 

 E para confirmar ainda mais nosso argumento sobre a militarização do 

espaço urbano carioca temos um quadro bastante nebuloso.  As instalações da 

UPP’s seguiram um contexto de projeto de cidade a ser imposto à cidade do 

Rio de janeiro, o anúncio dos Jogos Olímpicos de 2016, da Copa do Mundo de 

2014 entre outros. Tudo isso dentro duma articulação política e econômica 

permeou para a segurança pública. Uma segurança pública militarizada. 

Embora fosse tratada como algo que estava em seu cerne, as ações 

relacionadas à segurança pública já vinham de muito antes, estamos tratando 

utilização das Forças Armadas para o “combate ao tráfico de drogas” nas 

favelas. Contudo deixamos esse tema para aprofundarmos mais a frente. 

O caso mais emblemático foi a ocupação do morro do Complexo do 
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Alemão, que entre as ocupações realizadas pela polícia e as Forças Armadas, 

foi a que mais durou. Pois o grande desafio para o Estado era de como ocupar 

um território vasto dominado pelo varejo do tráfico com um efetivo policial 

insuficiente, desta forma, a solução encontrada foi a acionar as Forças 

Armadas. Entretanto, diferentemente das outras ocupações, a do Complexo do 

Alemão cunharia um caráter “administrativo” do território pelas Forças Armadas 

junto com a polícia. O resultado confere uma série de medidas visando o 

controle territorial. A imprensa de uma forma geral não hesitou em construir 

uma imponência diante desse quadro estarrecedor. A forma como abordava a 

ocupação do Complexo do Alemão nos remete a “Operação Rio I e II”: “ O dia 

D para o Rio”; “A guerra do alemão”. 

  Diante disso, nota-se expressões onde de que forma o processo de 

militarização do espaço urbano carioca, juntamente com o aumento da 

violência foram se constituindo. É claro que existem questões para além do que 

poderíamos tratar. Nesse sentido, tentaremos tratar como esse processo se 

expressa em outras cidades do mundo, mas também abordando o Brasil. E de 

que maneira autores da temática retratam o processo de militarização do 

espaço urbano. 
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2- Militarização do Espaço Urbano, Violência e (in) Segurança-fobia. 

 

 

 

 

 

  

“O urbanismo brasileiro (entendido aqui como 

planejamento e regulação urbanística) não tem 

comprometimento com a realidade concreta, 

mas com uma ordem que diz respeito a uma 

parte da cidade, apenas. Podemos dizer que se 

trata de ideias fora do lugar, porque, 

pretensamente, a ordem se refere a todos os 

indivíduos, de acordo com os princípios do 

modernismo ou da nacionalidade burguesa, 

mas também podemos dizer que as ideias 

estão no lugar por isso mesmo: porque elas se 

aplicam a uma parcela da sociedade 

reafirmando e reproduzindo desigualdades e 

privilégios. Para a cidade ilegal, não há planos, 

nem ordem. Aliás, ela não é conhecida em 

suas dimensões e características. Trata-se de 

um lugar foras das ideias”. 

                                              Ermínia Maricato14 

 

 O processo de militarização do espaço urbano consiste numa resposta 

                                                           
14

 MARICATO, et. al( 2000, p.122). 
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ao medo generalizado, do clima de insegurança difundido nos espaços 

urbanos, sobretudo do aumento da violência, tanto por parte do Estado quanto 

pelo crescimento de grupos armados. Isto, de formal geral, em várias cidades 

do mundo e também especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Souza 

(2008, p.68), assim descreve: 

“A título de complementação, é importante registrar que, 

paralelamente a essa militarização – ou ainda melhor: como um 

subconjunto dela, desde que sentido amplo, o qual vá além das 

instituições do Estado como as Forças Armadas e a polícia e 

incorpore o conjunto de organizações com feição e caráter militar e 

voltadas para funções de defesa e/ou coerção –, pode-se perceber 

igualmente uma “paramilitarização da questão urbana”. De um ponto 

de vista conceitual, essa “paramilitarização” nos remete, em primeiro 

lugar, às milícias que, sobretudo no Rio de Janeiro, vêm adquirindo 

grande visibilidade (...); em segundo lugar, o termo também nos 

remete à proliferação de firmas de segurança privada”.  

 Diante disso é importante destacar as implicações, isto é, as 

ramificações da militarização urbana. Podemos definir a militarização do 

espaço urbano como o controle minucioso, rigoroso e ostensivo da 

sociabilidade urbana através de práticas militares e regulação armada 

conjuntamente a um disciplinamento social. “A militarização da questão urbana 

é o resultado lógico de um modelo social” (SOUZA, 2008, p.159). Por 

conseguinte, existem outros elementos que estão relacionados à militarização 

do espaço urbano que também merecem destaque: a militarização da 

segurança pública, a fragmentação e a segregação do espaço urbano. Coimbra 

(2001, p.106) afirma que “a militarização do espaço urbano, seguida da 

militarização da segurança pública, claramente possui o significado de 

exclusão e disciplinamento vertical aos pobres das cidades”. Já Souza (2008) 

afirma que as políticas de segurança pública, na verdade culpam e 

criminalizam os pobres das cidades.  

 O contexto que envolve a militarização do espaço urbano também se 

relaciona aos novos tipos de “conflitos” que vem ocorrendo no mundo. Mesmo 

com o fim da guerra fria os conflitos armados não diminuíram, pelo contrário 
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aumentaram, só que agora, o cenário desses conflitos são os espaços urbanos 

das cidades. Assim as novas estratégias militares que eram dedicadas aos 

“inimigos estatais” são aos poucos direcionadas aos “inimigos não estatais” de 

forma que, mantenha-se a ordem e o controle das “classes perigosas”.  

“As periferias urbanas dos países do terceiro mundo transformaram-

se em cenários de guerra, onde os Estados tentam manter uma 

ordem no estabelecimento de um tipo de ‘cordão sanitário’ que 

consiga isolar os pobres da sociedade ‘normal’” (ZIBECHI, 2008). 

 Ainda nesta linha Zibechi (2008) comentando Davis afirma que “os 

subúrbios do Terceiro Mundo são o novo cenário geopolítico decisivo. 

Assegura ainda, que os estrategistas do Pentágono estão dando muita 

importância ao urbanismo e à arquitetura, já que essas periferias são um dos 

grandes desafios que deparará o futuro às tecnologias bélicas e aos projetos 

imperiais”. “Militares norte americanos consideram as áreas pobres das 

cidades o próximo cenário de conflito geopolítico e alertam para a falta de 

equipamento para intervir nelas” (DAVIS, 2008.)15. As novas estratégias 

também conferem em “dotar a população de serviços essenciais, construir uma 

forma de governo legítimo e potenciar o pluralismo econômico, ou seja, a 

economia de mercado” (ZIBECHI, 2008). 

Outro elemento interessante que merece destaque refere-se a perda do 

monopólio da violência por parte do Estado. Este imperativo permite a 

ocorrência de outras implicações que corroboram para o aumento da violência, 

sobretudo da militarização dos espaços urbanos. Principalmente no que tange 

o aparecimento de grupos armados cujas ações são mais evidentes nos 

centros urbanos das cidades. Zibechi aponta que: 

“O Estado perdeu o monopólio da guerra e as elites sentem que os 

perigos se multiplicaram. ‘Em quase todos os lugares o Estado está 

perdendo’ (...) a guerra total que pressupõe enfrentar os inimigos em 

todos os terrenos: econômicos, culturais, sociais, políticos, 

comunicacionais e também militares (...) os novos problemas que 

                                                           
15Entrevista concedida ao Jornal Estadão. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/megacidades/entrevista_mike.shtm 

http://www.estadao.com.br/megacidades/entrevista_mike.shtm
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nascem a raiz da ‘crise de legitimidade do Estado’ colocam no centro 

‘inimigos não estatais’. Isto o leva a concluir uma dupla advertência 

aos comandos militares. Nenhuma força armada logrou êxito perante 

um inimigo não estatal. Este problema  está no núcleo do novo 

pensamento militar, que deve ser reformulado completamente para 

assumir desafios que antes correspondiam às áreas civis do aparelho 

estatal. A militarização da sociedade não é suficiente para recuperar 

o controle das periferias urbanas”.
 16

  

 A problemática da violência das cidades é fato que persiste no 

expediente dos centros urbanos. Não é tão difícil apontar os principais atores 

que conjugam a violência como uma necessidade para se manter uma dada 

ordem ou aqueles que a utilizam para reagir a esta mesma ordem. Contudo, o 

que dificilmente se vê é o esforço de se chegar a questão estrutural da 

violência e seus desdobramentos.  

“A violência das cidades tornou-se um fato consumado, um objeto de 

civilização, no qual apenas os aspectos técnicos (segurança, 

repressão) são administrados. Indiferentes ao enigma e assustados 

com os perigos que o cercam, os habitantes procuram proteger-se 

individualmente, deixando as reais questões sem respostas” 

(PEDRAZZINI, 2006, p. 17-18).  

Nesse sentido, a violência presente nos espaços urbanos das cidades 

possui algumas características importantes para que se compreenda os seus 

direcionamentos tomados e o perfil social que corriqueiramente é entendido 

como o principal alvo. No entanto, para esse grupo social coagido a 

culpabilidade acaba tornando-se uma “ferramenta” frente às continuas 

repressões. O que é mais interessante nesse processo é que aquele que utiliza 

da violência para manter a ordem é o mesmo que insiste em afirmar que este 

uso é necessário para a paz tão desejada. Assim, “o aumento da violência e da 

insegurança nas cidades é reconhecido como um postulado pela maioria dos 

atores, a começar por seus governantes e pelos responsáveis em garantir a 

ordem e a paz” (PEDRAZZZINI, 2006, p. 86). É sob à luz de uma “paz” que o 

                                                           
16

 ZiBech neste trecho cita William Lind, Diretor do Centro para Conservadorismo Cultural da 

Fundação do Congresso Livre norte americano. 
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cenário violento se configura. Porém, cabe questionar contra quem se utiliza a 

violência objetivando uma paz? Quem são os “insatisfeitos com a ordem” e 

querem solapar suas representações: a paz, a segurança e a tranquilidade dos 

“cidadãos”? 

“A pobreza é a última violência das sociedades pacificadas e 

democráticas, mas é a mais terrível porque o castigo imposto pelas 

camadas dominantes não a elimina. Quando os pobres tornam-se 

violentos, são logos exterminados pela polícia sem levarem um 

centavo, contrariando o que diz uma certa elite internacional” 

(PEDRAZZINI, 2006, p. 18). 

 Por essa razão acreditamos ser a violência a expressão das 

desigualdades sociais, inerentes à sociedade capitalista. A violência está ligada 

a propriedade privada dos meios de produção e a acumulação privada da 

riqueza socialmente produzida. “Direta ou indiretamente, grande parte da 

criminalidade violenta é produto de uma ordem econômica-social e política 

injusta” (SOUZA, 2008, p. 173). Desta forma a violência oficial possui um 

“inimigo” claro que são os pobres das cidades ocupantes dos espaços urbanos 

mais precários: periferias e favelas. “Os pobres continuam sendo os bandidos 

da história, pois, esta foi e será sempre contada pelos ricos” (Ibidem). Isso 

provoca não somente um medo generalizado, mas também uma sensação de 

insegurança que permeia variados segmentos sociais. 

“Nas grandes cidades, os bairros pobres são estigmatizados e seus 

habitantes considerados como grupo de bárbaros equipados para 

atacar o cidadão honesto. Essas representações sociais negativas, 

presentes em todas as cidades do mundo, foram reconstruídas sob o 

plano conceitual nos últimos vinte anos, especialmente através da 

mídia, do cinema e dos pesquisadores, contribuindo para a 

elaboração de políticas públicas que envolvem os setores para a 

elaboração de segurança e policiamento e urbanismo” (PEDRAZZINI, 

2006, p. 100). 

 Outro renomado autor, Marcelo Lopez de Souza sinaliza as implicações 

geradas pelo medo e o sentimento de insegurança. Segundo ele o medo e a 

insegurança criam um conjunto de condicionantes que interferem na vida 
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social: 

“O medo generalizado, ainda que matizado também,( de acordo com 

a classe, a cor da pele, a faixa etária, o sexo e o local de residência), 

toma conta dos corações e mentes, (re) condicionando hábitos de 

deslocamento e lazer, influenciando formas de moradia e habitat,  e 

modelando alguns discursos padrões de violência urbana” (SOUZA. 

2008, p. 54). 

A vida social não é atingida como um todo pelo sentimento de medo e 

sensação de insegurança, mas é afetada seletivamente ao identificar grupos 

potencialmente perigosos, servindo para alimentar cada vez mais discursos de 

banalização da vida. As vidas banalizadas são sempre as dos pobres 

moradores das favelas e das periferias das cidades: 

“O fenômeno da violência é constituído por uma série de situações 

conflitantes cada vez mais complexas e incontroláveis tanto para 

poderes públicos quanto para os especialistas do setor privado. Os 

Habitantes urbanos não conseguem mais distinguir as violências que 

os assustam, tampouco identificar o ‘inimigo’ ou o ‘agressor’ 

constatamos o enfraquecimento das defesas tradicionais do sistema 

social, como os valores de solidariedade e os laços comunitários já 

relativizados pelas sociabilidades individualistas contemporâneas. 

Para responder aos princípios de segurança individual e coletiva, 

preocupação presente em todas as sociedades humanas, opta-se por 

medidas estratégicas de segurança, logo após identificar o inimigo: ‘o 

pobre’ (muitas vezes, o jovem pobre). O sentimento de insegurança - 

talvez legítimo - acentua a distância com o outro, com o pobre, o ‘o 

novo bárbaro, a figura do inimigo em diversas variantes. Nasce uma 

nova descrença da incapacidade de vencer todos os inimigos 

potenciais, sem falar da dificuldade em controlar os territórios” 

(PEDRAZZINI, 2006, p. 100). 

O aumento da violência, juntamente com o sentimento de insegurança 

muda consideravelmente a sociabilidade urbana. Esta mudança atinge a tal 

ponto que formula-se uma agenda com prescrições paliativas objetivando um 

distanciamento da violência, sobretudo dos pobres. Pois, como afirmamos 

acima, o aumento da violência forjou um grosseiro tripé: Violência-

criminalidade-pobreza. Assim, a produção do espaço urbano segue a lógica da 
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fobia da violência onde ao mesmo tempo produz, não se sabe com qual 

intenção, uma (in) segurança-fobia: 

“O medo não nasce da experiência direta da violência. Pelo contrário, 

as pesquisas revelam que o medo de ser vítima de uma agressão 

violenta é tão forte nas periferias tranquilas de Milwaukee quanto no 

centro de Washingnton, embora este último seja muito mais perigoso” 

(DAVIS, Apud PEDRAZZINI, 2006, p. 102). 

 E continua: 

“(...) a Percepção social da ameaça não decorre da taxa de 

criminalidade, mas do grau de mobilização da segurança. A 

militarização das democracias confirma que devemos sentir medo em 

determinados momentos. Não é a violência das cidades que mais nos 

assusta, mas a violência dos meios implantados para lutar contra ela. 

Ao divulgar as imagens dos ‘combates’ nos guetos negros como se 

fosse guerra do Vietnã e ao falar em guerra do Iraque como uma 

intervenção policial em casa de traficantes, podemos imaginar que 

haja uma confusão da intensidade dos conflitos. Em realidade, essa 

confusão pertence ao sistema de segurança que promove a cultura 

do medo em vista do consumo de segurança” (PEDRAZZINI, 2006, p. 

109-110) 

 Trata-se, na verdade, numa busca desenfreada por segurança no 

espaço urbano desencadeado pelo sentimento de insegurança e “o medo 

generalizado da violência”. Os desdobramentos desse processo são os mais 

assustadores possíveis. 

Neste sentido, destaca-se um forte crescimento do consumo por 

segurança paralelamente ao sentimento de insegurança. Assim, “para que os 

fabricantes de segurança possam continuar vendendo seus produtos, os 

territórios da cidade não devem ser totalmente pacificados” (PEDRAZZINI, 

2006, p.114). 

Sobre as incertezas provocadas pelo sentimento de insegurança e o 

medo generalizado, Souza (2008) assinala para inflação de um mercado de 

segurança rendendo bons negócios aos empresários deste ramo. Além disso, 

cita outras possibilidades relacionadas à questão da violência urbana. 
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“O crime rende boas manchetes, o medo da violência vende jornais e 

encontra ampla audiência – da mesma forma que, cada vez mais, o 

medo do crime rende bons negócios de carro de passeio blindados, a 

armas, ‘condomínios exclusivos’ aos serviços de firmas de segurança 

particulares - e promete render votos a candidatos a cargos do 

executivo e legislativo” (SOUZA, 2008, p.30).  

 Em 2000 o jornal O Globo noticiava a realização do seminário a partir de 

uma pesquisa sobre segurança pública no Rio de Janeiro. O seminário se 

chamava “O Rio que queremos17”. O eixo do encontro era discutir “saídas” para 

a questão do aumento da violência. Entretanto, os apontamentos direcionavam 

apenas para a questão da segurança e a quantidade de condomínios 

construídos. A notícia afirmava que somente no Rio de Janeiro 800 mil imóveis 

eram cercados por grades. “O acesso à segurança privada é reservado a quem 

por direito econômico pertence. Tal segurança distribuída de forma desigual 

contribui para dinâmicas urbanas de criação de territórios a partir da 

distribuição das favelas” (PEDRAZZINI, 2006, p. 101). O fomento da segurança 

privada relacionada ao mercado imobiliário chegou a tal ponto que até 

economistas defendem a “gestão na segurança”, onde o caminho para maior 

eficácia seria a “integração das polícias18”. Conforme salientamos, isso retrata 

não somente um escapismo daqueles cujo interesse econômico ignora o social, 

mas também uma forte repressão aos que são acusados de vetores da 

violência: os pobres. Para estes restam os presídios precários, sobretudo 

superlotados das cidades19.  

“Uma parte dos territórios do urbanismo do medo e da privatização da 

segurança é destinada aos bairros residenciais, a outra é reservada à 

construção de prisões. Mas uma parte significativa para a construção 

de refúgios comerciais protegidos, administrados e defendidos como 

territórios anônimos. ‘A defesa’ quase militar dos espaços públicos, 

dos shoppings, das academias de ginástica, assim como sua 

                                                           
17

 O Globo, quarta-feira, 5 de junho de 2000. 

18
 O Globo. 23 de novembro de 2008. A reportagem é acompanhada de uma entrevista com 

dois economistas do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). 
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fortificação arquitetural e tecnológica não pode ser explicada 

unicamente pela síndrome do shopping total” (PEDRAZZINI, 

2006,p.120). 

 Frente à discussão trazida até aqui é muito importante que se destaque, 

também, outro fenômeno bastante próximo da (in) segurança-fobia. Tal 

fenômeno é considerado, pelo menos para nós, como um “prato cheio” para as 

discussões nas ciências sociais, na academia, na imprensa, etc., mas 

principalmente para o pensamento geográfico. Trata-se da fragmentação 

territorial das cidades.  

Esta fragmentação territorial resulta duma produção espacial calcada no 

medo da violência urbana. Assim, segundo Souza (2008) existem dois tipos de 

fragmentação do “tecido sócio-político espacial”: 

 

1) “Formação de enclaves territoriais  ilegais: favelas , guetos e territórios 

dominados pelo tráfico”; 

2) “A auto-segregação das elites e classes médias, com proliferação dos 

‘chamados condomínios fechados’”. 

 Essa fragmentação territorial no seio da produção do espaço nas 

cidades propõe uma paisagem desigual, sejam eles das favelas e das 

periferias das cidades ou dos condomínios construídos na certeza de serem 

espaços seguros. 

“Sob a influência do medo, do sentimento de insegurança que se 

dissemina, morar em casa isoladas e mesmo em prédios de 

apartamentos que estejam protegidos pelo aparato de segurança (...) 

vai-se apresentando como opção   cada vez mais  atraente em favor 

de um tipo de habitat” (SOUZA, 2008, p.71-72). 

 No entanto, assistimos claramente um tratamento desigual que contribui 

ainda mais para a segregação desses espaços. Enquanto as periferias, favelas 

e suas proximidades carecem de equipamentos e serviços urbanos, nos 

espaços auto-segregados esses mesmos equipamento funcionam ora através 
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do poder público e ora por contratação de serviços privados, já que seus 

ocupantes possuem um perfil sócio-econômico elevado.  Neste sentido, é 

necessário advertir as consequências provocadas, principalmente, pela 

proliferação dos espaços auto-segregados. Não é exagero lembrar que esta 

forma de produção do espaço não condiz com o conteúdo ao qual o 

impulsiona. Dessa maneira, portanto, constrói-se uma fórmula superficial para 

o problema da violência nas cidades enquanto as reais causas permanecem 

intocáveis. Quanto a esse contexto, Souza (2008, p. 73), afirma: 

“A auto-segregação é uma solução escapista. Representa uma fuga e 

não um enfrentamento, muito menos um enfrentamento construtivo. 

Como tal, não passa de uma pseudo-solução. Se de uma parte, os 

‘condomínios exclusivos’ prometem solucionar os problemas de 

segurança de indivíduos e famílias de classe média ou da elite, de 

outra parte deixam intactas as causas da violência e da insegurança 

que os nutrem”.  

 Essa solução ‘escapista’ difunde-se de tal maneira que atinge o “senso 

comum”, onde até alguns que se enquadram na segregação socioespacial 

assimilam as medidas “escapistas”. 

“Outra consequência dos condomínios auto-segregados, corresponde 

na sua generalização, isto é, uma fórmula espacial a ser aplicada 

como única saída para o problema da violência urbana. Assim até as 

classes menos ‘desfavorecidas’ reproduzem esse tipo de 

comportamento. Por exemplo: fechamento de logradouro público 

instalando guarita e contratando ‘segurança’” (SOUZA, 2008, p.77). 

 Ainda neste sentido, a violência urbana e a segregação socioespacial 

geram outros potenciais impactos capazes de influenciar a configuração 

territorial da cidade. Seja quais forem as analises para a questão da violência 

urbana é importante que se compreenda sua complexidade e seus processos. 

Gomes (2003) sinaliza essa questão de forma notável. Ela afirma que ao 

mesmo tempo em que é necessário analisar a segregação socioespacial, 

também é indispensável observar outros processos:  
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“trata-se de uma dinâmica complexa na medida em que compreende 

Simultaneamente um processo de segregação/isolamento e de 

integração através de relações estabelecidas a partir de espaços 

compartilhados (de consumo, de serviços, e de lazer) da realização 

de certos percursos entre estes lugares, e, sobretudo, através das 

relações que se estabelecem no espaço de trabalho”. 

 Nesse contexto, de uma maneira geral, o aumento da violência urbana 

cria medidas bastante complexas.  Além dos processos que contribuem 

diretamente como catalisadores da violência urbana, existem outros vetores 

que também influenciam para produção do espaço urbano segregado, 

reforçando os conflitos urbanos. Assim, constata-se a consolidação dum de 

“arranjo espacial” aplicado ao espaço urbano das cidades. 

 Os condomínios fechados são os mais representativos exemplos dessa 

fragmentação socioespacial, gerados de um contexto de (in) segurança-fobia, 

mas também em outros elementos significativos: 

“enclaves fortificados, os condomínios fechados residenciais, 

conjuntos de escritórios ou shopping centers. Esses enclaves incluem 

cada vez mais outros espaços que têm sido adaptados para se 

conformar a esse modelo, como escolas, hospitais, centros de lazer e 

parques temáticos. Os enclaves fortificados cariocas representam a 

incorporação de um novo estilo de vida, relacionado a novos 

comportamentos de consumo, inspirado nas metrópoles americanas. 

O consumo não se refere apenas às características internas do 

imóvel (tamanho, qualidade da construção equipamentos etc), mas 

pelas acesso de bens, serviços e valores simbólicos tais como: o 

verde, a privacidade, o status, a segurança. Com a escalada da 

violência, a segurança tem se tornado o maior atrativo dentre objetos 

de consumo oferecidos nos condomínios” (CALDEIRA, 2000 Apud 

GOMES, 2003),  

 Feito isso, concordamos ser imprescindível, a partir dessa discussão, 

direcionar nossa análise para a cidade do Rio de Janeiro. Assim poderemos 

perceber com um pouco mais de aptidão como os elementos discutidos até 

aqui se apresentam no espaço urbano carioca. É o que tentaremos realizar no 

próximo capitulo. 
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3 – A Militarização do Espaço Urbano do Rio de Janeiro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

“Eu sabia que as cidades eram construídas. 

Não fui até lá, isto pertence à estatística, 

pensei, não à história. Pois o que são 

cidades, construídas Sem a sabedoria do 

povo”? 

Bertold  Brecht 
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 As considerações expostas até aqui podem contribuir para compreender 

o processo de militarização do espaço urbano. Feito isso, tentaremos neste 

capitulo elencar como os elementos que constituem o processo de militarização 

do espaço urbano de âmbito geral podem ser evidenciados no Rio de janeiro. 

Portanto, significa debruçarmos em processos políticos e sociais que estão na 

ordem do dia. Contudo, muita das vezes esses processos não se apresentam 

de forma inteligível, por isso, se faz necessário termos a dimensão deste 

desafio. 

 Desse modo, a partir de uma difícil pesquisa realizada encontramos 

formas interessantes de expressão da militarização do espaço urbano da 

cidade do Rio de Janeiro. A primeira delas está inserida no contexto da assim 

chamada segurança pública (de pública não tem nada). Neste caso, 

encontramos políticas de segurança que claramente representa efeitos 

dolorosos e o extermínios dos pobres moradores de favelas e dos surbúbios. 

Tais políticas de segurança foram marcadas por operações nestes territórios 

sempre deixando marcas da violência policial, sobretudo do Estado. 

Recentemente assistimos o agravamento desse quadro com a implementação 

das chamadas UPP’s – Unidade de Polícia Pacificadora. A segunda refere-se 

ao fenômeno dos grupos armados ou paramilitares atuante dentro espaço 

urbano carioca. Estes grupos conhecidos como milícias possuem um sólido 

domínio territorial juntamente com a exploração econômica desses territórios. 

Cabe mencionar, que as milícias são formadas em geral por funcionários do 

próprio Estado, algo que a caracterizaria como “máfia”. 

3.1 – Militarização da Segurança Pública (Pública?). 

 A questão da segurança pública na cidade do Rio de Janeiro requer uma 

apreensão com significados de sua real expressão. Ora, se falamos em 

segurança pública simultaneamente aparece a ideia de proteção a toda 

população da cidade do Rio.  

“A segurança pública é um conjunto de ações, medidas e 

intervenções, em diferentes domínios (incluindo-se o planejamento e 

gestão urbanos) e escalas (da microlocal às supralocais), que deve ir 
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construindo as condições e para a redução de riscos” (SOUZA, 2006, 

p. 150). 

 

No entanto, os desdobramentos práticos que vem ocorrendo revelam um 

cenário tenebroso cujos efeitos são sentidos apenas pela parcela mais pobre 

da cidade.   

“A violência aqui sempre foi parte das políticas de Estado, mais ou 

menos exacerbada dependendo das características dos governos e 

colocada em prática seja quando estes próprios agem ou quando se 

omitem. Ao mesmo tempo, nunca houve uma política de segurança 

verdadeiramente pública. No Brasil, por exemplo, uma das primeiras 

preocupações da família real lusitana que chegou em 1808 foi instituir 

uma guarda real (para proteger a nobreza e seus pares, não o 

conjunto do povo), embrião da Polícia Militar fluminense que em 2009 

comemorou seus duzentos anos de existência” (ANDRADE, 2010, 

p.73). 

 A militarização da segurança pública da cidade do Rio de Janeiro 

consiste numa resposta ao aumento da violência na cidade. Essa resposta se 

materializa numa política cujo discurso oficial baseia-se no “confronto direto” ao 

tráfico de drogas. Ao mesmo tempo e aos poucos o mesmo vai degringolando 

para um tratamento bélico em relação ao tráfico e ao aumento da violência. “A 

construção da política de segurança militarizada, nas décadas de 1980 e 1990, 

fundamenta-se no discurso de combate ao tráfico de drogas na cidade do Rio 

de Janeiro e tem como efeito números crescente de mortos20” 

 Para tanto, a política de segurança pública se insere num contexto 

carregado de nuanças escabrosas alimentando o medo da cidade e da (in) 

segurança-fobia. Assim, cabe mencionar características: 

 Primeiro, à criminalização dos pobres intitulados como “inimigos” da 

ordem. Quase sempre, são negros e moradores das favelas. Eles 

formam as “Classes perigosas”. “Nessa ‘guerra’ a identificação do 

inimigo obedece a critérios geográficos, sociais, raciais, que impõe as 
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  JUSTIÇA GLOBAL.  Segurança, Tráfico e Milícias no Rio de Janeiro. Rio De Janeiro, 2009. 
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camadas miseráveis da população a triste generalização entre pobreza, 

raça e crime” (RIBEIRO, et al. 2009). 

 Segundo, uma política higienista que imperou na cidade do Rio de 

Janeiro no início do século XX e perdura até os dias atuais. Trata-se de 

um discurso racista que “visava, sobretudo, controlar os pobres”. “As 

políticas de segurança pública na verdade, culpam os pobres pela 

violência urbana ao mesmo tempo em que os criminalizam” (SOUZA, 

2006, p. 154- 157). 

 Terceiro, o aumento do Estado punitivo cuja atual política de segurança 

pública se resume as chamadas “Megaoperações”. Isto implica 

diretamente numa prática de extermínio dos pobres e negros moradores 

das favelas e no exacerbado aumento dos “autos de resistência21”. 

 Quarto e não menos importante, a oficialização dessas características 

de forma mais “conjunta” se expressa nas UPP’s.  

 Conforme salientamos anteriormente, as políticas de segurança voltadas 

para a cidade do Rio de Janeiro estiveram fundamentadas nas operações 

policiais direcionadas as favelas da cidade. Assim, não faltam exemplos de 

operações policiais onde os principais alvos eram os “indesejados” do espaço 

urbano: A Operação Mosaico na década de 1980, Operação na favela Nova 

Brasília juntamente com as Operações Rio I e II na década de 1990, a “Batalha 

do Alemão” em 2007 que na época ficou conhecida como um marco “inovador” 

de repressão ao tráfico de drogas22. E por fim as operações que antecedem as 

implementações das UPP’s. Trata-se da militarização da segurança pública 

tornada paradigma de política de segurança. Isto solapa precocemente 

qualquer tentativa de se pensar outra forma de segurança para a cidade. A 

imagem abaixo (Figura 5) é emblemática nesse sentimento. O secretário de 

                                                           
21

 “Criado a partir da interpretação do artigo 292 do código do processo penal no período da 

ditadura civil-militar, para justificar a não prisão flagrante do policial autor do homicídio, a 

medida administrativa do denominado auto de resistência ao longo de décadas deu respaldo a 

dezenas de execuções sumárias realizadas pela polícia do estado do Rio de Janeiro”. 

Relatório da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj 2011/ 2012. 

22
 Época. Rio de Janeiro. Ed. Globo. N° 476. 2 de julho de 2007. 
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Segurança Pública ao lado do maior aparato repressor do Estado: O Bope. 

Embora fique claro que esta imagem seja um claro apelo midiático, isto é, um 

marketing policial, para uma percepção mais crítica é a expressão da 

militarização da Segurança Pública. 

         

         Figura – 5 O secretário de Segurança Pública ao lado do maior aparato repressor do 

Estado: O Bope. Embora fique claro que esta imagem seja um claro apelo midiático, isto é, um 

marketing policial, para uma percepção mais crítica é a expressão da militarização da 

Segurança Pública. Fonte: Jornal “O Dia online”.Visitado em: Julho de 2013. 

3.2 – Projeto de Cidade para o Rio de Janeiro. 

          O tema da Segurança Pública assumiu contornos decisivos 

principalmente com a implantação das UPP’s. É a partir, também, da sua 

funcionalidade que percebemos a diferença do papel do Estado e o Estado no 

papel. Assim fica mais evidente sua face burguesa. Entretanto, entender o 

conjunto de ações assumido apenas pela Segurança Pública limita-se a 

compreensão de outros elementos que fazem parte do seu modus operandi. É 

necessário compreender os processos em sua totalidade e não isolá-los, é 

preciso extraí-los da realidade concreta na qual foram forjados.  

 Desta forma, há a necessidade em discorrer sobre circunstâncias tanto 

da Segurança Pública quanto das UPP’s que possuem estreita relação com 

algo que vai para além das atuações policiais no espaço urbano e que estão 
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colocadas para a cidade do Rio de Janeiro. Estamos falando dum projeto de 

cidade cujos resultados são assustadores para a parte mais desprotegida do 

ponto de vista de direito da cidade do Rio de Janeiro: os pobres.       

 O projeto de cidade que está se configurando no do Rio de Janeiro 

implica em substanciais mudanças na governança da cidade e na sociabilidade 

urbana e vivência da cidade.  A cidade do Rio de Janeiro, hoje, tornou-se um 

grande “feirão” de negócios para o empresariado, principalmente do capital 

financeiro. Assim nota-se o papel que cumpre a urbanização na mudança 

social. “Hoje as empreiteiras que são importantes em todo o projeto Olímpico e 

da Copa do Mundo tem a gestão das cidades. Não só as obras de 

modernização dos estádios. O Metrô do Rio tem como gestora a OAS, a 

Supervia é da Oderbrecht, a barca é da CCR. Não é um só contrato para 

determinada obra, as empreiteiras são as verdadeiras gestoras da cidade23.”  

 Esse projeto de cidade, embora tenha recebido maior evidencia 

recentemente, é algo que já vinha se desenhando algum tempo e não somente 

para a cidade carioca, mas também em outras cidades do mundo. Sempre 

apresentando-se com elementos típicos da gestão empresarial. Ou seja, a 

cidade agora é gerada como uma empresa. Vainer (2011, p.75-76) afirma ser, 

na verdade, um: 

 “planejamento estratégico como um novo modelo de planejamento 

urbano que vem sendo difundido no Brasil e na América Latina. 

Inspirado em conceitos e técnicas oriundos do planejamento 

empresarial (...) o planejamento urbano estratégico, deve ser adotado 

pelos governos locais em razão de estarem as cidades submetidas às 

mesmas condições desafios que as empresas”.  

 É por essa razão que o pano de fundo do planejamento estratégico 

consiste numa série de atribuições associadas a um fim específico: transformar 

a cidade numa mercadoria a ser vendida pelo mundo a fora. Para tanto é 

necessário encontrar outra forma de olhar a cidade, isto é, de administrar a 
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 Deputado Estadual pelo PSOL Marcelo Freixo em entrevista a revista “Caros Amigos”. Ano 

XVII. N° 194, Maio de 2013. 
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cidade. Forjar um ambiente local favorável par os negócios torna-se primordial 

para as localidades. 

“A venda de uma cidade como local para determinada atividade 

depende muito da criação de uma imagem urbana atraente. As 

lideranças das cidades podem considerar o desenvolvimento 

espetaculoso como um chamariz para atrair outras formas de 

progresso (...). Assim a governança urbana se orientou muito mais 

para a oferta de um ambiente favorável aos negócios e para a 

elaboração de todos os tipos de chamarizes para atrair esse capital à 

cidade.” (HARVEY, 2001, p. 180-184). 

 E continua: 

“Em resumo, a missão da governança urbana é atrair fluxos de 

produção financeiros e de consumo de alta mobilidade e flexibilidade 

para seu espaço. O caráter especulativo dos investimentos urbanos 

deriva da incapacidade de prever exatamente qual pacote terá ou não 

sucesso, num mundo de muita instabilidade e volatilidade 

econômica”(Ibidem). 

  Destarte é importante marcar as principais mudanças, ou melhor, 

características conforme o projeto de cidade: 

 A primeira delas refere-se as parceiras publico-privadas, onde há uma 

integração estreita entre os poderes locais juntos aos poderes globais através 

de financiamento e investimentos diretos; A segunda tem muito a ver com o 

que David Harvey (2001, p. 173) havia sublinhado: “Nessa parceria predomina 

a especulação financeira onde o publico assume os riscos e o privado 

concentra os benefícios”. Já Vainer (2011, p.77) vai mais longe ao apontar os 

elementos e atributos de uma cidade-empresa:  

“Tão logo uma região do mundo se articula à economia global. 

Dinamizando a economia e a sociedade locais, o requisito 

indispensável é a constituição de: a) Um centro urbano de gestão e 

serviços avançados, organizados, invariavelmente em torno de um 

aeroporto internacional; b) Um sistema de telecomunicações por 

satélite. c) Hotéis de luxo, com segurança adequada; d) Empresas 
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financeiras e de consultoria da região. e) escritórios de governos 

regionais e locais capazes de proporcionar informação e 

infraestrutura de apoio ao investidor; f) um mercado de força de 

trabalho local com pessoal qualificado em serviços avançados com 

infraestrutura tecnológica”. 

 Feitas as considerações até aqui acerca do projeto de cidade impelida à 

ao Rio de Janeiro, voltemos ao nosso objetivo. Nesse momento tentaremos 

abordar como as UPP’s, a Segurança Pública e este Projeto de Cidade 

possuem relações intimas e como se expressam no espaço urbano carioca.   

3.3 – (in) Segurança Pública e UPP’s 

 As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) emergem como uma política 

de segurança inovadora. Os mais otimistas acreditaram que seria uma “nova 

forma” de policiamento a imperar no Rio de Janeiro. Uma nova forma de 

atuação da policia fluminense. A “fé” difundida nessa modalidade de 

policiamento advém do discurso do fim da política de segurança baseada no 

confronto armado direto.  

“A UPP é um dos mais importantes programas de Segurança Pública 

realizado no Brasil nas últimas décadas. A atuação da polícia 

pacificadora, pautada pelo diálogo e pelo respeito à cultura e às 

características de cada comunidade, aumenta a interlocução e 

favorece o surgimento de lideranças comunitárias. 

O programa engloba parcerias entre os governos — municipal, 

estadual e federal — e diferentes atores da sociedade civil 

organizada. Projetos educacionais, culturais, esportivos, de inserção 

social e profissional, além de outros voltados à melhoria da 

infraestrutura, estão sendo realizados nas comunidades por meio de 

convênios e parcerias firmados entre diferentes segmentos do poder 

público, iniciativa privada e terceiro setor
24

”. 

 As UPP’s são oriundas do que a Secretaria de Segurança convencionou 

chamar de policiamento comunitário. Um policiamento orientado para a 

prevenção da violência juntamente com um trabalho de aproximação entre 
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 http://www.upprj.com/index.php/faq: Visitado em: 06/08/2013 

http://www.upprj.com/index.php/faq
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polícia e a comunidade. Ademais, com um claro objetivo de “controlar a 

criminalidade” nas favelas cariocas.  

“As UPPs trabalham com os princípios da Polícia de Proximidade. A 

Polícia de Proximidade é um conceito e uma estratégia fundamentada 

na parceria entre a população e as instituições da área de segurança 

pública. Os policiais da UPP não são policiais de confronto e ‘guerra’, 

e sim de mediação de conflitos e de relação com as comunidades. A 

polícia de proximidade busca, ainda, instaurar novas formas de 

interação e parceria entre as instituições policiais e a sociedade, 

privilegiando o atendimento preventivo. Os policiais são orientados a 

estreitar laços com a comunidade em que atuam, conhecendo os 

moradores e os problemas que possam gerar crimes e conflitos. São 

pressupostos básicos do policiamento comunitário: ação pró-ativa; 

ação preventiva; integração dos sistemas de defesa pública e defesa 

social; transparência; cidadania e ação educativa
25

” 

 O consenso criado inicialmente entorno das UPP’s é resultado de um 

esforço tanto política de segurança do Governo quanto de outros setores da 

sociedade que, motivados pela sensação de (in) segurança-fobia e o clima de 

“guerra” apreendem facilmente medidas repressivas as “classes perigosas” da 

cidade. Nesse sentido um desses segmentos que mais se destacam é á mídia 

corporativa carioca. Tanto o Estado quanto a mídia exercem um papel de 

outorgar a população de uma maneira geral que, este novo modelo de 

policiamento é eficaz no sentido de cumprir sua tarefa (trazer a paz à cidade) 

além do convencimento da possibilidade de uma “polícia humanizada” (Figura 

6).                                          
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 Ibidem. 
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               Figura 6 - Imagem retirada da internet após a passagem do Papa pelo Rio de Janeiro 

na Jornada Mundial da Juventude. “Abençoando” a Tropa de Choque da Polícia. Fonte: 

Notícias UOL. Visitado em: 11/09/2013. 

 Embora essa modalidade de policiamento comunitário no Rio de Janeiro 

seja referenciada nas Unidades de Polícia Pacificadora, esse nome não foi 

cunhado no inicio do seu funcionamento. O projeto de policiamento comunitário 

não é novo no Brasil. Há exemplos do que poderia convencionar de ensaios 

gerais para as atuais UPP’s cariocas.  

 Em 1996 houve uma experiência em São Paulo onde para os mais 

crentes numa segurança pública militarizada diriam ser eficaz. O bairro de 

Jardim Ângela, segundo a ONU, foi classificado como o local mais violento do 

mundo – “ostentava uma impressionante taxa de 116,23 homicídios por 100 mil 

habitantes” (MELLO, 2010, p.20) – assim em 1998 o bairro paulista recebe a 

primeira base de policiamento comunitário, atualmente são cinco. 

 No Rio de Janeiro teve sua primeira experiência em 2000 através do 

chamado Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais (GPAE). O 

laboratório dessas experiências foram as favelas do Cantagalo, Pavão e 

Pavãozinho que, não coincidentemente, ficam em Copacabana, Zona Sul do 

Rio de Janeiro. A UPP teve como seu laboratório a favela Santa Marta, 

também na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. No entanto, levou-se um 
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tempo até ser reconhecida como uma polícia próxima dos moradores, ao 

mesmo tempo em que havia a necessidade de desconstruir a “velha” imagem 

de uma policia truculenta para uma policia “humanizada”. Esse tipo de 

ocupação policial teve seu marco inicial no final de 2008, porém só seria 

efetivada em 2009. Nesse período o “posto de policiamento” na favela Santa 

Marta foi uma Creche da prefeitura cedida pelo próprio prefeito. 

 Antes da propagação do nome Unidade de Policia Pacificadora adotado 

por este modelo de policiamento comunitário, várias denominações vieram na 

tentativa de encontrar uma alcunha que facilmente entraria na “boca do povo”: 

“Companhia Comunitária da PM”, “Policia junto com a Comunidade”, etc. Isso 

atrelado ao discurso midiático juntamente com uma série de medidas da 

Secretária de Segurança num esforço de outorgar à população carioca que 

agora a polícia é “humana”. Tanto que está mais próxima dos moradores das 

favelas a fim de estreitar diálogos e promover ações para além das operações 

policiais.  

“Em 17 de fevereiro, quando da publicação da reportagem A força de 

paz na Cidade de Deus, a Secretaria de Segurança enfim decidira o 

nome dos postos de policiamento que tanto repercutiram após as 

ocupações policiais de favelas a serem pacificadas. Esta é a primeira 

matéria em que se lê o termo “Unidade de Polícia Pacificadora” e sua 

respectiva sigla UPP” (MELLO, 2010, p.68). 

 Desde a inauguração da primeira Unidade de Polícia Pacificadora em 

2008 no morro Santa Marta que as páginas policiais dos principais jornais 

cariocas vêm constantemente abordando as ações policiais nas favelas. 

Contudo, a forma dessas abordagens segue uma lúcida prática de 

convencimento de que essas ações são necessárias para se combater o 

“Crime organizado”. Nunca houve tanta notícia sobre operações policiais em 

favelas quanto agora. Notícias tentando forjar eficiência nesse tipo de política 

de segurança. Além disso, as reportagens produzidas sobre o tema trazem na 

sua essência certa espetacularização das ações policiais. 
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 Assim que começaram a serem implantadas, as UPP’s seguiram a 

geografia do planejamento do projeto de cidade. Para tanto, as primeiras UPP’s 

foram instaladas em favelas localizadas na Zona Sul da cidade do Rio (Figura 

7). Portanto, acompanhava o corredor hoteleiro da região. Era preciso garantir 

a segurança dos turistas que viriam para o Rio acompanhar os eventos que a 

cidade receberia, os chamados Megaeventos. Atualmente a cidade do Rio de 

Janeiro conta com 33 bases de UPP,s instaladas26 todas localizadas em 

favelas27. 

 É importante sublinhar que o objetivo deste trabalho não é uma 

exploração aprofundada sobre as UPP’s, mas sim tentar fortalecer nosso 

argumento de como as UPP’s são expressões da militarização do espaço 

urbano. Além disso, não temos a pretensão de debruçar especificamente 

acerca de uma ou outra UPP, mas tentaremos fazer uma observação mais 

geral que contribua o suficiente com o nosso argumento. 

 A exposição feita até o momento descreve um pouco das características 

da UPP. Portanto, se fixarmos nossos olhares apenas nessas características 

que aparentemente se apresentam como “políticas de segurança inovadoras” 

facilmente seremos seduzidos por uma ideologia sustentada por “pés de barro”. 

É necessário olhar mais de perto para que minimamente consigamos 

apreender a “essência” de algo cujos fundamentos baseiam-se numa 

escabrosa aparência. 

 A guinada da política de segurança do Estado para a instalação das 

UPP’s sob a luz de uma paz almejada a qualquer custo revela que atuação 

policial não possui nada de inovador. Na verdade seu modus operandi insiste 

nas velhas práticas, nos velhos conteúdos, mas se expressando como algo

                                                           
26

 http://www.upprj.com/. Visitado em: 06/08/2013 

27
Para uma imagem por satélite, visitar o sítio de O Globo: 

http://oglobo.globo.com/infograficos/upps-favelas-rio/. Visitado em: 06/08/2013. 

http://www.upprj.com/
http://oglobo.globo.com/infograficos/upps-favelas-rio/
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 Figura 7 – Mapa da localização das primeiras 21 UPP’s. Atualmente são 34 com previsão para 40 até a Copa de 2014. 19 delas estão localizadas na região 

onde concentrará os jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. 
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 novo. Assim permanecem as arbitrariedades policiais em suas ações; 

permanece a truculência de sempre e o que é pior: agora respaldada pela 

opinião pública que facilmente foi ludibriada pelo “fetiche” da segurança na 

cidade, onde os culpados pela insegurança, por não haver um clima de 

calmaria são os pobres das favelas. 

 A guerra ao tráfico entra em um contexto significativo. A paz que se 

pretende alcançar se insere na lógica da instalação da UPP’s onde os 

desdobramentos são decisivos para a cidade cujo rumo é senão a militarização 

da cidade do Rio de janeiro. Antes mesmo do anúncio oficial de qual favela 

será “beneficiada” por uma Unidade de Polícia Pacificadora o clima da cidade 

deve necessariamente corresponder um verdadeiro cenário de “guerra”, ao 

mesmo tempo em que o medo deve se elevar a tal ponto que qualquer medida 

para combater os “inimigos” é justificável. O que é mais assustador é a 

contribuição para a intervenção do Exército e das Forças Armadas. E quem 

cumpre esse papel é a mídia juntamente com a Secretária de Segurança com 

suas propagandas sendo difundidas nessa perspectiva.  

 Todo aparato midiático é deslocado para dar atenção máxima ao 

espetáculo das operações policiais que culminam na montagem das UPP’s. As 

notícias, por assim dizer, seguem o modus operandi da polícia. Desta forma, o 

tratamento dado as operações são, deveras, de uma batalha a ser vencida. 

Assim inicia-se a “guerra no Rio”. A mensagem a ser passada era clara: é o 

“dia D para o Rio na guerra contra o tráfico28”. A Polícia Militar agora pretende 

“avançar para ocupar o bunker do tráfco29”. O que a não fica claro, e é preciso 

atentar para isso, são as operações antecedentes as também operações 

chamadas de “pacíficas”. Estas operações são sempre orquestradas pelo 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE). A atuação desse grupamento 

policial se repete na geografia das favelas. Dessa maneira, ocorrem várias 

operações ostensivas ao tráfico onde o resultado quase sempre, são mortes, 

medo e repressão. Só que a opinião pública não possui acesso a estes 

                                                           
28

 Capa do jornal O Globo do dia 26 de Novembro de 2010. 

29
 Manchete decapa do jornal O Globo do dia 25 de Novembro de 2010. 
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antecedentes. Feito isso, o “respeitável público orgulhosamente” (orgulho da 

luta do bem contra o mal30) pode se preparar para o espetáculo das operações 

de “paz”. “O Sinal verde (rosa) para a implantação de mais uma UPP31” 

 Dentro do espetáculo forjado para as UPP,s relatamos até o momento 

alguns importantes atores cujo papel é imprescindível para a compreensão da 

militarização do espaço urbano carioca e da segurança pública. Entretanto, 

seria um espetáculo enfadonho senão tivesse a participação das Forças 

Armadas na ocupação das favelas dominadas pelo tráfico.   

 Conforme está explícito no próprio sitio da UPP, a mesma é resultado 

duma “nova” forma impelida por uma também “nova” política de segurança 

pública. Por conseguinte não surpreende o fato do envolvimento das Forças 

Armadas, já que, a política de segurança também é resultado de uma 

colaboração entre os governos municipal, estadual e federal. 

 É na esteira das alianças políticas que as Forças Armadas anunciam 

que darão sua contribuição às operações polícias em suas incursões nas 

favelas. É o exército cumprindo o papel de polícia urbana. Como é de praxe, o 

prelúdio não poderia ser outro: “tiroteio intenso entre exército e tráfico abre a 

batalha do Alemão32”. O mais interessante nesse processo é como o exército 

irá contribuir “para a missão de paz” na luta do “bem contra o mal”. As Forças 

Armadas deslocaram de forma dispendiosa suas ferramentas de guerra para 

banir o tráfico das favelas. Cabe destacar o quão oportuna foi a participação 

das Forças Armadas brasileiras nas operações, haja vista a experiência 

Haitiana, que ocupa de forma ostensiva a Capital do Haiti. Na verdade o Haiti é 

“o laboratório para ocupações no Rio33”. Dessa forma a ruas da cidade foram 

                                                           
30

 “Chefão da Vila Cruzeiro fugiu da Briga”. Jornal Extra do dia 26 de Novembro de 2012. Esta 

passagem é um titulo da uma página do caderno de reportagem especial sobre “A Guerra no 

Rio”. 

31
 Jornal O Globo do dia 20 de Maio de 2011. A notícia fazia referencia as “operações feitas na 

Mangueira abrindo caminho para pacificação no morro”. 

32
 Jornal O Globo do dia 27 de Novembro de 2010. 

33
 Jornal O Globo do dia 13 de Maio de 2011. 
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tomadas por todo o aparato militar, (Figura 8 e 9) reproduzindo o medo da 

violência e tentando afirmar não houvesse que o Rio estava vivendo uma 

verdadeira guerra. 

 

      

                  Figura 8 - Blindados do Exercito na Avenida Brasil em direção a favela do Caju 

para mais uma ocupação. Fonte: Jornal O dia Online. Visitado em 04/03/2013. 

  O jornal Extra conforme comentamos acima, teve o esforço de produzir 

um “Caderno Especial” (“Guerra do Rio”) com notícias apenas das 

operações/ocupações e de todo o aparato militar utilizado. Numas de suas 

páginas aparece uma espécie de infográfico trazendo números, imagens 

seguidas de reportagens, entrevistas, etc. Isto é, uma cobertura de toda trama 

que estas operações/ocupações proporcionavam. Somente na ocupação do 

complexo de favelas do morro do Alemão, os dados são assustadores: “6 

Blindados do tipo M-113, blindado utilizado no Iraque pelo exército norte-

americano; 4 blindados do tipo CFN anfíbio-7A1, fabricado nos Estados Unidos 

e utilizado principalmente pela Marinha; 5 blindado piranha, fabricado na suíça 

e considerado um blindado leve; 1 blindado SK-105, de fabricação austríaca e 

comprado pela marinha. Helicóptero blindado; 5 Veículos blindado 

(Caveirão);Lança-Rojão; Fuzil M-16; Fuzil 7,62; Pistolas”. Um efetivo de “450 

policiais militares (Figura 9); 60 policiais civis e 88 Fuzileiros navais”. 
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            Figura 9 -  Policiais do BOPE numa das ruas de acesso ao Complexo do Alemão. 

Fonte: O Dia Online. Visitado em: Novembro de 2010. 

 A principal justificativa para toda a força utilizada era para que não 

houvesse resistência nenhuma por parte dos “inimigos”. Logo em seguida entra 

no expediente uma maratona ideológica baseada no esforço de convencer a 

população carioca que o Rio de Janeiro está “limpo” dos terroristas34, vetores 

de insegurança e medo na cidade. 

 Realizada a retomada do “território” pelo Estado é importante ratificar 

para a população que não existe mais tráfico. “O bem venceu o mal”, a cidade 

agora pode ser vivenciada por seus moradores sem que o medo da violência 

os atinja de alguma forma. Para tanto, tanto Estado e mídia se empenharam 

em socializar paliativas informações sobre a realidade das ocupações. Para 

catalisar ainda mais o discurso de que vivemos numa cidade segura, é 

anunciado que o exército ocupará a favela que julgam ser a mais perigosa 

dentre tantas: o Complexo do Alemão. A ideia é seguir a experiência do Haiti, 

onde segundo o discurso oficial, é uma forma de segurança pública eficaz35. 

                                                           
34

 O que o Jornal O Dia chamou de terrorista, curiosamente é o mesmo traficante do morro do 

Alemão que foi entregue a Polícia pela Mãe. “O Bandido Mister ‘M’ é apresentado à policia pela 

Mãe”. O Globo do dia 21 de julho de 2012. 

35
 Jornal O Globo. Dia 13 de Dezembro de 2010. E 15 de Maio de 2011. 
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Assim, o exército representado por 2000 homens permaneceram instalados na 

favela36 até que a paz fosse totalmente estabelecida e posteriormente abriria 

para a chegada de mais uma UPP.  Além do exército, também permaneceram 

a polícia civil, polícia militar e marinha com os fuzileiros navais. Logo o governo 

tratou de publicar o que convencionou dizer “Fábrica de recrutas37”de políciais, 

pois anteriormente o governador havia afirmado que as “mães das favelas 

cariocas são fábricas de marginais”. Em novembro de 2010, o governador do 

Rio, Sérgio Cabral, contata o Ministério da Defesa pleiteando para que o 

exército permaneça por sete meses na favela.  

 Contudo, esta ocupação passou do previsto. Havia uma preocupação 

das Forças Armadas para o fato de que se essa ocupação se estendesse por 

muito tempo, poderia “contaminar” os soldados por estarem juntos com maus 

policiais. Por outro lado a outra preocupação remete ao papel das Forças 

Armadas durante sua permanência. Assim, indefinições a parte, as Forças 

Armadas permaneceram na favela por mais de um ano até que finalmente 

tivesse sido instalada uma Unidade de Polícia Pacificadora no Complexo do 

Alemão.  

 Passado algum tempo após as operações/ocupações e as instalações 

das Unidades de Polícia Pacificadora “seus pés de barro” começam a se 

dissolver, pois informações que até então dificilmente eram divulgadas, 

chegam a público. Na verdade, começa a ser visto algo que chamamos 

atenção neste trabalho como sendo evidência, também, da militarização do 

espaço urbano. Trata-se do controle minucioso, rigoroso e ostensivo da 

sociabilidade urbana através de práticas militares e regulação armada 

conjuntamente a um disciplinamento social trave. A atuação dos policias das 

UPP’s vão muito neste sentido. Denúncias dos moradores das favelas que 

receberam unidade de policiamento comunitário não faltam, principalmente 

sobre toque de recolher. Após a ocupação da Rocinha pela UPP, um bar que 

tradicionalmente realizava shows de pagodes como atrativo, assim que a UPP 
                                                           
36

 Ibidem. 

37
 Jornal O Globo, dia 26 de Abril de 2012. 
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foi instalada, a manifestação musical foi proibida por policiais da UPP38. 

Moradores do Complexo do Alemão também expõem os exageros cometidos 

por parte tanto da policia quanto das Forças Armadas39. Não é a primeira vez 

que moradores das favelas do Rio são forçados a viver sob a tutela do exército, 

conforme salientamos, em 1992, semanas antes da Eco-92, militares também 

ocuparam várias favelas, entre elas o Complexo do Alemão. A presença de 

dezenas de chefes de Estados teria motivado a ocupação provisória. Em 94 e 

95, o exército novamente seria chamado a participar de uma ação conjunta 

com a polícia: a Operação Rio, com o suposto objetivo de combater o tráfico 

varejista nas favelas da cidade. Em junho de 1999, nova ocupação durante a 

Cimeira do Rio, que envolveu autoridades de países europeus e latino-

americanos. Em 2008, militares que ocupavam o morro da Providência 

sequestraram três jovens moradores e os entregaram a bandidos de uma 

favela dominada pela quadrilha rival à que dominava a Providência. Os três 

garotos foram torturados por horas e, em seguida, executados. 

 A exposição feita até aqui corrobora com nosso argumento acerca da 

militarização do espaço urbano carioca. Entretanto, falta explorarmos outro 

elemento que constitui ser parte da militarização do espaço urbano. Os grupos 

armados, principalmente as milícias. 

3.4 – Um novo Grupo Armado na Cidade do Rio de Janeiro: o 

caso das Milícias.  

  As milícias, hoje, já são reconhecidas pela opinião pública de 

modo negativo. Porém está concepção negativa não estava dada desde o 

início; Ela é resultado de um processo laborioso que teve como objetivo 

convencer e mostrar para a sociedade sua verdadeira face e suas formas de 

atuação que as caracterizam como grupo de extermínio. Essa dificuldade em 

                                                           
38

 Jornal O Globo, dia 9 de Setembro de 2012. 

39
  Jornal “A Nova Democracia” Ano X, nº 82, outubro de 2011. Disponível em: 

http://www.anovademocracia.com.br/no-82/3679-complexo-do-alemao-protestos-contra-

abusos-do-exercito 

http://www.anovademocracia.com.br/no-82/3679-complexo-do-alemao-protestos-contra-abusos-do-exercito
http://www.anovademocracia.com.br/no-82/3679-complexo-do-alemao-protestos-contra-abusos-do-exercito
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reconhecer as milícias como grupo armado atuando no espaço urbano carioca 

perpassa tanto discurso oficial quanto senso comum: 

Desde que grupos de agentes do Estado, utilizando-se de métodos 

violentos passaram a dominar comunidades inteiras nas regiões mais 

carentes do município do Rio, exercendo à margem da Lei o papel de 

polícia e juiz, o conceito de milícia consagrado nos dicionários foi 

superado. A expressão ―milícias se incorporou ao vocabulário da 

segurança pública no Estado do Rio e começou a ser usada 

freqüentemente por órgãos de imprensa quando as mesmas tiveram 

vertiginoso aumento, a partir de 2004. Ficou ainda mais consolidado 

após os atentados ocorridos no final de dezembro de 2006, tidos 

como uma ação de represália de facções de narcotraficantes à 

propagação de ―milícias na cidade
40

. 

  O fenômeno das milícias41 não é recente para cidade do Rio de Janeiro. 

No final da década de 1990 aparecem grupos armados atuando nos bairros 

cariocas, esses grupos eram denominados de “polícia mineira”. Uma analogia a 

policia de Minas Gerais por ser conhecida como uma das mais truculentas do 

Brasil. A forma como atuava a polícia mineira é bastante parecida com a 

atuação de outros grupos armados que atuam na cidade: as milícias, jogo do 

bicho e do varejo de tráfico de drogas, o domínio territorial, atividades 

econômicas ilícitas e irregulares, sobretudo, o controle dos serviços de 

                                                           
40

 Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito 

41 Segundo Zaluar e Conceição (2007), “a palavra militia tem raízes latinas que significam 

‘soldado’ (miles) e ‘estado, condição ou atividade’ (itia) e que, juntas, sugerem o serviço militar. 

Mas milícia é comumente usada para designar uma força militar composta de cidadãos ou civis 

que pegam em armas para garantir sua defesa, o cumprimento da lei e o serviço paramilitar em 

situações de emergência, sem que os integrantes recebam salário ou cumpram função 

especificada em normas institucionais. Podem ser tanto os que exercem a atividade de defesa 

de uma comunidade (pessoas, propriedades e leis) como os homens habilitados a cumprir esta 

atividade e que podem ser chamados a usar as armas em tais situações. Esse conjunto de 

pessoas pode também ser chamado de Guarda Nacional ou Forças de Defesa do Estado, em 

geral terrestres”. 
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“segurança” e transporte coletivo, também chamado de transporte alternativo. 

Segundo Silva, et al (2008, p.16): 

“Grupos armados com domínio de território são redes criminosas 

territorializadas que atuam em atividades econômicas ilícitas, como 

tráfico de drogas, serviços de segurança e transporte coletivo 

irregular, dente outras, a partir de uma base territorial específica, 

fazendo o uso da força física e da coação – especialmente pelo uso 

de armas de fogo – como principais meios de manutenção e 

reprodução de suas práticas”. 

 Até o termo milícia ser de fato cunhado levou-se um tempo. As práticas 

que hoje são atribuídas às milícias eram atribuídas à polícia mineira. O termo 

milícia tomará expressão significativa somente em 2006. É interessante 

perceber que as milícias só se tornaram mais visíveis inicialmente graças as 

denúncias feita pelos moradores dos bairros da cidade do Rio de Janeiro onde 

as milícias estão territoralizadas (Figura 10). 
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Figura 10 – Número de denúncias contra milícias por municípios e por bairros da cidade do Rio 

de Janeiro. Fonte: JUSTIÇA GLOBAL.  Segurança, Tráfico e Milícias no Rio de Janeiro. Rio De 

Janeiro, 2009. 
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 Entretanto, é importante ressaltar a diferença entre a polícia mineira e as 

milícias e talvez até de outros grupos armados existentes na cidade: “A 

diferença entre a polícia mineira e a milícia é que aquele grupo armado é 

formado por moradores da comunidade ocupada. Já a segunda não segue 

necessariamente esta regra” (SILVA, 2008, p. 19). O exemplo mais palpável é 

a comunidade do Rio das Pedras no Rio. Neste sentido, cabe destacar que a 

milícia é formada por agentes do próprio Estado o que a caracteriza como 

máfia. Ainda que haja outros integrantes que não sejam funcionários do 

Estado, na sua maior parte são formados por policiais (ativos) e ex-policiais, 

bombeiros, guarda municipal, agentes penitenciários, e até políticos. Portanto, 

definir milícia não foi um atarefa fácil. Até o prefeito Eduardo Paes caiu na 

armadilha conceitual desconsiderando a realidade e a atuação deste grupo de 

extermínio, numa tentativa de definir, afirmou serem “Grupos de inteligência do 

Estado ”agindo com o intuito de recuperar território que o Estado perdeu sua 

soberania42”. 

 Segundo Cano (2009, p.59) existem alguns eixos que caracterizam 

essencialmente as milícias e que permitem sua interpretação: 

1) “O controle do território e da população que nele habita por parte de um 

grupo armado irregular”. O debate entorno deste eixo afirma ser possível este 

controle por conta do “vácuo” deixado pelo próprio Estado nos territórios, 

permitindo assim, que estes grupos se finquem no mesmo. Entretanto, esse 

“vácuo” deixado pelo Estado é componente político orgânico do Estado de 

classes. Portanto contradições irão se expressar. Neste sentido, para fins de 

exemplo, os integrantes destes grupos conforme sublinhamos acima, são 

agentes do próprio Estado. Isto caracteriza formas de intervenção do Estado 

não ofociais43; 

                                                           
42

Assista a entrevista de Eduardo Paes para um jornal local. Disponível em: 

https://www.youtube.com/results?search_query=eduardo+paes+o+principe+das+milicias 

43
 “Polícia usou máquina do Estado para montar uma milícia” Jornal Extra, dia 17 de Fevereiro 

de 2011. A reportagem denuncia a corrupção policial e seu estreitamento com as milícias. 

Chegando ao ponto de usarem o Blindado (Caveirão) para a ocupação de um território pela 

milícia. 

https://www.youtube.com/results?search_query=eduardo+paes+o+principe+das+milicias


81 

 

2) “O caráter em alguma medida coativo desse controle dos moradores do 

território”. Este eixo refere-se a “segurança privada” seguida de uma taxa de 

cobrança oferecida pela milícia sob a justificativa de uma proteção frente ao 

tráfico de drogas no território ou qualquer tipo de violência que possa existir. 

Essa “proteção” não é requerida pelos moradores e comerciantes, mas 

outorgada pelos grupos armados através da coerção. Isto é, o morador é 

obrigado a pagar por um serviço que não solicitou. 

3) “O ânimo do lucro individual como motivação principal dos integrantes 

desses grupos”. Talvez essa seja a principal motivação que sustenta as 

atividades e os interesses dos milicianos. Ao se territorializarem rapidamente 

começam a dominar atividades econômicas que sevem como um braço 

importante do grupo. As principais atividades econômicas dominadas pelas 

milícias são: Transporte alternativo (Vans), monopólio da venda de gás e água, 

Controle da distribuição de TV por assinatura (“gatonet”) e em algumas 

localidades chegam atuar no setor imobiliário44. E essas atividades se 

diferenciam de modo a encontrar maior potencial para exploração econômica, 

resultando numa maior possibilidade de lucro45. 

4) “Um discurso de legitimação referido à proteção dos habitantes e a 

instauração de uma ordem que, como toda ordem, garante certos direitos e 

exclui outros, mas permite gerar regras e expectativas de normalização da 

conduta”. A legitimação das milícias através do discurso perpassa três 

elementos fundamentais: a) o discurso de proteção à comunidade contra o 

crime, roubo, etc. b) Proteção contra uma possível desordem na localidade; c) 

Proteção contra o “mal” que possa vir. 

5) “A participação ativa e reconhecida de agentes do Estado como integrantes 

dos grupos”.  Compreender a participação de agentes do Estado é importante 

para entender uma série de questões. Primeiro que a participação de 

                                                           
44

 “Prefeitura do Rio retoma 119 imóveis invadidos por milícias”. O Globo, dia 28 de Maio de 

2011. 

45
 O jornal O Globo do dia 6 de Novembro de 2011, noticia a exploração econômica das milícias 

em estacionamentos na Lapa e nas proximidades do morro da Providência. 
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funcionários do Estado solapa a argumentação cujo significado remete ao 

“poder paralelo”, no entanto, há um projeto claro de poder e domínio territorial. 

Em segundo lugar, o fato de serem agentes do Estado contribui para a 

consolidação/ legitimação do discurso de uma segurança eficaz. Pois já que 

são “empregados” do Estado possuem a qualificação necessária, isto é, uma 

competência técnica para atuarem “contra o mal” e uma iminente desordem. 

Terceiro, por possuírem policiais como integrantes destes grupos, em caso de 

“emergência” poderá pedir “apoio aos colegas” policiais. Além disso, 

diferentemente do tráfico não há como acontecer confronto com a polícia, pois 

trata-se da própria polícia. 

 Embora o autor referido tenha mencionado cinco eixos que ajudam a 

classificar um grupo armado como milícia se apresentados simultaneamente, 

resolvemos anexar um último eixo característico que é extremamente 

importante para a definição dos grupos milicianos. 

 Ao se fixarem no território e assumirem o controle da sociabilidade 

nestas áreas, as milícias se utilizam de vários mecanismos que os beneficiam 

direta ou indiretamente. Neste sentido, cabe ressaltar o quão assombroso se 

torna os processos eleitorais nos territórios controlados pelas milícias. Um 

verdadeiro “curral eleitoral46”. Os milicianos lançam seu próprio candidato, 

muitas das vezes integrante do grupo. Uma clara forma de ampliar seu poder 

ocupando cargos no legislativo. 

  Dois fatos foram importantes para que mudasse substancialmente a 

leitura que a opinião pública possuía acerca das milícias. O primeiro foi após a 

denúncia feita em 2008 de que três jornalistas do Jornal O Dia após tentarem 

realizar uma matéria para o mesmo jornal na favela do Batan, Zona Oeste, da 

cidade do Rio de Janeiro, foram presos e torturados por milicianos47. O 

segundo refere-se a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito 

                                                           
46

 O Globo, quarta-feira, 10 de Outubro de 2012. 

47
 Somente um ano depois da denúncia que os milicianos acusados de praticarem a tortura 

foram presos e condenados por 31 anos de prisão. O Dia, 8 de agosto de 2009. 
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destinada a discutir o surgimento e a ascensão das milícias no Rio de janeiro 

cujos resultados foram uma série de denuncias seguidas prisão dos acusados 

apontados pelo relatório e medidas objetivando acabar com as milícias. A 

repercussão desses fatos mudou significativamente a opinião popular sobre as 

milícias. 

 A maneira como as milícias operam nos territórios revelam o quanto 

esse grupo armado é expressão da militarização na cidade do Rio de janeiro. 

Para conseguir o controle social e territorial as milícias mantêm vigilantes que 

circulam pela área dominada por elas, contudo diferentemente do tráfico os 

milicianos não ostentam armas, preferem deixar que a sensação de medo seja 

difundida apenas por sua presença. Do mesmo modo, a milícia consegue um 

tipo de registro dos moradores para que possam ser reconhecidos e não serem 

confundidos com integrantes de outro grupo rival, esse registro é oriundo da 

“folha de pagamento” que é imposta aos moradores por conta da “segurança” 

oferecida pelos próprios milicianos, o que caracteriza extorsão. Além disso, 

após o controle minucioso do território e da vida social, a milícia lança 

“candidatos” forjando uma verdadeira “fábrica de votos48” como forma de 

alcançar patamares maiores que ora os legitima, ora consolida seu controle.  

 O resultado da CPI das milícias foi importante nesse sentido. Pois abriu 

possibilidades entende RO funcionamento das milícias eas caracterísitcas de 

seus membros. O que antes era identificado como “mal menor” em relação ao 

tráfico de drogas, agora é considerado como máfia e/ou grupo de extermínio. A 

prisão dos principais membros com cargos políticos no legislativo, também foi 

um fator evidentemente positivo. Porém, isso não diminuiu a atuação das 

milícias e nem sequer afetou o baluarte que permite sua atuação. Pelo 

contrário, as milícias cresceram, aumentaram quantitativamente seu domínio 

territorial na cidade e, sobretudo, estão se “adaptando à nova realidade”.   

                                                           
48

 O Globo, 21 de Novembro de 2010. Mesmo após a conclusão da CPI da milícias a prisão de 

alguns integrantes, seu controle territorial ainda permanece e o que é pior, amplia cada vez 

mais. 
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 Era de se esperar que após os fatos mencionados acima, a milícia, 

como grupo armado suficientemente articulado mudaria suas táticas de 

atuação, seu modo de legitimação, mas jamais a perda de seu poder, uma vez 

estabelecido. O relatório da Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania da 

Alerj, aponta alguns aspectos do “novo” modus operandi das milícias. 

Diferentemente do que ocorria anteriormente as milícias não mais se utilizam 

do discurso de pertencimento ao poder público, fato que contribuía para serem 

reconhecidos como “mal menor”. Mas ainda sim, utilizam o discurso de 

legitimação baseado no estabelecimento de uma “ordem” que impede o 

acontecimento de qualquer delito. Além disso, vale observar que seus 

interesses pelo lucro individual aumentaram substancialmente, além das 

atividades relatadas acima as milícias estão autuando cada vez mais como 

agiotas. Outro ponto importante confere o trabalho de “recrutamento” realizado.  

Agora não são mais os policiais envolvidos com a máfia que estão diretamente 

presente no território dominado. Jovens das comunidades ficam com o trabalho 

“sujo” preservando a identidade policial. Os jovens participam não mais dos 

assassinatos, que diminuíram bastante, mas estão relacionados aos 

desaparecimentos que aumentaram substancialmente em áreas dominadas por 

estes grupos de extermínio. Ademais, a milícia vem adotando um velho ditado 

popular: “vem agindo no sapatinho”. (Informações retiradas do Relatório da 

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj 2011/ 2012). 

 Desse modo, acreditamos que a militarização ultrapassa uma mera 

questão policial. Por isso, trata-se da militarização do espaço urbano: além de 

elementos como os grupos armados (varejo do tráfico e milícia), temos ainda a 

atuação das Forças Armadas e as Unidades de Polícia Pacificadora 

controlando favelas selecionadas do Rio de Janeiro. Poderíamos ainda apontar 

o grande crescimento do aparato de segurança privada para proteção 

individual e patrimonial (propriedade privada) ou mesmo os condomínios 

fechados. Assim, a principal solução para a questão da violência urbana 

aparece como a militarização e um controle minucioso do espaço, uma 

segurança obtida a fórceps e uma vida social sob vigilância permanente.  

 



85 

 

4 – Conclusão 

 O resultado geral que aqui chegamos acerca da militarização do espaço 

urbano na cidade do Rio de Janeiro implica em processos que anteriormente 

conferiam disfarces para escamotear reais interesses e que agora tornaram 

mais explícitos. A militarização da cidade do Rio de Janeiro notadamente 

enraizou-se no cotidiano da população carioca de forma que suas expressões 

são vistas como algo normal ou como “não há outra saída”. Claro, tudo isso 

motivado pelo medo generalizado da violência urbana e a sensação de 

insegurança que orbitam a cidade e interfere diretamente na vida social. 

 Atualmente é possível perceber a experiência lado a lado da 

militarização. A primeira forma de militarização do espaço urbano advém das 

ações policiais a partir do confronto direto e armado com outros grupos 

armados ou mesmo através de ações contundentes a fim de alcançar a paz a 

qualquer custo. A outra forma de enxergar a militarização consiste em notar o 

planejamento e as estratégias da Secretária de Segurança Pública que, optou 

em utilizar não somente a polícia, mas também as Forças Armadas objetivando 

uma calmaria abalada pelas classes perigosas. Ou seja, todo efetivo possível 

das forças de seguranças são deslocadas para ocupar o espaço urbano. 

Também é possível evidenciar a militarização do espaço urbano através do 

disciplinamento e do controle rigoroso da vida social. A geografia da cidade é 

tomada por um conjunto de aparatos de segurança onde a sociabilidade torna-

se cada vez mais vigiada. São câmeras espalhadas pela cidade, pelo governo 

que oficialmente servem para controlar o trânsito; Câmeras de segurança do 

comércio em geral, mas também nos banco, e absurdamente nas escolas. 

Sistemas de seguranças, com portões eletrônicos acompanhados de câmeras 

de vigilância com capacidade periférica imensa deixam os espaços auto-

segregados mais protegidos contra os delinquentes da cidade. Entretanto, 

assistimos recentemente tal mecanismo de controle social ser inserido nas 

favelas ocupadas pelas UPP’s como forma de “colaborar” para mantê-las 

pacificadas. É importante ressaltar, o fenômeno da auto-segregação, 

resultando na fragmentação territorial. Basta olharmos para a paisagem urbana 

e observar sua arquitetura do medo. Condomínios que chegam à segurança 



86 

 

máxima para que seus moradores não sejam “afetados” pela violência da 

cidade. E por fim a disputa territorial entre grupos armados como por exemplo o 

varejo do tráfico, ora entre diferentes grupos, isto é, facões, ora contra outro 

grupo que também entra na lógica da disputa territorial com um projeto de 

exploração econômica do território: as milícias. 

 Evidentemente reconhecemos outros elementos que seriam importantes 

de serem explorados neste trabalho, podemos citar a “repressão penal” e o 

sistema carcerário. Seria interessante tratar destes temas e dialogar com 

autores de outras áreas de conhecimento que também os abordam. Mas 

concordamos com Wacqant (2004)49 quando relaciona o aumento da violência, 

formação de classes perigosas e a militarização da segurança pública: 

“A intensificação penal nos bairros carentes com o argumento de que 

a segurança é um direito e a falta de segurança é uma desigualdade 

social, atinge em particular os cidadãos das classes inferiores, é 

preciso lembrar que a reclusão carcerária, assola de maneira 

desproporcional, as categorias sociais mais frágeis econômica e 

culturalmente” 

 Sendo assim, salientamos a necessidade de darmos continuidade a este 

trabalho. Todavia, reconhecemos o quanto é difícil prosseguir os estudos numa 

sociedade de oportunidades desiguais.          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49

WACQANT, Loic. Aberração Carcerária. Disponível em: 

http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=1169 



87 

 

EPÍLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Irmão é maltratado e vocês olham para 
o outro lado? 

Grita de dor, ferido e vocês ficam calados? 

A violência faz a ronda e escolhe a vítima, 

E vocês dizem: “a mim ela está poupando, 
vamos fingir que não estamos olhando”. 

Mas que cidade? 

Que espécie de gente é essa? 

Quando campeia em uma cidade injustiça, 

É necessário que alguém se levante. 

Não havendo quem se levante, 

É preferível que em um grande incêndio, 

Toda cidade desapareça, 

Antes que a noite desça. 

                                       Bertold Brecht 
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