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Resumo  
 
A sociedade brasileira tem enfrentado, nas últimas décadas, um problema que a deixa, dia 
após dia, mais amedrontada, até mesmo em relação ao simples ato de sair de casa: a violência. 
Este fenômeno vem ocupando crescente espaço no cotidiano dos cidadãos, nos meios de 
comunicação e entre os encarregados de estabelecerem políticas públicas que resultem na 
diminuição e controle desses acontecimentos. Neste sentido, os homicídios constituem uma 
questão de forte conteúdo político e objeto de constante pressão social. Os homicídios 
assumem, cada vez mais, um lugar de destaque no conjunto dos problemas urbanos 
contemporâneos. Nesta pesquisa realizamos o diagnóstico de oito municípios do estado do 
Rio de Janeiro e quatro municípios do Espírito Santo. Verificamos que os jovens são as 
principais vítimas deste tipo de violência e que o tráfico de drogas, de alguma maneira, é 
transversal a maioria dos casos. 
 
 
Abstract 
 
Brazilian society lives in recent decades, with a problem that makes day after day, more 
insecure, even to leave the house: violence. This phenomenon occupies a growing space in the 
daily lives of citizens, the media and managers of public policies responsible for the reduction 
and control of these events. In this sense, murder is a matter of strong political content and 
object of constant social pressure. Homicides assume increasingly a prominent place in all the 
contemporary urban problems. In this research we conducted the diagnosis of eight 
municipalities in the state of Rio de Janeiro and four municipalities of the Holy Spirit. We 
find that young people are the main victims of murder and drug trafficking cuts across most 
cases. 
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Keywords: Murder, drug trafficking, youth militia. 
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1. Introdução 

 
Mas como visualizar as violências e os crimes nos tempos de hoje? Como esses 

fenômenos têm se materializado na sociedade atual? Para Costa (1989), a sociedade brasileira 

vive em uma cultura "narcísica" da violência, que se alimenta da decadência e do descrédito 

social, e que rapidamente degenera em cultura da delinquência.  

"O desaparecimento da figura do Ideal coletivo dá lugar ao surgimento 

da figura do fora-da-lei, como imagem Ego-Ideal. O delinquente é a 

forma que o homem supérfluo encontra para sobreviver socialmente na 

cultura da violência" (Costa, 1989, p. 133).  

O "homem supérfluo" é resultado de uma sociedade profundamente individualista e 

competitiva, que deseja sobreviver na cultura da violência, e pode ser representado por um 

jovem de classe média que se considera acima da lei, um bandido que assassina por alguns 

trocados ou, ainda, um policial que tortura e mata por dinheiro ou ligações com grupos 

escusos. Segundo o autor, o delinquente, em sua onipotência, não aceita limites e tem um 

profundo desprezo pela vida de sua vítima. Nas palavras de Costa (1989, p. 134-5), "o 

delinquente arrogante irrealiza o mundo, considera-se acima da lei e desafiando, de forma 

grotesca, todos aqueles que não queiram converter-se em apêndice de sua onipotência".  

Então, será que a violência ou a maneira como o fenômeno se difunde tem assumido 

características distintas na sociedade contemporânea? Mas o que é essa violência? A questão é 

importante para o entendimento da configuração da sociedade e do que dela se pode extrair. 

Buscar as articulações e mediações internas aos fenômenos analisados é uma das maneiras 

para compreender alguns dos acontecimentos centrais da sociedade brasileira. 

Para investigar se a ideia de aumento da violência criminal de fato corresponde às 

discussões veiculadas pela mídia e discutidas nas ruas, precisamos, entre outras coisas, 

analisar os dados das ocorrências criminais. Em geral, os trabalhos que procuram avaliar a 

situação e a evolução dos problemas de segurança utilizam como medidas de violência os 

indicadores de homicídios. A taxa de homicídio está entre os indicadores mais empregados 

nos estudos da violência e da criminalidade, já que é uma das poucas informações com grau 

razoável de confiabilidade, além de expressar um fenômeno eminentemente social, que revela 

a violência em seu grau extremo: a perda do direito à vida (Waiselfisz, 2000).  

 Muitos estudiosos têm se preocupado em descobrir quais as causas ou fatores que 

explicam esse tipo de violência, bem como as possíveis soluções para o problema. Pensando e 

repensando as bases teóricas e realizando estudos empíricos, pesquisas interdisciplinares têm 



buscado fundamentos que processam as articulações e as expressões das mortes violentas no 

contexto social.  

 Alguns trabalhos procuraram teorizar a elevação das taxas de morte violenta, 

considerando o crescimento da população urbana, a exclusão social, o aumento de 

organizações criminais e o maior apelo ao consumismo. Evidenciaram também a importância 

“da corrupção e da impunidade, como verdadeiras endemias sociais” (Souza, Minayo, et al, 

2003). Outros ainda distinguiram os personagens sociais envolvidos nos processos de 

violência e deram ênfase às condições, situações e perfil das vítimas.  

Realmente, para estudar este fenômeno social, são necessários estudos em múltiplos 

segmentos, percorrendo diversas direções. Um melhor entendimento pode ser encontrado, ao 

considerar desde o contexto político até as implicações sociais e psicológicas do autor da 

violência.  

As dificuldades em conceituar a violência letal provêm do fato de se tratar de um 

fenômeno da “ordem do vivido” (Minayo, 2003), do acontecimento, dos processos sociais, 

resultante das relações, da comunicação e da vida social. E, de acordo com a interpretação do 

determinismo do final do século XIX, não se encontra a causa de uma ação de forma direta, 

pois a causalidade já não pode ser concebida de modo linear (causa-efeito); “antes, busca-se, 

num conjunto de fatores que desencadeiam um conjunto de dispositivos com uma cadeia de 

efeitos que se cruzam entre si” (Zaluar, 2000).  

Mesmo que seja difícil conceituar a violência letal, alguns elementos fundamentais 

fazem parte da manifestação social que compreende o fenômeno.  O uso da força como 

instrumento de conquista ou danos produzidos em indivíduos pertencentes a determinados 

grupos sociais são alguns desses elementos inseridos na eclosão da morte violenta. Podemos 

dizer, ainda, que a violência é resultado de uma situação de interação social (Michaud, 1989), 

e que o espaço urbano aparece como sintoma, símbolo e representação da barbárie moderna 

(Dubet, 1995). É um fenômeno eminentemente social, que revela a violência em seu grau 

extremo (Waiselfisz, 2000), a perda do direito à vida. 

 Os homicídios são considerados conceitualmente como uma construção social, 

passível de ser modificada a partir da própria sociedade e do Estado. É uma ação entre 

pessoas, um fenômeno intencional1. Podemos dizer ainda que, associado a um momento 

histórico, é vinculado a questões sociais, conjunturais, estruturais e interpessoais. 

                                           
2 Isto é, um indivíduo atuante tem o intuito de eliminar a vida de um outro, ou outros, dado um determinado 
motivo. 



 Responsável pelo crescimento da mortalidade violenta, o homicídio vem se 

destacando cada vez mais no cenário brasileiro. Um importante fator de influência sobre esse 

crescimento foi o surgimento do crime organizado relacionado com o tráfico de drogas e o 

comércio ilegal de armas. No Rio de Janeiro, segundo estudiosos da área, uma parcela 

significativa dos homicídios está relacionada à dinâmica desses mercados ilegais (Musumeci, 

2002). 

 Como condição facilitadora dos homicídios, destacamos não só o mercado ilegal, mas 

também, o acesso a armas de fogo. Killias (1993) realizou um estudo comparativo entre 

quatorze países2, com base nos dados do International Crime Survey de 1989. Os resultados 

demonstraram que a composição dos homicídios varia conforme a proporção de residências 

com armas de fogo, ou seja, nos países em que a percentagem de residências com armas de 

fogo eram altas, a participação desse instrumento também era alta nas mortes por homicídios. 

 Parte dos homicídios resulta de conflitos entre conhecidos (Catão, 1999). Estudo 

realizado por Soares (1996) indicou que cerca de 20% dos homicídios dolosos registrados no 

Rio de Janeiro eram resultado de conflitos interpessoais, lembrando que apenas 8% dos 

registros desse tipo de crime foram esclarecidos pela Polícia. Piquet (1997) em análise 

realizada na mesma cidade, em 1997, afirmou que, em domicílios que possuem arma de fogo, 

as chances de que esta seja utilizada contra um membro da família é 18 vezes maior do que a 

chance de ser utilizada contra um desconhecido (Piquet, 1997). 

 Baseado nas considerações acima, para uma pesquisa criminológica sobre homicídios 

seriam necessários diferentes tipos de dados, coletados por diferentes agências, referentes às 

vítimas, aos criminosos, à relação entre os dois, o contexto do acontecimento, armas usadas, 

além de variáveis estruturais, tal como o coeficiente de concentração de renda do local do fato 

(Soares, 2003).  

 Segundo Soares (2000), o gênero é a característica sócio demográfica com mais alta 

correlação com o homicídio. “As diferenças de gênero são muito fortes tanto no que concerne 

a vitimização quanto no que concerne os autores” (Soares, 2000). Se examinarmos o perfil 

dos infratores, perceberemos que o número de homens presos é bem mais elevado do que de 

mulheres. No estado do Rio de Janeiro, em 2000, do total de presos, 96,3% eram do sexo 

masculino (Musumeci Soares, 2002).  

Vários estudos procuram descobrir as causas que levam os homens a serem muito mais 

vítimas de homicídio que as mulheres. Alguns tentam entender o problema a partir de 

                                           
3 Três anglo-saxões (Estados Unidos, Inglaterra e Austrália) e onze países europeus continentais. 



explicações trabalhistas, argumentando que as mulheres estão menos inseridas no mercado de 

trabalho e menos expostas a situações de risco. Outros seguem pelas teorias baseadas na 

diferença do estilo de vida e das atividades de rotina entre os sexos. Ou ainda, as teorias do 

controle social, que, por um lado, argumentam que os meninos, diferente das meninas, são 

submetidos a um menor controle social, o que contribui para a delinquência e o crime 

(Hirschi, 1969). Por outro lado, essa vertente teórica ainda não conseguiu gerar um consenso 

sobre a interpretação desses argumentos. 

No que se refere ao estado civil das vítimas, estudo realizado por Soares (2000) 

demonstrou maior vitimização entre os solteiros que os casados, sendo os homens mais 

protegidos pelo casamento, na experiência americana, do que as mulheres. Além disso, Soares 

demonstrou que a separação e a viuvez expõem mais as mulheres à vitimização por homicídio 

do que os homens. 

A idade também é um importante fator a ser considerada na análise dos homicídios. 

Segundo alguns autores, a composição etária das populações pode contribuir na elevação das 

taxas de homicídio, ou seja, os jovens adultos têm mais chances tanto de serem vítimas 

quanto autoras de homicídio, logo, as cidades, regiões ou países, com as mesmas 

características sociais, políticas e econômicas, com maior percentagem de jovens adultos 

teriam maiores taxas de homicídio. Sapori e Batitucci (1998) confirmam esses resultados, 

demonstrando que na região metropolitana de Belo Horizonte os jovens são mais 

representados entre as vítimas de homicídio do que na população. 

Outro fator explicativo da vitimização por homicídio é a cor da vítima. A relação entre 

violência letal e classe social, por um lado, e entre essa última e cor, por outro, sugere 

fortemente a possibilidade de que o risco de homicídio seja maior para os negros e menor para 

os brancos. Alguns autores falam da existência de um verdadeiro genocídio de jovens pobres, 

sobretudo negros (Soares, 2003). Soares e Borges (2004), ao analisar dados referentes a 

Brasil, encontraram que a taxa de homicídio dos negros era 87% maior do que a dos brancos 

em 2000. Cano e Ferreira (2004) encontraram uma taxa de homicídios sensivelmente superior 

para pretos e pardos do que para os brancos no Rio de Janeiro, tanto no caso dos homens 

quanto no das mulheres.  

 Em 2005, o UNICEF organizou uma consulta nacional sobre ações para reduzir a 

violência contra crianças e adolescentes, que identificou problemas relevantes como: falta de 

confiabilidade dos dados disponíveis, desarticulação dos programas e fragmentação das ações 

existentes de prevenção à violência, dificuldades diversas no campo da replicação e da 

sustentabilidade dos programas e projetos locais, e o baixo impacto dos mesmos. 



 Para que o município alcance o objetivo de reduzir a violência letal praticada contra os 

adolescentes e os jovens, será necessário conhecer de forma precisa os problemas e os 

recursos – públicos e privados – disponíveis para a aplicação das medidas de prevenção. Parte 

desses recursos já está alocada em áreas de ação rotineira das prefeituras, como a oferta de 

serviços de Educação e Saúde; construção, proteção e manutenção de equipamentos coletivos, 

etc. O que falta é integrá-los num esforço focalizado na Segurança Pública. Outros recursos só 

existem de forma latente – nas instituições civis, nas empresas e nas comunidades. Neste caso, 

caberá às prefeituras mobilizá-los e articulá-los, a partir de um modelo integrado de 

planejamento e intervenção que tenha como objetivo uma política pública de segurança 

municipal.  

Além disso, para o desenvolvimento de uma política pública municipal qualificada 

será necessária a elaboração de um diagnóstico tecnicamente orientado sobre a situação da 

violência letal contra adolescentes e jovens. Para tanto, será preciso trabalhar com dados 

consistentes a respeito das dinâmicas criminais e violentas sobre as quais se quer intervir. Pois 

sem o conhecimento adequado das especificidades dessas dinâmicas de vitimização, não será 

possível identificar prioridades, orientar a alocação eficiente dos recursos, e tampouco instruir 

a definição de metas adequadas e realistas para que sejam produzidos os resultados desejados. 

Sem diagnóstico não poderá haver uma política setorial, muito menos global, para 

efetivamente enfrentar os problemas vividos pelos cidadãos. Portanto, o ponto de partida para 

a elaboração de uma política pública de segurança deverá ser a realização de um diagnóstico 

dos problemas, com uma base confiável de informações, por meio do qual seja possível cruzar 

as estatísticas de vitimização com outros indicadores urbanos e socioeconômicos reveladores 

das condições de segurança e das condições sociais de cada localidade. 

 Diante deste quadro e considerando essa premissa, nesta pesquisa realizamos 

levantamento qualitativo em como objetivo de compreender a dinâmica dos homicídios em 

quatro municípios do Espírito Santo (Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha) e oitomunicípios 

do Rio de Janeiro (Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, 

Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti), de forma a gerar 

conhecimento que possibilite o desenvolvimento de políticas públicas ou programas de 

redução e prevenção dos homicídios.    

A pesquisa foi realizadacom uma dupla ambição. Mapear as mortes intencionalmente 

provocadas em doze municípios da Região Sudeste. Além do interesse sociológico embutido 

nesse tipo de investigação, desejamos, a partir dele, fornecer aos gestores indicações das áreas 

críticas de maior incidência de violência letal intencional nos municípios estudados. 



Simultaneamente, o percurso foi concebido de forma a ser encarado como uma pista para a 

formulação de políticas públicas de prevenção e redução dos homicídios nos locais onde a 

pesquisa foi realizada. Que fique claro, não pretendemos estabelecer um modelo. 

Apresentamos, apenas, algumas sugestões de percursos, fontes, problemas a serem 

contemplados. Dessa forma, esperamos que outras contribuições possam somar-se a este 

trabalho para a resolução do fenômeno das mortes violentas intencionais. 

  

 

2. Objetivo Geral 

 

Sob esta perspectiva, esta proposta tem como principal objetivo gerar conhecimento 

empírico sobre a manifestação dos homicídios nos municípios que serão estudados, tendo em 

vista as principais causas e motivações deste fenômeno. 

 

2.1. Objetivo Específico 
 

Como objetivos específicos teremos: 

1) mapear e compreender a dinâmica dos homicídios nos municípios estudados, 

conhecendo as áreas/territórios com maior incidência do fenômeno; 

2) aprofundar o conhecimento sobre as mortes violentas intencionais nas 

áreas/território com maior incidência do fenômeno, o perfil das vítimas, local e 

horário de maior incidência, etc.; 

3) entender a percepção dos moradores das áreas/territórios de maior incidência do 

fenômeno acerca dos episódios de homicídios, as motivações, as principais causas; 

4) conhecer a percepção dos agentes de segurança pública sobre o município, bem 

como sobre as áreas/território de maior incidência de homicídios sobre a 

manifestação das mortes violentas intencionais; 

5) investigar outros atores sociais sobre a percepção acerca da manifestação dos 

homicídios nas áreas/território de maior incidência do fenômeno; 

6) entender as principais causas dos homicídios nas áreas/territórios com maior 

incidência do fenômeno em cada município; 

7) identificar quais as principais características nas áreas/territórios de maior 

incidência de homicídio em cada município a ser estudado que possa ser úteis no 



desenvolvimento de propostas de políticas ou programas de prevenção e redução 

da violência letal. 

 

3. Metodologia 
 

Para o desenvolvimento desta pesquisa coletamos e analisamos dados quantitativos e 

qualitativos relativos aos diferentes aspectos que compõem a questão das mortes violentas 

intencionais nos municípios escolhidos para a pesquisa. Os dados que utilizados nesta 

pesquisa foram coletadas a partir de fontes primárias e secundárias.  

No Brasil, enfrentamos o problema de escassez de informações sobre a violência letal, 

o que impede avaliações mais rigorosas. Entretanto, existem algumas possibilidades para se 

obter informações a respeito da violência letal, dentre as quais as seguintes serão utilizadas: 

• Registros administrativos existentes nos órgãos de Saúde (declarações de óbito, mas 

também informações ambulatoriais); 

• Boletins ou registros de ocorrência da Polícia Civil; 

Atualmente, os dados oficiais sobre homicídios são produzidos por apenas duas fontes: 

as estatísticas de mortalidade do DATASUS (Banco de Dados do Sistema Único de Saúde), 

com base nas Declarações de Óbito (DOs); e os Boletins ou Registros3 de Ocorrência das 

autoridades policiais. Ambas as fontes resultam de procedimentos administrativos que devem 

ser efetuados quando um homicídio é registrado. Por exemplo, quando ocorre um crime, este 

deve ser comunicado às autoridades policiais, que devem, obrigatoriamente, preencher um 

Boletim ou Registro de Ocorrência na delegacia de polícia. De sua parte, cada vez que ocorre 

uma morte, a administração deve lavrar uma Declaração de Óbito que, de acordo com a 

legislação, é um documento obrigatório para o sepultamento.  

Os órgãos de Saúde e, em alguns estados, a Polícia Civil, já possuem bancos de dados 

das vítimas de homicídio, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. 

Deste modo, para o desenvolvimento desta pesquisa solicitamos o banco de dados para obter 

as informações específicas sobre homicídios e realizar algumas análises para compreender a 

situação em que se encontra a violência letal nos municípios que comporão a pesquisa, 

examinando esse fenômeno em seus diversos aspectos.  

As informações quantitativas sobre as mortes violentas intencionais disponibilizadas 

estavam organizadas em um banco de dados – coleção de dados estruturados com 

                                           
3 A terminologia Boletim de Ocorrência (BO) ou Registro de Ocorrência (RO) varia entre os diferentes estados 
brasileiros. 



informações relevantes sobre cada vítima. Inicialmente, trabalhamos com os dados do Sistema 

de Informações sobre mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde para podermos estudar as 

tendências temporais do fenômeno das mortes violentas intencionais. Em seguida, buscamos 

os dados referentes aos registros efetuados pelas Polícias Civis. 

No Rio de Janeiro, a instituição que disponibilizou as informações registradas pela 

Polícia Civil sobre morte violenta intencional foi o Instituto de Segurança Pública - ISP. Já no 

Espírito Santo, os dados foram cedidos pela Gerência de Estatística e Análise Criminal da 

Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo. Vale ressaltar que para o Rio de 

Janeiro foram encaminhados informações sobre mortes violentas intencionais e tentativa de 

homicídio. 

A partir dessas estatísticas criminais, realizamos um trabalho de limpeza e correção 

dos endereços nos bancos de dados para que pudéssemos encontrar as localidades com maior 

incidência de mortes violentas intencionais. Após o trabalho de correção do banco de dados, 

foi possível identificar quais os bairros e localidades onde realizaríamos o trabalho de campo 

qualitativo. Gostaríamos de esclarecer que em alguns municípios foi possível identificar o 

bairro com maior incidência e dentro do bairro uma localidade, mas em outros municípios, 

essa definição não foi possível ser realizada.  

Esses dados nos permitiram identificar, respectivamente, a magnitude das ocorrências 

criminais durante o período 2010-2015 para o Rio de Janeiro e 2014-2015 para o Espírito 

Santo e sua distribuição por bairros4. Além disso, o banco de dados dos registros de 

ocorrência foi muito útil na análise do perfil das vítimas de maior vulnerabilidade para os 

crimes analisados.  

Para localizar os bairros e localidades dos municípios dos estados do Rio de Janeiro e 

do Espírito Santo, fizemos uma análise dos registros dos bancos de dados das Polícias Civis. 

Os Municípios e Bairros selecionados foram: 

1. Município: Belford Roxo – Bairro: Jardim Bom Pastor – Localidade: Comunidade 

Gogó da Ema  

2. Município: São Gonçalo – Bairro: Jardim Catarina. 

3. Município: São João de Meriti – Bairro: Éden 

4. Município: Duque de Caxias – Bairro: Jardim Primavera 

5. Município: Nova Iguaçu – Bairro: Comendador Soares – Localidade: Rosa dos 

Ventos 

                                           
4A escolha por utilizar mais de um ano deve a busca por uma maior consistência e estabilidade dos dados 
utilizados, uma vez que grande parte das análises é desenvolvida por distritos e bairros. 



6. Município: Rio de Janeiro – Bairro: Santa Cruz – Localidade: Conjunto Cesarão 

7. Município: Campo dos Goytacazes – Bairro: Parque Eldorado 

8. Município: Cabo Frio – Bairro: Jardim Esperança 

9. Estado: ES – Município: Serra – Bairro: Vila Nova de Colares 

10. Estado: ES – Município: Cariacica – Bairro: Castelo Branco 

11. Estado: ES – Município: Vitória – Bairro: Nova Palestina 

12. Estado: ES – Município: Vila Velha – Bairro: Região da Grande Terra Vermelha 

 

É importante ter claro que a investigação da violência letal não pode circunscrever-se 

apenas ao aspecto puramente criminal, descrito nas estatísticas das ocorrências e denúncias. 

Pelo contrário, para realizar um diagnóstico da situação da violência e da criminalidade em 

um município é preciso apreender, também, as suas condições sócio-demográficas, 

econômicas e de infraestrutura. Nesse sentido, nesta etapa do diagnóstico, trabalhamos com 

dados quantitativos a partir dos Dados populacionais, demográficos, territoriais e 

infraestrutura do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – Censos 

Demográficos. 

 

Realizamos entrevistas semiestruturadas nos bairros e localidades selecionadas a partir 

da incidência de mortes violentas intencionais, com os roteiros de questões iniciais que, no 

decorrer das entrevistas, se desdobraram em outras perguntas que não foram previstas 

inicialmente nas áreas/localidade com maior incidência de mortes violentas intencionais nos 

municípios que compõem a pesquisa. As entrevistas semiestruturadas foram conduzidas por 

roteiros previamente construídos pela Coordenação. Esses instrumentos abordam perguntas 

relacionadas à infraestrutura, aos direitos sociais e urbanos, aos fatores associados aos 

homicídios e às características das vítimas e autores segundo a categoria de entrevistados. A 

entrevista foi escolhida como técnica de pesquisa qualitativa para este projeto porque através 

dela foi possível cobrir todos os municípios previstos obtendo informações de figuras-chave 

de cada um deles, que poderiam dar informações sobre a qualidade de vida dos municípios, 

sobre a sensação de segurança dos habitantes, sobre a forma como eles lidam com as 

instituições públicas e sobre suas expectativas em relação a violência letal. Informações essas 

que não poderiam ser apreendidas através de números. 

Vale ressaltar que tivemos dificuldade para realizar uma etnografia nos bairros 

selecionados para o desenvolvimento da pesquisa. Optamos por não realizar abordagens nas 

ruas e comércios durante a realização do campo por receio de não sabermos ao certo quem 



poderia estar nos observando e quem seria o indivíduo que estava sendo abordado. A 

abordagem utilizada para persuadir os entrevistados a participar foi explicar que se tratava de 

uma pesquisa sobre “Cidadania, Infraestrutura e Violência”, explicando que era uma pesquisa 

da universidade e que seria realizada em todo o Brasil. Além disso, lhes foi explicado que sua 

percepção era muito cara para nós, não havia resposta certa ou errada, apenas era preciso nos 

dizer como era sua experiência de morar naquele bairro. A estratégia pareceu relativamente 

eficaz, pois conseguimos abordar algumas pessoas e explicar sobre o trabalho e realizar a 

entrevista. O mais difícil era dar continuidade pedir outros contatos (técnica de “bola de 

neve”), pois quando os entrevistados percebiam o teor da pesquisa, preferiam não indicar 

outras pessoas. Essa dificuldade foi mais acentuada nos municípios do Espírito Santo. 

No que se refere as instituições de segurança pública, no Rio de Janeiro tivemos 

dificuldade para a realização de entrevistas em todos os Batalhões da Polícia Militar, pois o 

Comandante Geral solicitou que todas as entrevistas fossem acompanhadas por um Tenente 

Coronel que ocupa uma posição de chefia na instituição. Dessa forma, tivemos dois tipos de 

impedimento, um relacionado a associação da agenda do Tenente Coronel, que tentou nos 

atender da melhor possível, com a disponibilidade dos Comandantes dos Batalhões de Polícia, 

considerando que autorização dada pelo Comandante Geral da PMERJ foi liberada apenas no 

final de Maio e tínhamos que terminar o trabalho de campo em Junho. Sendo assim, não 

conseguimos visitar todos os batalhões e, naqueles que visitamos, não conseguimos realizar o 

número de entrevistas que havíamos planejado. 

No Espírito Santo, a nossa maior dificuldade foi com a Polícia Civil. Tivemos reunião 

com a Chefia da Polícia Civil com a presença do diretor da Divisão de Homicídios e Proteção 

à Pessoa (DHPP) e do delegado responsável pela Superintendência de Polícia Especializada 

(SPE) com o objetivo de solicitar a autorização para realizar a pesquisa junto aos policiais 

civis. Além disso, fizemos várias visitas ao gabinete da Chefia de Polícia Civil e 

encaminhamos uma Minuta de Convênio entre o Laboratório de Análise da Violência (LAV-

UERJ) e a Polícia Civil para a realização do estudo, além de diversos contatos por e-mail e 

telefone. Apesar deste fato, conseguimos realizar apenas uma entrevista com o Delegado da 

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. 

Além das entrevistas, foram realizadas, ainda, reuniões com representantes da Polícia 

Militar e da Polícia Civil que atuam nos municípios que integram essa pesquisa.  

Apesar das dificuldades enfrentadas no campo, as entrevistas nos permitiram 

caracterizar cada bairro e comunidade dos municípios de várias formas, mostrando, por um 

lado, as motivações dos homicídios e as características de cada vítima e autor, e, por outro, a 



infraestrutura e as atividades sociais existem na área e se há organizações às quais os jovens 

podem se associar.  

Entre os meses de fevereiro e meados de junho de 2016, a equipe realizou 49 

entrevistas com atores sociais, 23 entrevistas com policiais militares e 11 entrevistas com 

policiais civis, totalizando 83 entrevistas. O Quadro 1 resume o quantitativo de entrevistas 

realizadas durante a pesquisa.  

 

 
Quadro 1: Entrevistas Realizadas nos Municípios do Rio de Janeiro 

Espírito Santo 

Município: Serra – Bairro: Vila Nova de 
Colares / Feu Rosa 02 02 00 

Município: Cariacica – Bairro: Castelo 
Branco 03 02 00 

Município: Vitória – Bairro: Nova Palestina 02 03 01 
Município: Vila Velha – Bairro: Grande 
Terra Vermelha 03 02 00 

Sub-total  10 09 01 
Total  49 23 11 

Total Geral  83 

 

 

4.Diagnóstico no Município do Rio de Janeiro 
 

Municípios/Localidades 
Entrevistas 

Concluídas com 
Atores Sociais 

Entrevistas 
Concluídas 

com Policiais 
Militares 

Entrevis tas 
Concluídas 

com Policiais 
Civis 

Rio de Janeiro 

Municípios: Belford Roxo – Bairro: Jardim 
Bom Pastor – Localidade: Gogó da Ema  04 00 

01 

Município: São João de Meriti – Bairro: 
Éden 05 00 

Município: Duque de Caxias - Bairro: 
Jardim Primavera 05 04 

Município: Nova Iguaçu – Bairro: 
Comendador Soares – Localidade: Rosa 
dos Ventos 

05 00 

Município: São Gonçalo – Bairro: Jardim 
Catarina 06 00 04 

Município: Rio de Janeiro – Bairro: Santa 
Cruz – Localidade: Conjunto habitacional 
Cesarão 

04 03 03 

Município: Cabo Frio – Bairro: Jardim 
Esperança 

04 04 00 

Município: Campos dos Goytacazes – 
Bairro: Parque Eldorado 06 03 02 

Sub-total  39 14 10 



4.1.Conhecendo Santa Cruz e o Cesarão: territóriosonde a incidência de homicídios é 
muito alta 

A densidade demográfica da cidade do Rio de Janeiro cresceu nos últimos 15 anos. 

Em 2000, segundo o IBGE, a densidade demográfica era de 4.677,5 km2. Em 2015, a 

concentração de pessoas por km2 foi de 5.396,4 (Gráfico 1). Parte do crescimento da 

população da metrópole carioca se deu nos bairros da Zona Oeste periférica (Baixada de 

Jacarepaguá, Baixada de Sepetiba e bairros ao longo do ramal de Santa Cruz da Estrada de 

Ferro Central do Brasil). A população da Zona Oeste representa 41,36% (2.614.728 

habitantes) do total do município do Rio de Janeiro (6.320.446 habitantes), segundo o IBGE. 

 
Gráfico 1 – Evolução da densidade demográfica no município do Rio de Janeiro e no Estado 

do Rio de Janeiro – 2000 a 2015 

 
Fonte: IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
Em uma década, bairros da zona oeste do Rio de Janeiro obtiveram um crescimento 

de até 150% em sua população residente, segundo dados do Censo 2010 realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). ARegião Oeste concentra os nove 

bairros com maior crescimento absoluto de 2000 a 2010: juntos, receberam 278 mil 

moradores.Entre os bairros da zona oeste do Rio de Janeiro, o mais populoso é Campo 

Grande com 328,3 mil habitantes. Santa Cruz (217,3 mil) é o terceiro bairro com maior 

concentração populacional.  

A expansão populacional dos bairros periféricos da Zona Oeste está relacionada ao 

crescimento das populações de baixa renda. Estas, dada à escassez de moradias populares de 

baixo custo nas áreas centrais da metrópole, ocupam os terrenos menos valorizados e 
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desprovidos de infraestrutura básica de habitação, que são as favelas, e os loteamentos 

irregulares.  

A distribuição de bens e serviços básicos também é bastante irregular na região. A 

Zona Oeste do Rio de Janeiro é a região com o menor IDH* (Índice de Desenvolvimento 

Humano)5 do município, marcada por significativas disparidades sociais e realidades 

contrastantes. O IDH da Zona Oeste para o ano de 2013 foi inferior ao da cidade do Rio de 

Janeiro (IDH-M 0,842). Pelo mapa abaixo, verificamos que há situações polarizadas: a Barra 

da Tijuca com a melhor situação de indicadores socioeconômicos (com um IDH de 0,959) e 

Santa Cruz com a pior (IDH de 0,742). 

Os indicadores culturais reforçam a perspectiva da desigualdade na Zona Oeste: a 

Barra da Tijuca conta com uma concentração considerável de salas de cinema (32%), embora 

apresente índices baixos com relação à oferta de museus (2%), bibliotecas (3%), centros 

culturais (5%) e teatros (3%). Por sua vez, Jacarepaguá e Cidade de Deus são regiões 

caracterizadas pela escassez de museus (3%), bibliotecas (8%), centros culturais (6%) e 

teatros (5%), além de possuir a menor concentração de salas de cinema da cidade (4%)6. 

A Zona Oeste apresenta significativas disparidades sociais entre os seus bairros, no 

que concernem aos indicadores de infraestrutura urbana, de regularização fundiária dos 

domicílios e de densidade de ocupação dos mesmos, inferiores a maior parte de outras regiões 

da cidade do Rio de Janeiro. 

 

Mapa 1 - Índices de Desenvolvimento Humano da Zona Oeste, 2013 - RJ 

                                           
5O IDH foi criado em 1990 e é o resultado de uma equação que mistura três dimensões: renda, saúde, e a 
educação. O índice varia de zero até 1, sendo considerado baixo entre 0 e 0,499; médio de 0,500 a 0,799; 
elevado, se igual ou acima de a 0,800. 
6Instituto Rio: http://www.institutorio.org.br/sobre_a_zona_oeste 



 
Fonte: Instituto Rio 

 

A escassez da presença do Estado em serviços básicos como educação, saúde, 

habitação e segurança na Zona Oestetambém está presente nas falas de nossos entrevistados. 

Contudo, as vulnerabilidades sociais dos bairros periféricos da Zona Oeste não ocuparam 

centralidade nos relatos dos entrevistados. Muitos associam as carências de serviços públicos 

(como serviços de transporte e problemas de saneamento) diretamente à questão da violência.  

No que se refere as mortes violentas intencionais, entre os anos de 2000 e 2014, a 

taxa por 100 mil habitantes deste tipo de violência no Município do Rio de Janeiro foram altas 

e passaram a ter uma redução a partir de 2002 e um leve aumento a partir de 2012. Em 2014, 

a taxa na metrópole carioca chegou a 32,8 por 100 mil habitantes. Enquanto que a taxa do 

estado do Rio de Janeiro foi de 19,5 por 100.000 pessoas no mesmo ano. É interessante 

sublinhar que com a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora7 (UPPs), na cidade do 

Rio de Janeiro, em Dezembro de 2008, a taxa de mortes violentas intencionais sofreu um 

impacto na capital fluminense, ainda que a tendência do Estado também era de queda (Cano, 

Borges e Ribeiro, 2012). Dentro desta perspectiva, no mesmo período houve a implantação do 

Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados8, que pode ter tido alguma influência na 

redução das mortes violentas intencionais no Estado. 

                                           
7 A UPP é um programa de policiamento que tem como forma de atuação a ocupação permanente de “território” 
de favela.  
8 O Sistema de Metas e Acompanhamento de Resultados é um modelo de gestão por desempenho, desenvolvido 
pela Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de desencadear ações integradas de prevenção e controle 



 
Gráfico 2 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no 

Estado do Rio de Janeiro e no Município do Rio de Janeiro 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS / IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

Analisando os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP/RJ) segundo bairro do 

Município do Rio de Janeiro, verificamos que Santa Cruz lidera o ranking dos 10 bairros com 

maior incidência de vítimas de morte violenta intencional na capital9. Entre os anos 2010 e 

2015, o bairro chegou a ter 710 registros de mortes violentas intencionais. Em seguida, 

destacam-se: Campo Grande com 516 mortes; Bangu 355 vítimas e Realengo com 333 

vítimas, como mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 1 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de morte violenta 
intencional no município do Rio de Janeiro – 2010 a 2015 

Bairro 
Número 

de Vítimas 
Santa Cruz 710 
Campo Grande 516 
Bangu 355 
Realengo 333 
Pavuna 278 
Bonsucesso 252 
Centro 237 
Costa Barros 224 
Madureira 196 

                                                                                                                                    
qualificado do crime e estabelecer as metas para a redução da incidência dos Indicadores Estratégicos de 
Criminalidade. 
9 Também analisamos o ranking das tentativas de homicídio e Santa Cruz também foi o bairro com maior 
número de vítimas. 
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Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
O Diretor da Divisão de Homicídios (DH) da Capital confirmou que Santa Cruz é o 

bairro com maior incidência de homicídios do Rio de Janeiro. Ele atribui o número de 

homicídios em Santa Cruz ao seu baixo índice de desenvolvimento humano, e explica que os 

bairros mais violentos concentram quase 50% dos homicídiosda cidade do Rio de Janeiro. 

Essas mortes são essencialmente associadas ao tráfico de drogas, às milícias e a jogos ilegais. 

O Diretor da DH Capital descreveuos bairros mais violentos segundo as incidências de 

homicídios e os respectivos grupos criminosos da área da seguinte maneira: 

� Santa Cruz – Tráfico de Drogas, Mílicia e Jogos Caça Níquel; 

� Campo Grande – Milícias exercem o seu poder através do uso da força letal; 
� Bangu – Tráfico de Drogas, Mílicia e JogosCaça Níquel; 
� Realengo – Mílicia e Tráfico de Drogas; 
� Pavuna- Tráfico de Drogas. 

 

ODiretor da Divisão de Homicídios da Baixada acrescentou dois bairros da Zona 

Oeste do Rio de Janeiro que também apresentam muitos registros de mortes violentas de 

autoria dos milicianos. São eles: Seropédica e Itaguaí. Vale ressaltar que, segundo o relato dos 

policiais civis entrevistados na capital, apenas uma Milícia atua nos bairros de Seropédica, 

Itaguaí, Campo Grande e Santa Cruz10. Esta Milícia é conhecida como “Liga da Justiça”. A 

Milícia que atua na Zona Oeste possui os traços centrais deste tipo de grupo criminoso: (1) 

domínio do territorial e populacional; (2) coação contra moradores e comerciantes; (3) 

motivação de lucro individual, para além das justificativas retóricas; (4) discurso de 

legitimação relativo a liberação do tráfico de drogas e à instauração de uma ordem protetora; 

(5) participação de agentes de segurança pública do Estado que atual de forma privada; (6) 

imposição de taxas obrigatórias a moradores e comerciantes e oferta de serviços (Cano e 

Duarte, 2012).  

Em contrapartida, a Milícia em municípios da Baixada Fluminense, por exemplo, o 

desenho de negócio é distinto. Em Nova Iguaçu e Caxias, oslíderes e os modelos de Milícia 

são diferentesde Santa Cruz e Campo Grande. Nas áreas das 54ª, 58ª e 56ª Delegacias de 

Polícia Civil há Milícias subdividas em áreas.  

                                           
10 Os entrevistados comentaram que no passado haviam mais de uma Milícia atuando na Zona Oeste. Haviam 
conflitos entre estas Milícias, no entanto atualmente a “Liga da Justiça” foi a única que manteve o poder na 
região. 



No interior de Santa Cruz, as estatísticas criminais do ISP indicam que o Cesarão, 

conjunto habitacional popular vinculado aos sindicatos, está entre as localidades mais 

violentas do bairro. Por esta razão, optamos por investigar as dinâmicas dos homicídios em 

Santa Cruz à luz dos relatos com moradores residentes no Cesarão, que fica próximo à 

Avenida Cesário de Melo. Quando perguntamos aos moradores ou ex-moradores locais como 

era residir no conjunto habitacional do Cesarão, um dos moradores inicia a conversa 

diferenciando o local das demais áreas da Zona Oeste. Segue a descrição:  

“Morar no Cesarão é quase morar numa Ilha. Cesarão é muito 
distante de qualquer lugar. A Zona Oeste como um todo é muito 
grande. Então são sempre grandes deslocamentos [...] Então a sua 
vida fica concentrada dentro da Zona Oeste. Quem morava no 
Cesarão resolvia a sua vida econômica no Centro de Santa Cruz, 25 
minutos de ônibus ou no centro de Campo Grande, 40 minutos de 
ônibus. Estudava no Cesarão ou nos bairros próximos como 
Paciência, Campo Grande no limite. É uma vida privada de qualquer 
coisa que não fosse o básico. A gente tinha escola, transporte público 
no mínimo e só. Cesarão não tinha nenhuma opção cultural, de 
esporte, lazer. O que agente fazia era jogar futebol nos campos 
improvisados que tinha e a Igreja que acaba virando uma área de 
sociabilidade maior para gente. Tanto que é uma a realidade do 
bairro até hoje. Em cada ruazinha que você entrar, terá uma ou duas 
igrejas, seja ela protestante, seja ela católica ou qualquer outra 
denominação religiosa. O número de agremiação religiosa é muito 
alta desde que eu era mais novo até os dias atuais. E trabalhar no 
Cesarão é algo interessante por que foi uma escolha financeira. Na 
época, eu era professor da rede estadual, o salário era muito 
pequeno. Eu podia escolher entre uma escola no Cesarão João Vita 
que ficava 5 minutos a pé da minha casa ou escolher trabalhar em 
Campo Grande, mas eu teria que arcar com os custos da passagem. 
Por questões financeiras, eu escolhi João Vita.[...] Eu optei por 
trabalhar no João Vita e não me arrependo. Pude conhecer um pouco 
mais o bairro [...] Eu trabalhei no João Vita, no Cesarão, de 2006 até 
2013”(Ex-Morador e professor da rede pública de ensino no Cesarão, 
Santa Cruz/RJ). 

 

Entre os principais problemas do Cesarão percebidos pelos entrevistados está a 

carência dos serviços públicos. O transporte coletivo é um clássico problema local. 

Atualmente, o bairro conta apenas com quatro linhas de ônibus, incluindo o BRT11. Apesar da 

proibição do transporte alternativo, na Avenida Cesário de Melo a van é o principal meio de 

transporte no Cesarão.  

                                           
11 O BRT (Bus Rapid Transit) é um sistema de transporte coletivo do município do Rio de Janeiro que trafega 
em um corredor exclusivo, com o intuito de ser uma alternativa mais rápida de viagem para os passageiros. 



No que se refere a atuação de grupos criminosos, o Cesarão tem um histórico de 

conflitos armados entre o tráfico de drogas e a Polícia Militar e do tráfico de drogas com a 

milícia. Até 2014, Cesarão era controlado por traficantes. Neste ano, este conjunto 

habitacional foi invadido e dominado pela Milícia. Vale ressaltar que a invasão por parte dos 

milicianos foi realizada em parceria de policiais militares, inclusive com o auxílio do 

“Caveirão” 12, segundo relato de moradores.  

Além disso, O Diretor da DH da Capital conta com mais detalhes como mudanças na 

estrutura de comando da milícia afetou a arena de conflitos entre criminosos locais. O “Golpe" 

dividiu a arena de atores criminosos locais, produzindo novas rivalidades entre grupos de 

milicianos (antigos e mais recentes). O resultado do jogo produziu um ambiente de incertezas 

e desconfianças entre milicianos, uma vez que o atual líder da milícia no Cesarão e em outras 

localidades de Santa Cruz e Campo Grande é um ex-traficante. O delegado da DH da Capital 

relata a fato com detalhes:  

 

“ [...] Geralmente, os lideres da milícia são conhecido por Jeroni e 
Natalino. Ambos são os primeiros milicianos de Campo Grande com 
influência em Santa Cruz. Depois vieram o trio Batman, Toni Angelo 
e Gao . Atualmente, todos foram presos. Esses milicianos tinham uma 
ascendência nas forças policiais (civil e militar). Houve um racha 
entre Batman com Toni Angelo. E essa dupla escolheu para liderar a 
Milícia de Santa Cruz Carlinhos das três pontes. Ele é um ex-
traficante. Essa escolha fugiu a regra. Afinal, os líderes da milícia 
normalmente nos dois bairros são tradicionalmente ascendentes de 
policiais militares e civis. O atual líder da Milícia do Cesarão e em 
outros territórios de Santa Cruz e Campo Grande é um ex-traficante 
[...] ” (Diretor da Delegacia dos Homicídios da Capital/RJ). 

 

 
A Milícia13 é formada por policiais e conseguiu “dominar” o Cesarão com a ajuda da 

Polícia Militar, conforme mencionado anteriormente. Daí a razão para policiais no local 

exercerem uma dupla função: proteger a população local (policiamento ostensivo) e a de 

extinguir os “bandidos” em nome dos interesses da Milícia. Como em toda área periférica da 

Zona Oeste, no Cesarão a Milícia atua através da venda de gás e de TV a cabo. Os moradores 

comparam a atuação das Milíciascom a da “máfia”. Afinal, os milicianos fazem dos 

comerciantes reféns de seus negócios. Em contrapartida, segundo o entrevistado, amilícia 

protege a população local. Em suas palavras:  

                                           
12 Nome popular dado a um tipo de carro blindado utilizado pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia 
Militar (BOPE).  
13 Cano e Duarte (2012) 



“ [...] a milícia é como se fosse a máfia, eles oferecem proteção aos 
comerciantes, e em troca dessa proteção, os comerciantes dão uma 
parte dos lucros, e se os comerciantes não abaixarem a cabeça, eles 
próprios vão lá e vandalizam, entendeu?”(Morador do Cesarão, Santa 
Cruz/RJ). 

 
“Não, os moradores [...] eles não chegam nos moradores, eles só 
chegam nos comerciantes mesmo. Os moradores, eles têm até um certo 
respeito, quanto aos moradores, entendeu, eles não... eles até vivem a 
defender os moradores, e assim, muitos moradores se sentem 
acomodados com a presença deles lá; por quê? Pelas coisas que eles 
oferecem, sinal de TV, o gás.. [...”] (Morador do Cesarão, Santa 
Cruz/RJ). 
 

Porém, há controvérsias no discurso dos entrevistados sobre a forma de atuação dos 

milicianos no Cesarão. Porém, ficou claro que os milicianos também visitam os moradores 

atrasados no pagamento dos “serviços” oferecidos. Os milicianos, explicam os entrevistados, 

fazem rondas de carro no conjunto habitacional, visando manter o poder via o medo e 

controlar possíveis conflitos. 

A atual violência letalpraticada pelos milicianos se dá em nome da punição do 

descumprimento da ordem estabelecida. As mortes violentas intencionais são menos 

frequentes no Cesarão desde a tomada do conjunto habitacional pela Milícia, de acordo com a 

avaliação dos entrevistados. Entretanto, um dos moradores entrevistados acredita que com a 

entrada da Milícia, os corpos das vítimas não estejam mais visíveis ou não sejam mais 

expostos como na época do domínio do tráfico de drogas na região. Sendo assim, há uma 

possibilidade do número de vítimas não ter reduzido. 

A localização territorial dos grupos de criminosos na área do conjunto habitacional e 

adjacências é fator importante para compreender as dinâmicas da criminalidade na área. O 

Cesarão fica em frente à Favela do Rola (Rodo), que hoje está sob o domínio do tráfico de 

drogas. O que divide o conjunto habitacional e a Favela do Rola é a Avenida Cesário de Melo. 

A Milícia e o tráfico constantemente entram em conflito, uma vez que osmilicianos também 

buscam dominar a Favela do Rola. Por outro lado, o tráfico de drogas visa recuperar o 

controle político e econômico do Cesarão (perdido no ano de 2014). Esse cenário pode ser 

confirmado pelo número de vítimas de mortes violentas intencionais registradas pela Polícia 

Civil no período de 2010 a 2015 (Tabela 2). Entre 2012 e 2014 eram contabilizados um 

número um pouco maior de vítimas no Cesarão, em comparação com a Favela do Rola. Em 

2015, quando a Milícia ocupou o Conjunto Habitacional Cesarão, o número de vítimas de 

homicídio diminuiu. Por outro lado, em 2015 a incidência de homicídios aumentou na Favela 



do Rola, provavelmente, por conta dos conflitos entre os traficantes locais e os milicianos que 

atuam no Cesarão. 

Um ex-morador descreve como o conflito entre facções criminosas estão estruturadas 

no Cesarão. Em suas palavras: 

 

“ [...] Porque o Cesarão, assim, é como se ali fosse um complexo, é 
como se fosse um complexo, ali se denominava Cesarão, o Rodo e o 
Antares. O Rodo, ele é dividido em duas partes, o Rodo I e o Rodo II, só 
que é tudo a mesma facção, e assim, ao lado do Cesarão também tem 
uma favela, o nome é (inaudível), essa favela é de uma outra facção; 
quando os milicianos vieram lá pra aquela área, eles queriam dominar 
essa favela do (inaudível), e logo em seguida a favela do Cesarão, só 
que aí eles estacionaram, eles tentam, tentam, tentam dominar a favela 
do Rodo, só que não conseguiram, entendeu, aí fica nesse confronto 
diário. Entendeu? [...]” (Ex Morador do Cesarão, Santa Cruz/RJ). 

 
 

Tabela 2 – Vítimas de morte violenta intencional no Cesarão e na Favela do Rola – Santa 
Cruz, 2010-2015 

 Cesarão 
Favela do 

Rola 
2010 8 17 
2011 13 14 
2012 19 15 
2013 19 14 
2014 21 11 
2015 17 19 
Total 97 90 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 
AFavela de Antaresfica a 3,5km do Cesarão. Esse local é associado pelos 

entrevistados a uma espécie de “Quartel General” dos traficantes. Quando a polícia ou os 

milicianos atacam os traficantes da Favela do Rola14, estes fogem para Favela de Antares, por 

um caminho pela mata15.Em outras situações, quando os traficantes precisam transitar entre a 

Favela do Rola e a Favela de Antares, e vice e versa, eles utilizam o BRT. Os traficantesque 

embarcam no BRT, normalmente, ostentam armas e discutem as possíveis estratégias para 

enfrentar a Milícia, como se não houvesse mais ninguém no ônibus.Assim, os passageiros, em 

geral, moradores do bairro,convivem com essa dinâmica e se sentem inseguros em utilizar 

                                           
14O mesmo acontecia com os que atuavam no Cesarão. 
15 Vale ressaltar que algumas das vítimas de morte violenta registrada como ocorrida na Favela do Rola tem 
como ponto de referência um matagal entre esta favela e a Favela de Antares. 



este serviço de transporte. Esses eventos mostram que o Estado não atua ou não sabe como 

atuar neste tipo de situação. 

De acordo com os entrevistados, existem áreas mais violentas dentro do Cesarão. São 

localidades distantes e onde houve invasão. Elas são denominadas por Nova Palestina e Nova 

Jerusalém. Os entrevistados atribuem a violência nesses locais à falta de infraestrutura urbana. 

São áreas ainda mais inseguras. Elas são mais próximas das áreas de invasões. O entrevistado 

descreve a favela da Nova Palestina: “Ah, são ruas assim, muitos terrenos baldios, inclusive... 

assim, dentro do próprio conjunto, desses terrenos baldios que vai até favela, dentro do 

próprio conjunto, que se chama Palestina".  

 

Mapa 2 – Delimitação de parte do Bairro Santa Cruz e localização do Conjunto Habitacional 
Cesarão no Rio de Janeiro 

 
Fonte: Google Map 

 



Os entrevistados esclarecem que nessas áreas violentas, dentro do conjunto 

habitacional do Cesarão, os homicídios ocorrem também segundo a lógica das rivalidades 

entre os moradores. As mortes violentas intencionais são mecanismos de resolução de 

conflitos do cotidiano do Cesarão. Na íntegra: 

 
[...] os crimes do Cesarão nunca foram investigados, punidos. A 
impunidade é algo extremamente corriqueira. Então,isso por si só 
estimula não somente a violência cotidiana como também a 
doméstica. Mas o nível cultural é algo muito forte para a violência. 
Agente só usa a violência quando perde a razão e quando tem pouca 
razão a força é utilizada com bastante frequência. Então em geral os 
conflitos no Cesarão são resolvidos na porrada, na violência, e isso 
deixa esse clima bastante pesado na comunidade. O pai espancar o 
filho, o marido dá porrada na mulher, dois caras se resolverem na 
porrada era algo muito normal. Isso dá uma sensação de violência 
cotidiana [...](Ex-Morador e professor da rede pública de ensino no 
Cesarão, Santa Cruz/RJ). 

 

O motivo atribuído a tais rivalidades é a impunidade. Um morador exemplifica o 

problema da impunidade no Cesarão com um episódio violentoenvolvendo uma jovem 

residente do bairro. O assassino cometeu o crime em via pública, com a presença de várias 

testemunhas, mas a morte nunca foi investigada e o autor da morte, o pai da vítima, não 

respondeu pelo ato. Pelo contrário, por medo, moradores e testemunhas não denunciaram o 

autor da morte, segundo o morador.  

 

 

4.2.Conflitos entre o Tráfico de Drogas e a Milícia: Motivações e Causas dos homicídios 
no Cesarão – Santa Cruz 

 

A (in) segurança pública é o problema mais citado pelos entrevistadosmoradores e ex-

moradores do Cesarão. A dinâmica das mortes violentas intencionais envolve em sua maioria 

disputas por poder, dinheiro e controle geopolítico do território. O Cesarão é representativo do 

problema da criminalidade em Santa Cruz, pois nesta área há disputas entre milicianos e o 

tráfico de drogas por dois motivos: poder material (dinheiro) e poder simbólico expresso no 

domínio do território. Nas palavras do Diretor da Divisão de Homicídios da Capital, “Eles 

querem poder e território. A motivação é um negócio financeiro. São policiais foram expulsos 

de suas instituições". 

Esse processo pode ser entendido a partir da concepção de fronteiras sociais e 

simbólicas, além das motivações econômicas e de poder que atravessam todo o processo. 



Diante da complexidade dessas relações e conflitos, entendemosas fronteiras sociais e 

simbólicas a partir da transiçãodo domínio do tráfico de drogas para a Milícia na localidade e 

as suas consequências na vida dos moradores e na incidência dos homicídios no Cesarão e na 

Favela do Rola (localizada do outro lado da Avenida Cesário de Melo). No período em que o 

Cesarão era dominado pelo tráfico de drogas, constantemente haviam conflitos entre estes e a 

Polícia Militar, bem como com os milicianos. Haviam muitas mortes no local, o uso ostensivo 

de armas e uma desordem social no conjunto habitacional. Com a tomada do Cesarão pela 

Milícia, os conflitos armados reduziram, tendo em vista que a Polícia Militar deixou de se 

“preocupar” com esta localidade, já que seus “representantes” informais passaram a “cuidar 

da área” e as mortes intencionais deixaram de ocorrer com a mesma intensidade. Por outro 

lado, o número de mortes na Favela do Rola aumentou significativamente, já que os 

milicianos que ocupam o Cesarão tentam invadir a Favela pela disputa de poder e, sobretudo, 

pelo dinheiro que o controle territorial gera. 

Não obstante, apesar da redução do número de mortes violentas intencionais 

registradas desde o controle da Milícia, um novo cenário tomou conta do Cesarão: o medo de 

desobedecer,de fugir às regras e de falar sobre este grupo criminoso. Confirmamos esse 

sentimento na medida em que a maioria dos moradores do Cesarão não queriam participar da 

pesquisa ou evitavam falar sobre a Milícia.   

Resumindo, verificamos que as principais motivações para os homicídios no Cesarão 

(e na Favela do Rola) são a disputa pelo poder e o controle geopolítico do território que gera 

recursos financeiros para os grupos criminosos de acordo com sua forma de atuação. Não 

obstante, é importante citar a ação paradoxal da Polícia Militar neste processo e a sua busca 

pela Milícia como um ator de segurança em algumas áreas do Rio de Janeiro. Nesse sentido, 

verificamos no Cesarão uma conjugação da “ausência do Estado”e“corrupção de agentes do 

Estado”, sobretudo policiais militares.  

 
 

4.3.As vítimas de homicídio no Cesarão: Traficante é “bandido” e Miliciano é 
“miliciano” 

 Quanto ao perfil das vítimas de homicídios (mortes violentas intencionais) do bairro 

de Santa Cruz16, o discurso dos entrevistados vai ao encontro as estatísticas criminais (Tabela 

3): são homens, jovens e negros. Deste perfil, grande parte das vítimas são traficantes. Por 

outro lado, observamos que um percentual significativo de vítimas com 40 anos ou mais. Uma 

                                           
16Para a análise das estatísticas criminais estamos analisando o bairro de Santa Cruz, tendo em vista a dinâmica 
territorial da violência e dos grupos criminosos que atuam na região. 



hipótese para este resultado pode ser explicada pelo discurso de um dos entrevistados. Ele 

informa que os milicianos, em geral, têm 40 anos, ou mais e também são vitimizados por 

homicídio nos conflitos com os traficantes.  

 
 

Tabela 3 – Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 
em Santa Cruz, Rio de Janeiro-RJ – 2010-2015 

  Frequência % 
Sexo 

Feminino 73 7,5% 
Masculino 820 84,4% 
Não Informado 79 8,1% 
Total 972 100,0% 

Faixa Etária 
Menos de 16 anos 13 1,3% 
16 a 19 anos 80 8,2% 
20 a 24 anos 107 11,0% 
25 a 29 anos 94 9,7% 
30 a 39 anos 128 13,2% 
40 anos ou mais 141 14,5% 
Não Informado 409 42,1% 
Total 972 100,0% 

Raça/Cor 
Branca 179 18,4% 
Negra 650 66,9% 
Não Informado 143 14,7% 
Total 972 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

Os policiais civis da DH da Capital confirmam a descrição do perfil das vítimas e 

dizem que os autores das mortes são, em sua maioria, os milicianos. Segundo o delegado, as 

vítimas das mortes violentas intencionais são pobres, vinculadas ao tráfico ou a milícia. Quase 

90% são homens e parte das vítimas possui até o primeiro grau e muitos vinculados as forças 

policiais. Os autores estão vinculados a Milícia, são ex-policiais.  

Ao escutar os moradores e ex-moradores do Cesarão, verificamos a existência de 

identidades situacionaisconforme a atuação criminosa nesta localidade e na Favela do Rola. 

Os traficantes são identificados como “bandidos” e os Milicianos como “milicianos”. Nessa 

classificação, os traficantes são marginalizados e os milicianos são, de alguma forma, 

legitimados porque são vistos como um “braço de poder da polícia”. 

Vale ressaltar que, segundo o discurso dos entrevistados, os traficantes são muito 

magros, não se vestem bem e são moradores do Cesarão. Já os milicianos são “pessoas 



comuns”. Essa categoria de “pessoas comuns” pode representar o receio em definir 

caraterísticas dos milicianos ou uma forma estigmatizante de caracterizar os traficantes em 

comparação aos milicianos. De qualquer forma, apesar dessa categoria, alguns entrevistados 

apresentaram algumas características dos milicianos, como o fato de serem mais velhos, entre 

35 e 50 anos, serem fortes (atléticos), usarem “boas” roupas e não morarem no Cesarão. Na 

comparação entre os traficantes e os milicianos, podemos concluir que os milicianos, na 

percepção dos moradores do conjunto habitacional Cesarão, são maduros e saudáveis, 

diferente dos traficantes. 

 

Tabela 4 – Distribuição das Mortes Violentas Intencionais por categoria em Santa Cruz, Rio 
de Janeiro-RJ – 2010-2015 

  Frequência % 
Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo 490 50,4% 
Homicídio (outros) 266 27,4% 
Homicídio Proveniente de Auto de Resistência 109 11,2% 
Encontro de Cadáver 42 4,3% 
Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca 26 2,7% 
Homicídio Provocado por Queimaduras 8 0,8% 
Homicídio Provocado por Paulada 7 0,7% 
Roubo Seguido de Morte Provocado por Projétil de 
Arma de Fogo 

5 0,5% 

Encontro de Ossada 4 0,4% 
Homicídio Provocado por Asfixia 4 0,4% 
Lesão Corporal Seguida de Morte (outros) 4 0,4% 
Roubo Seguido de Morte (outros) 3 0,3% 
Lesão Corporal Seguida de Morte Provocada por 
Paulada 2 0,2% 

Homicídio Provocado por Pedrada 1 0,1% 
Lesão Corporal Seguida de Morte Provocada por 
Projétil de Arma de Fogo 1 0,1% 

Total 972 100,0% 
Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

Analisando as mortes violentas intencionais em Santa Cruz segundo as suas tipologias, 

verificamos que a maioria é por arma de fogo (50,4%). Nos chamou a atenção o número de 

vítimas de homicídios provenientes de auto de resistência (resistência seguida de morte) em 

Santa Cruz: 109 vítimas (Tabela 4). Desse total, considerando a identificação da localidade da 

agressão, 49 vítimas foram mortas na Favela do Rola, 21 em Antares e 2 no Cesarão. Esses 

dados seguem na mesma direção do discurso dos entrevistados sobre os conflitos da Milícia 

com o tráfico na Favela do Rola e a relação desta com a polícia. Os homicídios provenientes 



de auto de resistência no Cesarão registrados ocorreram um em 2010 e o outro em 2012, antes 

do domínio da Milícia. 

 

 

4.4.O que tem sido feito diante dos homicídios? 
 

A prevenção dos homicídios na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro parece ser 

algo impensável. Quando perguntamos aos entrevistados - policiais militares do 27º Batalhão, 

aos policiais civis da DH da Capital e aos moradores e ex-morades do Cesarão- todos 

disseram desconhecer a existência de ações governamentais e de ONGs voltadas para a 

redução dos homicídios em Santa Cruz e, principalmente, na áreado Cesarão. Apenas o 

trabalho isolado da igreja local foi mencionado por um ex-morador e professor de uma escola 

pública noCesarão.  

 

 

4.5.Dificuldades para reduzir a violência letal intencional em Santa Cruz 
A dificuldade de fazer a prevenção dos homicídios na Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro, de acordo com os moradores, está na corrupção policial. Muitos policiais estão 

envolvidos com os milicianos de Santa Cruz.  

 
[...] o nosso policiamento não é sempre confiável também, entendeu, 
né, então... Assim, que, geralmente, muitas das vezes que acontece 
alguma coisa, na favela, tem envolvimento dos policiais, né, então, está 
sempre vindo, vindo, um e outro, e não dá pra confiar, não dá pra 
confiar, e já na parte da manhã, mas depois disso, como se nada tinha 
acontecido; então, não tem uma segurança exata, é uma segurança 
assim [...] (Ex-Morador do Cesarão, Santa Cruz/RJ). 

 

 A corrupção envolvida na articulação entre os agentes do Estado e a Milícia criam 

“ilhas de impunidade” com o objetivo de garantir o lucro dos negócios nos territórios 

dominados por este grupo criminoso. Além disso, nas áreas em que o tráfico de drogas atua, 

esse tipo de corrupção patrocina muitas mortes, tendo em vista que a dinâmica existente na 

Zona Oeste envolve disputas e controle de território, e a Milícia com a participação, 

sobretudo, da Polícia Militar, investe na invasão desses espaços através do conflito armado.  

 Outro ponto de destaque diz respeito a uma questão relatada pelos policiais civis da 

DH da Capital. Segundo eles há muita dificuldade em conseguir pessoas para testemunhar nos 



casos de homicídio. Esse fato tem muita relação com a atuação dos grupos criminosos na 

localidade e o receio de represálias por parte das pessoas, sejam milicianos ou traficantes. 

  

 

4.6.O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal em Santa Cruz? 
 

Quando perguntamos aos entrevistados sobre o que os governos nas esferas federal, 

estadual e municipal poderiam fazer para prevenir os homicídios no Cesarão, um dos 

entrevistados citou a atuação das tropas federais, quando teve invasão no Caju. O morador 

acredita que a força federal possa colaborar com a segurança no local. Um segundo morador 

propôs como alternativa para a redução dos homicídios no bairro o fortalecimento do trabalho 

das corregedorias de polícia. Assim, explica o morador, será possível reduzir a corrupção 

entre agentes policiais e, consequentemente, as mortes violentas. Na integra: 

[...] Acho que a polícia mesmo deveria dar uma segurança mais rígida, 
ou então... Até mesmo contra a milícia, entendeu, contra as pessoas que 
estão dentro da polícia num trabalho de corrupção, entendeu, tipo 
corregedoria mesmo da polícia, ou até mesmo a intervenção militar, 
como já foi feita em outras localidades, pra poder direcionar melhor a 
polícia, e, quem sabe, prender, ou tirar do caminho quem faz parte da 
milícia, entendeu? Acho que deveria haver essa rigidez (Morador do 
Cesarão, Santa Cruz/RJ). 

 

Em síntese, os relatos dos entrevistados, sejam policiais, sejam moradores ou ex-

moradores do Cesarão, sugerem que a concretização de um Pacto de redução de homicídios 

em Santa Cruz deverá envolver estratégias para além de resolução de problemas de 

infraestrutura. O poder da Milícia é o Calcanhar de Aquiles da região. Esse problema é ainda 

mais grave por envolver ex-policiais e policiais da ativa, porém corruptos. Esse fato dificulta 

o trabalho das instituições responsáveis pela Segurança Pública local.  

Desse modo, entendemos que a primeira estratégia para reduzir e prevenir os 

homicídios no Cesarão e em grande parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro tem que ser um 

trabalho de controle da corrupção policial. Entre as ações que deveriam ser desenvolvidas, 

destacamos o controle da letalidade policial, uma reforma das Polícias e a atuaçãoda 

Ouvidoria de Polícia17de forma mais autônoma das instituições policiais e com mais recursos 

                                           
17 O Estado do Rio de Janeiro possui uma Ouvidoria de Polícia desde 1999, no entanto a população não conhece 
este serviço e ainda tem receio de utilizá-lo. Em 2015 a Ouvidoria de Polícia do RJ recebeu 3.185 comunicações. 
Dessas comunicações 76% se referem a reclamações. Do total, apenas 26 denúncias dizem respeito a violência 
contra a pessoa, 49 denúncias de corrupção passiva, 9 denúncias de enriquecimento ilícito, 3 denúncias de 



de investigação. A outra estratégia seria o combate à Milícia. Até então, não existe nenhuma 

ação no Estado do Rio de Janeiro de combate a Milícia. A única atuação desenvolvida foi a 

CPI das Milícias instaurada em 2008 pelo Poder Legislativo, requerida pelo Deputado 

Estadual Marcelo Freixo.18 

As ações advindas da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro se resumem 

ao combate e a guerra às drogas, através de invasões de favelas e localidades onde o tráfico 

domina. Neste ponto, poderiam ser realizados trabalhos de investigação para prender os 

“chefes” das facções criminosas e para verificar e interromper o fluxo de aquisição de drogas 

e das armas, bem como desarticular os contatos nas localidades. Em paralelo, os governos 

Federal, Estadual e Municipal poderiam desenvolver políticas públicas articuladas com a 

população local, atendendo as demandas e focando na prevenção da violência. 

 

4.7.Quadro Resumido 
 

a) Territórios críticos 

 

As estatísticas criminais registradas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, divulgadas 

pelo Instituto de Segurança Pública confirmaram que o bairro com maior incidência 

de mortes violentas intencionais é Santa Cruz. Analisando o caso a caso, verificamos 

que o Conjunto Habitacional Cesarão era o território que possuía mais de homicídios, 

além de possuir um histórico de violência típico da Zona Oeste do Rio de Janeiro: 

conflito entre o tráfico de drogas e a milícia.  

 

b) Motivações e Causas 

 

As principais motivações/causas dos homicídios no Cesarão dizem respeito as 

disputas pelo controle geopolítico do território. O Tráfico de Drogas dominava o 

                                                                                                                                    
participação de grupo de extermínio e 1 denúncia de participação de quadrilha/bando. Do total de denúncias, 
75% ainda estava em fase de apuração e apenas haviam apenas duas punições concretizadas (uma advertência e 
uma suspensão) (Relatório Anual da Ouvidoria de Polícia do Estado do Rio de Janeiro – 01 de Janeiro de 2015 a 
31 de Dezembro de 2015). 
18 A Milícia, apesar da dimensão de sua atuação violenta, ainda não se tornou um problema de segurança pública 
para os governantes do Rio de Janeiro. Confirmamos esta afirmação através dos discursos das campanhas para o 
cargo de Prefeito do Município do Rio de Janeiro. Dos sete candidatos a prefeito, apenas dois eram a favor do 
combate à Milícia. 



conjunto habitacional até 2014 e matinha o controle da venda de drogas. A partir de 

2015, a Milícia ocupou o Cesarão, expulsando o Tráfico de Drogas e implementando 

um novo negócio no território, como a venda de gás, de TV a cabo, transporte 

alternativo, serviço de proteção para comerciantes e moradores, etc. Até a Milícia 

ocupar o Cesarão, ocorreram muitos conflitos com os traficantes, gerando muitas 

mortes. No mesmo período, a Polícia Militar tentava expulsar os traficantes. Nessas 

operações policiais, a Milícia foi parceira da PM. 

Nesse contexto, destacamos a disputa pelo poder e pelo controle territorial, 

importante para os negócios e geração de lucro financeiro e a corrupção policial. 

 

c) Perfil das Vítimas/Autores 

 

As vítimas são homens, jovens e negros. Grande parte delas são traficantes ou 

“bandidos”, utilizando a categoria nativa. Os autores são, em sua maioria, milicianos. 

Vale ressaltar que o perfil dos milicianos é definido como homens mais velhos (35 a 

50 anos), com porte atlético e que ostentam cordões de ouro. Já os traficantes são 

adolescentes e jovens muito magros e mal vestidos. 

 

d) O que tem sido feito 

 

Segundo os relatos e o que foi observado no trabalho de campo, nenhuma atividade 

de prevenção tem sido realizada no Cesarão. 

 

e) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

 

A corrupção policial é uma das principais dificuldades para o enfrentamento dos 

homicídios no Cesarão e na Zona Oeste do Rio de Janeiro como um todo. A 

vinculação de atores do Estado ou a aceitação dos mesmos da Milícia é um grande 

problema. Os  temas da violência e da corrupção policial ainda não entraram na 

agenda dos gestores públicos de segurança e nem do poder executivo, mas continuam 

sendo uma prática no cotidiano em áreas como o Cesarão. 

 



f) O que poderia ser feito 

 

Para reduzir a violência letal intencional no Cesarão e na Zona Oeste seria necessário 

desenvolver um programa de combate à corrupção e violência policial. Além disso, 

deveriam ser organizadas ações para desarticular a Milícia, que a cada dia que passa 

torna-se mais forte. Em paralelo a essas ações, os gestores poderiam pensar parcerias 

articuladas entre os governos Federal, Estadual, Municipal e os moradores das 

localidades paraconstruirpolíticas públicas ou ações focadas na prevenção da 

violência letal. 

 

 

 

 

5.Diagnóstico no Município de Belford Roxo 
 

5.1.Conhecendo Jardim Bom Pastor e a Comunidade Gogó da Ema: territórios onde a 
incidência de homicídios é muito alta 

 

O município de Belford Roxo pertence à Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), localizado na Baixada Fluminense, com uma área total de 77,8 km2, o que 

corresponde a 1,5% da área da RMRJ. Em 2010, de acordo com o Censo do IBGE, Belford 

Roxo tinha uma população de 469.332 habitantes, distribuída entre 226.757 homens e 

242.575 mulheres. Esse total da população residente corresponde a 4% do contingente da 

Região Metropolitana. Em comparação com a década anterior, a população do município 

aumentou 8%.  

O crescimento populacional e aglomeracão em um espaço de forma desordenada é 

motivo de preocupação no município de Belford Roxo. O gráfico abaixo mostra que a 

densidade demográfica em Belford Roxo no ano de 2000 era de 3.554,8 hab/km2 passando 

para 6.031,38 hab/km2 em 2010. Em 1980 o IBGE registrou uma população de 282.428. No 

ano de 2015, esse número dobrou, chegando a 469.332 pessoas.  

 

Gráfico 3 – Evolução da densidade demográfica no município deBelford RoxoRio de Janeiro 
– 2000 a 2015 



 
Fonte: IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

Segundo o IBGE o aglomerado desorganizado é composto por pessoas que vivem em 

condições precárias de habitação, serviços básicos e saneamento. O acúmulo de 

vulnerabilidade social, conforme a literatura especializada ressalta, tem sido observado como 

indicador de territórios inseguros que podem produzir sociabilidades violentas e violência 

interpessoal (RELATÓRIO DIAGNÓSTICO DOS HOMICIDIOS NO BRASIL, 2015). O 

índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)19 de Belford Roxo é considerado 

médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com o valor de 

0,684 para o ano de 2010. Embora o estado do Rio de Janeiro se destaque com a 4ª posição no 

IDH do Brasil, o município de Belford Roxo apresenta um valor do índice abaixo da média do 

estado (0,768). 

Os relatos dos entrevistados residentes em Belford Roxo confirmam os indicadores 

sociais medidos pelo IBGE. Esses dados nos convidam a refletir o histórico de abandono por 

parte do poder público e as disparidades sociais que caracterizam a realidade deste município. 

Os entrevistados associam a carência de infraestrutura ao crescimento da violência, inclusive 

a entrada do tráfico de drogas no município. Uma líder da Associação de Moradores de 

Belford Roxo nos contou com muita revolta o impacto da falta de vontade política no que 

tange aos interesses da população do bairro. 

 

                                           
19 O Índice de Desenvolvimento Humano agrega indicadores de renda, saúde e educação em um único índice. 
Esse indice varia de 0 a 1, sendo 0 a pior situação em termos de vulnerabilidades e desenvolvimento humano e 1 
a melhor. 
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[...] É de infraestrutura, não se tem asfalto, não tem saneamento, posto 
saúde precário, mal existe os CRAS... quer dizer, não tem 
infraestrutura. Quando você não tem infraestrutura no local, o que é 
que acontece? O tráfico assume, porque ele acaba fazendo o social, 
né? A gente conhece vários pedacinhos de centros comunitários deles, 
e o poder público sabe, e não faz nada pra acabar, nada. Por que é que 
ele não faz nada pra acabar? Porque não é interesse, eles não têm 
infraestrutura, eles não têm... pra chegar... Eu ontem fui visitar um 
bairro do lado do Gogó, Santa Tereza é embaixo – há quem diga que 
aquilo tudo é Gogó, mas não é –, tem buraco lá que os carros entra 
dentro do buraco; como é que a polícia passa lá? Não tem nem como, 
mas vai lá, assim, o BOPE lá, faz uma... como fala?... faz uma 
ocorrência não, faz uma operação, mata dois, três, e vai embora [...] 
 
Vocês vão conhecer a Baixada realmente. Existe esses campos de 
várzea, a rua, que o cara fecha. O menino ali deve estar falando, eles 
fecham pra fazer baile, fecha a rua, não quer saber, sem ordem, sem 
nada, e faz baile; pro morador, aquilo é bom. Eu escutei um bandido 
falar pra mim uma vez que ele faz baile, que ele dá as coisas porque ele 
ganha muito dinheiro naquele local, então, o povo tem que ficar feliz. É 
isso que o povo quer? Não é isso que o povo quer; o povo quer 
infraestrutura, quer poder andar, quer poder ter escola, quer poder ter 
creche, quer poder ter posto de saúde, porque não tem, e quando tem, é 
sucateado, porque o poder público também é outro, que pra mim 
também não faz nada, desvia o dinheiro (Moradora de Belford Roxo).  

 
[...] Exemplo: a infraestrutura, o nosso bairro só tem uma linha de 
ônibus, funciona de segunda à sexta, o resto é kombi, entendeu, e os 
nossos estudantes, a maioria a kombi não quer carregar, porque 
carrega só um e um idoso; a maioria tem idoso, o índice de idoso hoje é 
muito grande; então, o estudante, muitas das vezes, não vai pra escola 
porque não tem o transporte. O ônibus, por sua vez, às vezes para, às 
vezes não quer levar porque está muito cheio, porque não tem horário 
de transportar. A grande parte da área não tem saneamento básico, 
não tem água canalizada, não tem iluminação pública, só as principais, 
e a maioria das lâmpadas todas queimadas, e a reposição, o prefeito 
fala que não tem estrutura pra repor. Então, infelizmente, é assim que 
funciona, é cada um pra si, e Deus por todos, essa é a realidade nossa, 
dos bairros periféricos, principalmente o meu bairro (Morador de 
Jardim Bom Pastor, Belford Roxo).  

 
Outro fator interessante que reflete o total descaso do poder público com a população 

residente de Belford Roxo é o crescimento da atuação de atores criminais no que diz respeito 

à oferta de serviços básicos (saúde e educação). Essa inversão de papéis é maximizada pela 

liderança do tráfico como mecanismo de controle social. Trata-se de uma relação de poder 

onde o líder do crime utiliza-se das vulnerabilidades sociais para garantir aliados ao tráfico. O 

relato abaixo traduz o sentimento de revolta da liderança comunitária e moradora local ao 



denunciar o volume em dinheiro em investimentos com saúde, educação e lazer realizado pelo 

comando do tráfico de drogas no município de Belford Roxo.  

[...] Tem um centro comunitário sendo construído aqui por R$ 680 mil; 
o estado tem dinheiro pra construir isso? O poder público tem? Vai ser 
inaugurado agora, vai ter médico, vai ter ginecologista, vai ter 
pediatra, ter ambulância. Belford Roxo não tem nem ambulância; tinha 
que ter oito ambulâncias da UPA, só tem uma funcionando... como é?... 
da UPA não, dessa aí, como é?... da SAMU, só tem uma funcionando, 
que o resto está quebrado, que ninguém nem tem dinheiro pra 
consertar. E aí? Como é que faz? Entendeu? O povo, em alguns 
lugares... esses caras são... eu não gosto de comparar com Deus, não, 
pelo amor de... mas são as melhores pessoas do mundo, são as 
melhores pessoas do mundo, do tráfico, do dinheiro do mal, do dinheiro 
da droga; e aí?” (Ex- Presidente da Federação de Associações de 
Moradores e Entidades de Belford Roxo) 

 
A violência é o segundo problema mais citado pelos entrevistados residentes em 

Belford Roxo. O homicídio doloso é um fenômeno que, segundo moradores e lideranças 

locais, cresceu com a entrada e o fortalecimento do tráfico de drogasno município. Quando 

comparamos a evolução das taxas das mortes violentas intencionais no município, 

observamos que se manteve superior a taxa do estado do Rio de Janeiro no período de 15 

anos, com exceção do ano de 2009. Nesse ano, a taxa dos homicídios em Belford Roxo teve 

queda de 20 pontos percentuais em comparação a do estado do Rio de Janeiro, conforme 

observamos no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no 

Estado do Rio de Janeiro e no Município de Belford Roxo 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS / IBGE 
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Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 
 

As informações obtidas no Instituto de Segurança Pública (ISP)revelam que no 

interior de Belford Roxo há localidades ainda mais violentas (Tabela 5). São bairros 

conhecidos pelas histórias de disputas entre facções criminosas do tráfico de drogas. Um dos 

bairrosde Belford Roxo com a maior incidência de vítimas de mortes violentas intencionais e 

tentativa de mortes violentas intencionais, no período de 2010 a 2015, foi Jardim Bom 

Pastor20. Nesse bairro, há uma favela chamada Gogó da Ema, que detectamos pelas 

estatísticas como a localidade com maior número de vítimas no bairro e confirmamos através 

dos relatos dos entrevistados, que disseram que este é um local muito violento devido à 

atuação do tráfico de drogas, conforme veremos a seguir. Por essa razão, privilegiamos 

analisar as dinâmicas dos homicídios ocorridos em Jardim Bom Pastor e, em particular, na 

Favela Gogó da Ema. 

 

Tabela 5 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de morte violenta 
intencional e tentativa de homicídio no município de Belford Roxo – 2010 a 2015 

Bairros Morte 
Violenta  Bairros 

Tentativa 
de 

Homicídio 
Nova Aurora 75  Jardim Bom Pastor 121 
Jardim Bom Pastor  72  Parque São José 102 
Heliópolis 66  Nova Aurora 99 
Parque São José 63  Centro 95 
Centro 58  Heliópolis 89 
Santa Teresa 52  Piam 86 
Vila Paulina 43  Santa Teresa 65 
Jardim Redentor 42  Jardim Gláucia 64 
Piam 41  Jardim Redentor 60 
Jardim Gláucia 40  Areia Branca 57 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

Um fato interessante compartilhado por uma líder comunitária nos ajuda a entender 

um dos motivos para o aumento da incidência de mortes intencionais no município: a 

migração dos integrantes do tráfico da cidade do Rio de Janeiro para Belford Roxo. Essa líder 

comunitária relatou que a implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas 

comunidades mais violentas da cidade do Rio de Janeiro intensificouo número de conflitos 

                                           
20 A escolha de Jardim Bom Pastor se deu por ser o bairro que ficou em segunda colocação no ranking das 
mortes violentas e na primeiro lugar das tentativas de homicídio.  



entre jovens traficantes das áreas mais violentas de Belford Roxo. A jovem líder comunitária 

esclarece com mais detalhes. Em suas palavras, 

 

“[...] Houve um problema diferente; quando a turma saiu lá debaixo, 
com aquelas UPPs, muitos se infiltraram pra cá, mas se infiltraram 
porque era da mesma facção, então, os bandidos do Rio de Janeiro 
eram meio diferente daqui; os daqui, por viver muito com a 
comunidade, e eles são da comunidade, por isso que é até difícil de 
pegar eles, diferente dos debaixo, os de lá vieram e passaram a não ter 
muito respeito pelas famílias, o povo, e aí eu acho que ficou um 
pouquinho mais violento, com esses que vieram de lá, porque houve 
isso, entendeu, houve essa migração, do Rio pra cá, e, sabe, não 
conhece, não conhece família, não conhece ninguém, aí ela cresceu um 
pouco mais. Mas é desse jeito que eu estou te falando, a gente não vê 
no noticiário, sabe assim, por ele, uma outra liderança que a gente tem, 
que é a (inaudível), aí ela: “Pô, vem gente de caminhão, veio ônibus”, 
mas isso, alguém falou na imprensa? (Moradora de Belford Roxo).  

 

As entrevistas com os moradores confirmaram os dados do ISP, no que concerne à 

frequência das mortes violentas intencionais em Jardim Bom Pastor. Quando perguntamos se 

existiam outras localidades violentas no bairro e adjacências os entrevistados mencionaram a 

Favela do Gogó da Ema, a Caixa D’água, Santa Tereza, Jardim Redentor e Gláucia. Avenda 

de drogas é o fator comum a realidade de violência desses locais. Em todos os relatos, os 

homicídios dolosos são atribuídos às disputas por territórios, por interesses econômicos e 

políticos dos líderes do tráfico de droga.  

Gogó da Ema como as demais localidades violentas são áreas conhecidas pelas 

péssimas condições de vida. Ao conversarmos com os moradores da Favela do Gogó da Ema, 

muitos disseram que um dos principais problemas do local é o saneamento básico. As 

enchentes são frequentes, o esgoto fica aberto sem canais e as ruas não possuem calçamento e 

apresentam muitos buracos. Os moradores, líderes comunitários e policiais civis entrevistados 

associam a situação de precariedade socioeconômica e a inexistência da atuação do Estado ao 

crescimento do fenômeno dos homicídios na comunidade e nas demais áreas de risco de 

Belford Roxo. Esses atores explicam que os homicídios são gerados por “traficantes que 

matam traficantes e policiais que matam traficantes”. O Gogó da Ema é dominado pelo tráfico 

de drogas e pela violência policial. A polícia, explica um velho morador, faz incursões quando 

consegue ter acesso aos locais de risco apenas com o objetivo de matar. Na íntegra,  

 

[...] É bandido matando bandido, e polícia matando bandido, e por aí 
vai, e moradores que ficam no meio dos tiros, né, e, de vez em quando, 



acerta um ou outro. Quer dizer, os moradores sofrem dos dois lados, 
né, por não ter policiais, não ter a presença da polícia, do poder 
público, e sofrem também com os bandidos, e sofrem também com 
incursão da polícia, que a polícia, quando ela chega, ela também não 
respeita os moradores, né, e ela acha que todo mundo que mora nesses 
lugares, nessas áreas de risco, são bandidos, e não é bem assim, né, 
não é bem assim, a maioria do povo é trabalhador, a maioria do povo é 
educada pra paz (Liderança Comunitária do Gogó da Ema, Belford 
Roxo).  
 
[...] Perdi meu filho, né? Saí do Rio de Janeiro, tentando salvá-lo, mas 
o vício não deixou, passou por várias casas de recuperação, tentamos 
diversas formas, e ele tentando se livrar da droga, o vício era muito 
forte, muito forte, ele usava todo tipo de droga mesmo, tentamos criar 
da melhor maneira possível, educando, também a parte religiosa, a 
parte esportiva, cursos, curso de inglês, curso de informática, mas a 
droga entrou na vida dele... creio eu, né, que os pais são os últimos a 
saberem, né, mas deve ter entrado por volta dos 13 anos, por aí, mas 
entrou muito forte na vida dele, e nós tentamos salvá-lo, contei com a 
ajuda de algumas pessoas, mas ele não conseguiu, né, e eu soube, 
através das pessoas, que você vai sabendo de histórias, que no 
momento que ele foi morto, ele estava tentando sair, né, só que um 
jovem, conversando com ele, amigo dele, “amigo”, entre aspas, pediu 
pra ele ir lá comprar droga, e foi nessa que ele foi morto, né? Quando 
ele foi lá, no local lá, e aí a polícia estava passando na pista, aí um dos 
jovens lá mandou tiro, parece que o caveirão não ia nem entrar, e 
mandou tiro pra cima deles, nos jovens que estavam lá, no ponto de 
venda, e aí a polícia entrou cheia de ódio, rancor, e matou, ele morreu 
por fuzil, né? Até hoje tem a marca lá do sangue onde ele morreu, eu 
passo por lá, e vejo a marca de sangue lá, no concreto, na calçada, né, 
porque na rua mesmo são buracos, é lama pra todo lado (Morador do 
Gogó da Ema, Belford Roxo).  

 

Os homicídios em Gogó da Ema estão também associados aos conflitos com a polícia. 

Esse tipo de sociabilidade violenta é produzido por confrontos entre traficantes, população e 

policiais. A relação entre a violência policial e as mortes violentas em Jardim Bom Pastor, e, 

sobretudo em Gogó da Ema, é trazida por todos os relatos de moradores e em especial da 

liderança comunitária. Um morador do Bairro Bom Pastor conta a sua experiência de medo e 

revolta quando em contato com a Polícia Militar.  

 

[...] A última, na verdade, foi lá mesmo, no Bom Pastor, eu de carro, 
né, e a polícia vinha atrás de mim, um pouco tempo atrás, uma hora 
antes, uma moça tinha sido roubada, uma senhora, entrou muito 
nervosa no UPA – eu soube disso por outras pessoas depois –, então, a 
polícia veio atrás de mim, à noite, por volta das 8h00, eu estava indo 
pra um estudo bíblico, né, no Condado, e a polícia veio atrás de mim, 
com fuzil e com palavras torpes, me parou, e me fez sair do carro, eu 



fiquei com medo deles atirarem contra mim, né, achando que eu era o 
ladrão, roubado o carro da mulher, e falou que tinha sido roubado um 
carro igual ao meu, a cor igual à minha e tal, e não era, disseram lá 
outras pessoas que era um Chevette e tal, e eu sofri essa violência 
verbal, graças a Deus, não foi física, fiquei calmo; ele disse que eu era 
culpado por ter parado o trânsito, porque estava neblinando, e eu não 
vi, né, eu vi lá uma sirene, mas achei que fosse de ambulância, mas foi 
uma violência chata também, mas, graças a Deus, eu fiquei calmo, não 
falei nada, porque às vezes dá vontade de falar, de dizer que é honesto, 
trabalhador, mas aí só piora as coisas, e aí deu tudo certo (Morador do 
Gogó da Ema, Belford Roxo). 

 
Moradores de Gogó da Ema revelam o quanto a violência policial afeta as mortes de 

jovens. Nas palavras de um jovem morador do bairro: 

 
No último sábado agora, não sei o número de pessoas que foi, mas me 
disseram que foi, no mínimo, cinco jovens dizimados pela polícia. Eles 
chegaram lá com calma, chegaram com calma porque não me 
pararam, né, que 8h00 da noite eu estava saindo da igreja pra ir 
buscar a mulher que estava numa festa, (....), né, e, simplesmente, eles 
foram lá só pra isso mesmo, pra matar, simples (Morador do Gogó da 
Ema, Belford Roxo). 

 
 

5.2.Tráfico de Drogas, Violência Policial e Precariedade socioeconômica: Motivações e 
causas dos homicídios em Gogó da Ema em Jardim Bom Pastor 

 

Algumas das questões percebidas durante o trabalho de campo em Gogó da Ema foram 

a baixa qualidade da urbanização, à indisponibilidade de serviços básicos e que se tratava de 

uma localidade de baixo nível socioeconômico. Em um contexto em que são precárias a 

disponibilidade de serviços públicos e o Estado é ausente, os indivíduos utilizam outros meios 

para solucionar os problemas locais. Nesse cenário, o tráfico de drogas que atua na Favela 

Gogó da Ema realiza “trabalhos sociais” na localidade, gerando um efeito de respeito e 

admiração por parte dos moradores, principalmente entre as crianças e os adolescentes.Os 

adolescentes e crianças visualizam na dinâmica desta microsociedade a entrada para o tráfico 

como uma oportunidade de obter respeito, se tornar “socialmente visíveis” (Soares, 2000) e 

“ganhar muito dinheiro”, já que os traficantes ostentam que possuem muitos recursos para 

gastar.Através desse e outros recursos, o tráfico de drogas conquista seus adeptos. 

No entanto, a vida em Gogó da Ema é marcada por conflitos armados, sobretudo entre 

traficantes, tendo em vista que há disputa pelo território entre facções (Amigo dos Amigos e 

Terceiro Comando) e o interesse econômico pelos líderes do tráfico. Além disso, quando a 



polícia realiza operações na favela, ela vai para “matar”. Então, estamos falando de mortes 

geradas no conflito entre facções inimigas e entre a facção que domina o território e a polícia. 

 

 

5.3. As vítimas e os autores de mortes violentas intencionais em Jardim Bom Pastor 
As vítimas de mortes violentas intencionais em Belford Roxo estão em sua maioria 

vinculada ao tráfico de drogas, segundo os moradores. A Tabela 6 evidencia que as vítimas de 

homicídio no bairro de Jardim Bom Pastor são essencialmente do sexo masculino e negras.  

 

Tabela 6 – Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas 
Intencionais em Jardim Bom Pastor, Belford Roxo-RJ – 2009-2015 

  Frequência % 
Sexo 

Masculino 69 96% 
Não Informado 3 4% 
Total 72 100% 

   
Faixa Etária 

16 a 19 anos 7 10% 
20 a 24 anos 11 15% 
25 a 29 anos 3 4% 
30 a 39 anos 7 10% 
40 anos ou mais 4 6% 
Não Informado 40 56% 
Total 72 100% 

   
Raça/Cor 

Branca 16 22% 
Negra 50 69% 
Não Informado 6 8% 
Total 72 100% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

No bairro Jardim Bom Pastor, as vítimas e os autores dos homicídios, segundo os 

entrevistados, são essencialmente jovens, pobres, negros, franzinos, semi-analfabetos. As 

vítimas possuem algum tipo de vínculo com o tráfico de drogas. Parte dos autores das mortes 

violentas intencionais tem vínculo com o tráfico de drogas ou são policiais militares. Aqueles 

autores que tem vínculo com o tráfico cometem homicídios, explicam os entrevistados, em 

confrontos com facções criminosas inimigas. Trata-se de um ambiente altamente hostil. Os 

agentes do crime buscam como mecanismos de resolução de conflitos a morte de facções 



rivais ou entre elementos da mesma facção. Um morador estima que 90% das mortes no seu 

bairro ocorrem por conta de brigas entre atores envolvidos no crime local. Na íntegra:  

 
[...] Briga de gangue, ou briga entre eles, grupos rivais. A 
maior parte, 90% é isso, é isso que acontece nas mortes. A gente 
só sabe quando fala que é a polícia, só que a maioria das vezes 
a gente não vê se realmente é a polícia. Outro que a gente 
escuta falar, que eu não... Se eu for seguir cada assassinato, 
cada coisa que eu contei, eu vou ficar o dia inteiro vendo isso, 
vendo quem foi, quem tentaram matar, quem... entendeu? O que 
a gente sabe é isso, o grupo tal que foi tentar assaltar, mataram, 
ou estava roubando, mataram; é assim. Aqui tem muito disso. 
Falaram que fulano está roubando, fulano está roubando, 
roubando, roubando, roubando, o chefe vai e mata, entendeu? 
(Morador de Jardim Bom Pastor, Belford Roxo).  

 

Outro personagem muito citado pelos participantes da pesquisa são os justiceiros. São 

pessoas, segundo os entrevistados, que gostam de fazer justiça com as próprias mãos. Eles 

matam por conta de acertos de dívidas ou por revolta pela impunidade. Umamoradora antiga 

do bairro conta que os justiceiros matam por acreditarem que devem fazer uma "limpeza 

moral”. 

 

Eles matam e morrem; eles matam e morrem. Tinha um aí que 
matava, que ele dizia que era justiceiro, ele não gostava de 
''bandido ele matava, esse que matou esses dois garotos, mas 
fora esses dois, matou outros. Faz justiça com a própria mão. 
Teve um moço aí chamado Beto, ele está condenado a 300 anos, 
de tanto jovem que ele matou, porque ele era justiceiro, e não 
gostava de bandido: Como é que faz justiça com a própria mão? 
(Moradorade Belford Roxo). 

 

A Tabela 7demonstra que a maioria das mortes por mortes violentas intencionais em 

Jardim Bom Pastor é gerada por homicídio proveniente de auto de resistência: 50% das 

mortes violentas registrados no bairro, entre 2010 e 2015, aconteceram em confronto com a 

polícia. Esse percentual sugere que homicídios em Bom Pastor, no referido período, estão 

associados ao uso abusivo da força policial.  

 

Tabela 7 – Distribuição das Mortes Violentas Intencionais por categoria em Jardim Bom 
Pastor, Belford Roxo-RJ – 2010-2015 

  Frequência % 
Homicídio Proveniente de Auto de Resistência 36 50% 
Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo 23 32% 



Homicídio (outros) 10 14% 
Encontro de Cadáver 2 3% 
Homicídio Provocado por Paulada 1 1% 
Total 72 100% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

5.4. O que tem sido feito diante dos homicídios em Jardim Bom Pastor 
 

A redução dos homicídios é um tema caro para a Segurança Pública nos municípios da 

Baixada Fluminense. O município de Belford Roxo não é diferente. Quando perguntamos aos 

moradores a respeito da existência de programas governamentais e não-governamentais, 

voltados para a prevenção dos homicídios, todos disseram desconhecer iniciativas com este 

propósito. 

O presidente da associação de Transtornos Mentais de Belford Roxo, embora tenha 

perdido dois sobrinhos para o tráfico de drogas, defende que a ineficiência da polícia, que 

concerne à redução dos homicídios, é produto da negligencia dos governos nos níveis 

federais, estaduais e, inclusive, municipal, para com a falta de equipamentos e de preparo da 

força policial. E suas palavras,  

 

Eu mesmo perdi dois sobrinhos no Jardim Gláucia, perdi dois 
sobrinhos meus. Infelizmente, aquilo que eu te falei, não tem opção, vai 
pro outro lado. Foram mortos pela polícia, e eu até não culpo o 
policial, porque o policial não sabe quem é quem, ele tem que se 
defender, eles estão acuados, entendeu? Toda a responsabilidade do 
Governo Federal joga pro policial, o governo municipal, é o policial, o 
governo estadual, é o policial, e o policial vai lá, na parte final, então, 
chega lá, o marginal está com uma metralhadora, o policial está com 
um 38 na mão, está com uma pistola na mão, dá tiro pra cima deles, 
eles vão fazer o quê? Tem que responder, e é isso que acontece. É 
muito crime (Presidente da associação de Transtornos Mentais, Belford 
Roxo) 

 

Os agentes de polícia civil, lotados na DH da Baixada Fluminense, também 

confessaram desconhecer iniciativas governamentais e não governamentais com o intuito de 

redução de homicídios ou de violência mais ampla. Segundo os policiais civis entrevistados, 

existe um programa de proteção às testemunhas que é vinculado à Secretaria de Segurança 

Pública que atua no estado. Porém a lei não funciona na prática. O diretor da DH Baixada 

confessa que a sua unidade encaminha a testemunha, mas o trâmite burocrático impede que o 



delegado de polícia faça a gestãoda avaliação e decisão da necessidade de proteção das 

testemunhas. A lei de proteção à testemunha define que caberá ao Ministério Público decidir 

quem deverá ser contemplado com o recurso da proteção. Esse procedimento torna o processo 

inoperante, dificultando ainda mais que as pessoas denunciem e colaborem com a Polícia. 

 

5.5. Dificuldade para reduzir a violência letal no Jardim Bom Pastor 
 

A falta de segurança no bairro Jardim Bom Pastor, e nas demais áreas de risco, é 

associada à ineficiência do trabalho policial e à carência de policiamento ostensivo. 

Muitosdos bairros de Belford Roxo, sobretudo Jardim Bom Pastor, são de difícil acesso para o 

PolicialMilitar, sem considerar que o número de efetivo é desproporcional ao tamanho da 

população do bairro. Um morador explica a complexidade do problema: 

 
Porque é um bairro complexo, é complexo pra polícia chegar, o 
contingente teria que ser grande pra cercar tudo, entendeu? E, na 
minha visão, eu sou um cara muito realista, eu acho que alguns 
policiais... pessoas que fazem coisas erradas está em todo segmento, 
está dentro da sociedade civil, está dentro do Poder Judiciário, 
Legislativo, Executivo, como nós estamos vendo aí, isso é o cidadão, 
não é a instituição, as instituições, igrejas, todos esses segmentos são 
bons, as pessoas que compõem aquele determinado segmento é que 
desviam de conduta, mas eu entendo que lá funciona desse jeito porque 
o contingente de policiamento é pouco, e por mais vontade que o 
comandante tenha, que o comandante é até uma pessoa muito boa, que 
é o coronel André, uma pessoa interessada, só que o número de 
policiais que ele tem não tem como estar num lugar muito tempo, e a 
debandada do Rio pra cá é muito grande, de marginais, pro bairro, 
entendeu? (Morador do Gogó da Ema, Belford Roxo). 

 

 Além disso, o Delegado da Divisão de Homicídios da Baixada relatou a dificuldade 

em realizar investigações nesta região, tendo em vista a inexistência de câmeras nas vias 

urbanas ou nos estabelecimentos comerciais para auxiliar na identificação dos autores das 

mortes violentas. Não obstante, a população se recusa a testemunhar, tornando a investigação 

ainda mais complicada.  

A relação entre a Policia Civil e Policia Militar também merece destaque.O Delegado 

da DH da Baixada sugere neste sentido a integração das instituições para favorecer a 

investigação dos homicídios. Na Baixada Fluminense não há condições materiais para a 

Polícia Militar (PM) fazer a prevenção dos homicídios. Mas a Polícia Civil busca informar a 

malha criminal dos homicídios nas áreas mais violentas para a PM. 



Apenas dois municípios da Baixada Fluminense possuem um centro de comando e 

controle municipais prontos:Nova Iguaçu e Mesquita. Belford Roxo e os demais ainda sofrem 

com a ausência de câmaras. Esse fato é uma das inúmeras dificuldades de reduzir os 

homicídios dolosos nessas localidades.   

 

 

5.6.O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal em Jardim Bom 
Pastor 

 

Os moradores e líderes comunitários acreditam ser possível reduzir os homicídios no 

município e no Bairro de Jardim Bom Pastor. Eles defendem a tese de que é preciso investir 

em programas sociais que garantam os direitos básicos da população, sobretudo, os de jovens. 

Os atores não governamentais como ONGs, as Igrejas são apontados como atores chave na 

promoção de benefícios sociais, especialmente a educação para crianças e jovens.  

 

Então, eu entendo que a prefeitura é o seguinte... a gente entende que a 
prefeitura muitas das vezes não tem estrutura, o governo do estado, 
mas tem muitas igrejas, tem muitas Ongs, tem muitos espaços abertos. 
Aquele dia alternado, que no centro de candomblé, qualquer entidade, 
sem credo religioso, independente, a prefeitura usa aquele espaço, bota 
alfabetização lá pras crianças, entendeu, sendo a administração e o 
plano de aula acompanhado pela prefeitura municipal, dentro daquela 
entidade; quando a criança tiver mais idade, se for inerente à 
prefeitura, a prefeitura pega pra terminar o ensino básico, e quando 
estiver na idade do Médio, entrega ao estado, entendeu? (Morador do 
Jardim Bom Pastor, Belford Roxo).  

 
A ex-Presidente da Associação dos Moradores de Belford Roxo reitera a importância 

de envolver atores não governamentais na redução de homicídios como a iniciativa do Padre 

Renato, em Miguel Couto, que é divisa do município de Belford Roxo. Ações individuais 

como essas sobrevivem em função do apoio financeiro de entidades privadas ou não 

governamentais. O poder público muitas vezes não disponibiliza recursos para tal. Por essas 

razões, o governo deixa de apoiar projetos sociais importantes para crianças e jovens, 

conforme a líder comunitária explica em seu relato.  

 
Em Belford Roxo, não tem. Nós só temos o padre Renato, lá, em Miguel 
Couto, que é divisa daqui, de Belford Roxo, que tem um trabalho que 
faz... na realidade, ele já faz com os jovens infratores, mas ele também 
tem projeto pros jovens não ir... Mas por que é que ainda o padre 
Renato, essa Ong, ainda sobrevive? Porque ela recebe doações de fora, 



é igreja não sei o quê. As outras estão fechadas, porque não têm como 
sobreviver; elas têm projeto, mas elas não têm como desenvolver, 
porque necessita de verba, e verba ninguém tem, entendeu? [....] Nós 
nós tínhamos umas oito entidades que trabalhavam com as crianças, 
com as crianças e adolescentes ali do Gogó, desde dois mil... esse 
governo aqui foi 2010... um governo antes desse tirou alguns projetos 
de Vila Pauline, do próprio Gogó, Vila Pauline, Nova Aurora... oito 
entidades trabalhavam direto com criança; tiraram das nossas 
entidades, porque diziam que área de risco não era pra se ter 
projeto(Morador de Belford Roxo).  

 
A segunda proposta de redução de homicídios feita pelos moradores é a promoção de 

atividades de lazer em bairros periféricos. A ideia está em reduzir o nível de sociabilidade 

violenta entre jovens residentes em áreas de risco como Gogó da Ema entre outros. O autor da 

proposta explica que campeonatos esportivos podem ser grandes provedores de coesão social 

entre jovens e adolescentes de bairros violentos. Em suas palavras:  

É. Futebol. Aí formam um time, vai jogar em tal lugar, onde eles podem 
entrar, que tem algumas áreas que não pode ir, aí formam o time e vai 
jogar no time A, no time B, entendeu? E outra coisa que eu vejo: as 
prefeituras deveriam fazer campeonato esportivo de todos os segmentos 
que eu te falei, futebol, judô, tudo, dos bairros periféricos, depois fazer 
a seleção, e iria fazer uma integração entre os jovens; por quê? Aquele 
jovem lá, de Santa Tereza, ia vir jogar com o pessoal aqui, da 
Palmeira, o pessoal de Santa Tereza ia competir no judô, no futebol, no 
handebol, no futebol de salão, aí começaria essa integração entre os 
jovens; quando houvesse qualquer problema de violência, que aqueles 
jovens estivessem naquela área, sempre ia aparecer um jovem: “Eu 
conheço, esse rapaz pratica judô, esse rapaz é lutador de MMA, esse 
rapaz é do box, ele não é isso, não, ele não é aquilo”, então, iria 
amenizar. Eu já falei isso pra prefeitura, mas a prefeitura disse que não 
tem estrutura pra isso. Essa seria a integração. Que hoje, queira ou 
não queira, a maior integração entre os jovens ainda é o esporte, é o 
esporte, a maior integração. Cultura, nem fala em cultura aqui, não 
existe (Morador do Jardim Bom Pastor, Belford Roxo).  

 

Vou voltar a falar pra você de novo: ter alguma coisa pro jovem; se 
não tiver, não vai adiantar. Tem um ditado muito sério: mente vazia é 
oficina do diabo. Aqui não tem nada pra fazer. O pessoal fala assim: 
“Pô, os moleques estão ali escutando música”. Deixa ele escutar 
música. “Ah, eles estão ali brincando de...”. Deixa eles. Sabe? Tem que 
ter alguma coisa pra esses jovens, mas não tem nada, não tem nada. 
Olha só, eu sei que não é isso aí, mas eu faço uma olimpíada há 22 
anos, há 22 anos eu inventei fazer uma olimpíada da cidadania, esse 
ano faz 22 anos; sabe quantos jovens participam, e eles ficam doidos 
quando chega a olimpíada? No ano passado, foi 10.700. Eles esperam 
setembro chegar, que é quando começa a inscrição, pra, em outubro, 
eles começarem a competir. Eles não têm nada, nada. Se você andar 



nesse município, não tem nada, não tem uma diversão... não tem um 
cinema! [...] Precisa se ter alguma coisa, alguma coisa, alguém 
acordar, o poder público acordar e dizer: “Eu vou fazer isso aqui pras 
crianças e pros jovens”, que não tem (Ex-Presidente da Associação dos 
Moradores de Belford Roxo).  

 

A redução dos homicídios, para os moradores e líderes comunitários do bairro, parece 

ser uma questão essencialmente política e social. Contudo, quando conversamos com agentes 

da Delegacia de Homicídios da Baixada, vimos que a questão vai além da resolução do 

acúmulo das vulnerabilidades sociais. Problemas de segurança pública são também fatores 

que dificultam a prevenção e investigação policial dos homicídios nos municípios mais 

violentos da Baixada. O Delegado da Delegacia de Homicídios da Baixada explica que o 

enfrentamento do problema das mortes intencionais em municípios da Baixada não se resolve 

com o endurecimento das leis; o aumento de policiais nas ruas e nem apenas com o 

investimento na perícia criminal. 

O Delegado defende a existência de um Pacto Coletivo. Daí a razão para apostar que a 

prevenção dos homicídios dolosos se faz com investimentos nas áreas sociais concomitantes 

às melhorias na área de segurança pública. O Delegado da DH Baixada exemplifica com 

investimentos em recursos humanos (mais peritos criminais, peritos legistas, mais policiais 

investigando), em tecnologia e formação, em mais protocolos de investigação e na realização 

de estudos de casos e trocas de informações entre outras delegacias de homicídios no país. É 

preciso evoluir, segundo o Delegado da DH da Baixada, em técnicas investigativas e avançar 

na perícia criminal.  

O papel dos municípios na Segurança Pública é também mencionado pelo Delegado 

da DH da Baixada. A ideia de Pacto é positiva por que convoca diferentes atores, além das 

instituições policiais, na redução dos homicídios. A Guarda Municipal é um deles. Mas 

como? A Guarda municipal, por ser responsável pelo monitoramento espalhada pela cidade, 

poderá entrar instalando câmaras e tendo centro de comando e controle.  

Outros atores, segundo o Delegado da DH da Baixada, além do executivo municipal, 

também podem colaborar com a efetivação do Pacto de redução de homicídios na região. São 

eles: representantes da associação de moradores, o poder Judiciário, o Ministério Público e 

ONGs. 

Em síntese, acreditamos que Belford Roxo, especialmente, Gogó da Ema, necessita de 

investimentos na área do social, a saber: iluminação, transporte, asfalto, esgoto, todo tipo de 

infraestrutura e nos direitos sociais básicos (como saúde e educação); desenvolvimento de 



ações específicas de resgate dos jovens através do esporte, cultura, etc; investimento na área 

de segurança pública, tais como na investigação criminal, perícia e na redução da violência 

policial.  

 

 

5.7.Quadro Resumido 
 

g) Territórios críticos 

O bairro com maior incidência de mortes violentas em Belford Roxo no período de 

2010 a 2015 foi Jardim Bom Pastor. Analisando todas as ocorrências do período 

disponível para este bairro, verificamos que a localidade que mais aparecia era a 

Favela Gogó da Ema. Ao conversar com pessoas do município e policiais da região, 

confirmamos que esta localidade é uma das mais violentas favelas de Belford Roxo, 

sendo dominada pelo tráfico de drogas e cenário de constantes conflitos armados.  

 

h) Motivações e Causas 

Podemos dividir as principais motivações/causas das mortes violentas em três 

dimensões: 1) sendo Gogó da Ema uma favela com precariedade socioeconômica e de 

infraestrutura, o apelo para a entrada no tráfico por parte de crianças, adolescentes e 

jovens, é intenso, sendo este grupo criminoso conhecido por gerar “muito dinheiro” e 

“reconhecimento” para seus membros na localidade; 2) a disputa pelo território entre 

facções rivais através de conflitos armados, estimulada pelo interesse econômico e 

pelo poder local; e 3) a violência policial nas operações na Favela Gogó da Ema – 

segundo os relatos, a Polícia Militar só vai para “matar”. 

 

i) Perfil das Vítimas/Autores 

As vítimas são homens, negros e vinculadas ao tráfico de drogas. Os autores das 

mortes são, em sua maioria, policiais militares (50% das mortes violentas intencionais 

em Jardim Bom Retiro no período de 2010 a 2015 fora geradas por homicídios 

provenientes de auto de resistência). Vale ressaltar que parte dos autores é composto 

por traficantes de facções inimigas e por justiceiros. 

 



j)  O que tem sido feito 

Não observamos nenhuma atividade de prevenção ou qualquer ação para reduzir a 

violência em Gogó da Ema ou em Jardim Bom Retiro. 

 

k) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

Os principais problemas no enfrentamento dos homicídios em Jardim Bom Retiro 

dizem respeito a operações policiais não planejadas e desastrosas, violência policial e 

a ausência do Estado em Gogo da Ema. Além disso, problemas de infraestrutura, 

recursos e tecnologia para a investigação das mortes violentas, como por exemplo, 

câmeras nas vias urbanas, mais peritos criminais, mais peritos legistas e mais 

investigadores.  

 

l) O que poderia ser feito 

Alguns entrevistados apontaram a necessidade de criar parcerias/pactos entre 

diferentes atores e instituições para enfrentar os homicídios, como governos federal, 

estadual e municipal e instituições representantes da sociedade civil. Além disso, foi 

destacado a importância de investir na infraestrutura e em políticas sociais voltadas 

para a Juventude em Gogó da Ema. Também foi sugerido maior investimento na área 

de investigação criminal. Não obstante, a Polícia Militar precisa desenvolver uma 

ação de controle da violência e da letalidade policial. Outrossim, os policiais militares 

precisam serem treinados para realizar operações estratégicas em áreas de difícil 

acesso. 

 

 

 

 

6.Diagnóstico do Município de Duque de Caxias 
 
6.1. Conhecendo o Bairro Jardim Primavera: território onde a incidência de morte 
violenta intencional é muito alta 

 

O município de Duque de Caxias pertence à Região Metropolitana do estado do Rio de 

Janeiro (RMRJ). Sua população é de 855.048 habitantes,distribuída entre 411.074 homens e 

443.974 mulheres. Desse total, 99,6% da população é urbana e apenas 0,4% é rural. Sua base 



territorial é de 468 km2, dividida em quatro distritos e 40 bairros, conforme ilustra o quadro 

abaixo. 

 

 

 
Quadro 2: Relação de bairros por distrito do município de Duque de Caxias 

Distritos Bairros

Primeiro Jardim 25 de Agosto, Parque Duque, Periquitos, Vila São

Luiz, Gramacho, Parque Sarapuí, Centenário, Centro, Dr.

Laureano, Olavo Bilac, Bar dos Cavalheiros.

Jardim Primavera, Saracuruna, Vila São José, Parque

Segundo Fluminense, Campos Elíseos, Cangulo, Figueira,

Chácaras Rio-Petrópolis, Chácara Arcampo, Eldorado,

São Bento, Pilar.

Santa Lúcia, Santa Cruz da Serra, Imbariê, Parada

Terceiro Angélica, Jardim Anhangá, Parada Morabi, Taquara,

Cidade Parque Paulista, Barro Branco.

Quarto Xerém, Parque Capivari, Mantiquira, Lamarão, Amapá,

Santo Antônio, Meio da Serra, Cidade dos Meninos.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.  
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Segundo o IBGE, Duque de Caxias é o quarto município do Estado em população, 

com densidade demográfica alta e crescimento populacional acelerado. A densidade 

demográfica do município é de 1.840,4hab/km2, a 8º do estado. A taxa média geométrica de 

crescimento anual para os anos de 1991/96 foi de 1,38%, muito maior do que as médias do 

Estado (0,92%) e da Região Metropolitana (0,76%) (CAMAZ, F. 2015)21.  

O Gráfico 5 mostra o crescimento populacional de Duque de Caxias de 2000 a 2015.A 

densidade demográfica em Duque de Caxias no ano de 2000 era de 1.628,8 hab/km2..Uma 

década depois, essa estatística chega a 1.900 pessoas por km2, segundo a estimativa realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
Gráfico 5 – Evolução da densidade demográfica no município de Duque de Caxias e no 

Estado do Rio de Janeiro – 2000 a 2015 

                                           
21Camaz, Fernando Ribeiro. Duque de Caxias-Rio de Janeiro: contradições entre crescimento econômico e 
desenvolvimento social », Espaço e Economia [Online], 7 | 2015. Online: http://espacoeconomia.revues.org 
 
 



 
Fonte: IBGE 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

 A Tabela 8 evidencia a distribuição da população por faixa etária no município no 

ano de 2010. É interessante notar que 47% dos habitantes ocupam as faixas etárias entre 20 e 

49 anos. Trata-se de uma população essencialmente jovem. O grupo etário mais vulnerável 

amortes por homicídios é de 15 a 29 anos. Essa faixa etária representa 26% do total da 

população local. Os idosos correspondem apenas a 7% do total da população.  

 

 

 

 

Tabela 8 - População Residente por Faixa Etária e Sexo – Duque de Caxias, 2010 
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Faixas Etárias Homens Mulheres Totais

0 a 4 anos 29.804 29.264 59.068

5 a 9 anos 33.496 32.520 66.016

10 a 14 anos 40.627 39.845 80.472

15 a 19 anos 37.801 37.179 74.980

20 a 24 anos 35.754 36.831 72.585

25 a 29 anos 34.992 37.344 72.336

30 a 34 anos 34.254 37.575 71.829

35 a 39 anos 30.657 33.811 64.468

40 a 44 anos 29.762 32.250 62.012

45 a 49 anos 26.506 29.504 56.010

50 a 54 anos 23.178 26.650 49.828

55 a 59 anos 17.989 21.276 39.265

60 a 64 anos 13.137 16.518 29.655

65 a 69 anos 9.185 11.710 20.895

70 a 74 anos 6.529 9.124 15.653

75 a 79 anos 3.980 6.080 10.060

80 a 84 anos 2.210 3.859 6.069

85 a 89 anos 871 1.727 2.598

90 a 94 anos 263 640 903

95 a 99 anos 68 208 276

Mais de 100 anos 11 59 70

Total 411.074 443.974 855.048  
 Fonte: IBGE 

A principal atividade econômica do município de Duque de Caxias é a refino de 

petróleo, operado na Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), localizado no seu segundo 

distrito, Jardim Primavera, onde também está localizada a sede municipal desde 1991. Em 

1999 este município correspondia a 0,8% do PIB do Brasil e em 2002 ele já apresentava o 6º 

lugar no ranking do PIB brasileiro, com 1%. De acordo com Camaz (2015), Duque de Caxias 

está entre os municípios que representavam 25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 

2002. Em 2013, o PIB per capitado município chegou a R$ 28.730,21/hab, segundo os dados 

do IBGE. O municipio passou a ocupar a 3º posiçao no rankingdos municípios do estado do 

Rio de Janeiro com o PIB acima de 1 bilhão (R$).  

Apesar do PIB per capitade Duque de Caxias ser elevado, o seu índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é relativamente modesto em comparação aos 

dos municípios da Baixada Fluminense,de acordo com Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Em 2010, o IDH-M de Duque de Caxias chegou a 0,711, 

ocupando o 49º lugar no estado do Rio de Janeiro(CAMAZ, F, 2015). Esses valores indicam 

que as condições de vida em Duque de Caxias ainda são desfavoráveis no que concerne à 

saúde, educação e renda, embora o seu PIB seja tão expressivo.  



Essas discrepâncias socioeconômicas do município traduzem o quanto a atuação do 

poder público é ausente no município. A má gestão dos recursos gerados pelo refino do 

Petróleo afeta não somente a qualidade de vida, como tambéma segurança da população 

local.É isso que queremos analisar a seguir à luz de indicadores de violência e das entrevistas 

com moradores, lideranças comunitárias e agentes policiais que atuam no município e em 

áreas próximas.  

O Gráfico 6 apresenta o comportamento das taxas de mortes violentas intencionais por 

100 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro e no município de Duque de Caxias, nos 

últimos 15 anos. 

 
Gráfico 6 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no 

Estado do Rio de Janeiro e no Município de Duque de Caxias 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS / IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
 Essas estatísticas revelam que houve uma redução de 13,2 pontos percentuais, apesar 

da mesma se manter superior a do estado do Rio de Janeiro ao longo de todo período 

analisado. No ano de 2004, ambas as taxas sofreram uma significativa queda. Todavia, no ano 

seguinte, ambas as taxas voltam a crescer, chegando a 64,5 e 46 por 100 mil habitantes 

respectivamente. No ano de 2010, a taxa de homicídios em Duque de Caxias atinge um novo 

pico, chegando a 54,6 por 100 mil pessoas. No ano seguinte, a taxa sofre uma pequena 

redução tanto no município de Duque de Caxias quanto no estado do Rio de Janeiro, e depois 

apresenta um leve crescimento até o ano de 2014 (ver Gráfico 6).  

Apesar da redução das taxas de mortes por homicídio, no interior do município de 

Duque de Caxias, há localidades que são conhecidas pelos altíssimos índices de mortes 
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violenta e tentativa de homicídio. A Tabela 9 mostra um ranking dos dez bairros com maior 

incidência de vítimas de morte violenta intencional e tentativa de homicídio no município de 

Duque de Caxias, no período de 2010 a 2015. Saracuruna e Jardim Primavera se destacam. 

Ambos são os dois bairros mais violentos, segundo os registros de ocorrência da Polícia Civil 

divulgados pela Instituto de Segurança Pública – ISP/RJ.  

 

Tabela 9 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de morte violenta 
intencional e tentativa de homicídio no município de Duque de Caxias – 2010 a 2015 

Bairro Morte 
Violenta  Bairro 

Tentativa 
de 

Homicídio 

Saracuruna 144 Jardim Primavera 68 

Jardim Primavera 109 Saracuruna 67 

Parque Paulista 76 Jardim Gramacho 65 

Pilar 72 Centro 61 

Centro 71 Pilar 41 

Imbariê 63 Imbariê 38 

Olavo Bilac 62 Santa Cruz da Serra 33 
Santa Cruz da 
Serra 57 Parque Paulista 32 

Figueira 47 Gramacho 31 

Gramacho 47 Olavo Bilac 30 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
Embora, os dados do ISP apontem que o bairro Saracuruna concentra a maioria das 

ocorrências de mortes violentas intencionais (homicídios dolosos, lesão corporal seguida de 

morte, latrocínio, auto de resistência), optamos por realizar o estudo em Jardim Primavera. 

Essa escolha se deve ao fato do bairro de Saracuruna ter como local de referência o Hospital 

Geral de Saracuruna no registro de ocorrência. Também consideramos que o número de 

tentativa de homicídios é maior em Jardim Primavera. 

As etnografias em Jardim Primavera confirmam os dados do IBGE. Este bairro 

apresenta uma aparência degradada e um crescimento urbano desordenado. Há casas sem 

acabamento ou sem manutenção regular. As ruas principais são atualmente asfaltadas. Porém, 

por décadas, o bairro possuía valas de esgotos abertas e ruas não pavimentadas. Há espaços 

vazios, terrenos não habitados onde crescem árvores e vegetação aberta sem qualquer 

ordenamento urbano. Os moradores locais reclamam dos espaços vazios e pouco iluminados 

durante a noite. Esses fatos fazem com que os moradores se sintam inseguros ao circular pelas 

vias públicas à noite.  



O transporte público é um problema antigo. Há apenas uma linha de ônibus disponível 

e com tarifas altíssimas para o poder aquisitivo da população local. O transporte ferroviário 

foi descrito, por quase todos os moradores entrevistados, como irregular, de baixa qualidade e 

inseguro. Nas palavras de uma moradora residente no local há 40 anos:  

 
[...] Ah, a carestia da condução, né? Daqui pra Central. Por que o 
trem é um preço normal pra todo mundo, mas o Central é um 
absurdo, quem mora aqui que às vezes quer ir mais no conforto, no ar 
condicionado, paga o preço. Às vezes o trem não passa aonde a 
pessoa tem que descer, né? É muito cara a passagem aqui, da União, 
que a União aqui atua. Só tem um também, uma linha, né? São vários 
ônibus, mas só tem uma linha só da União. E aí é muito caro, as 
pessoas assim, por exemplo, quem vai trabalhar ou às vezes que tem 
que fazer um tratamento lá em baixo [...] (Moradora de Jardim 
Primavera, Duque de Caxias) 

 

Um clássico problema de infraestrutura trazido pelos entrevistados é a carência de 

fornecimento de água. A jovem moradora explica que este dilema está relacionado ao descaso 

do poder público. Somente em época de eleição, lembra a entrevistada, essa situação melhora 

um pouco. Em suas palavras: “[...] Água. Água encanada é complicada, difícil cair água 

encanada, água de rua é difícil cair, a maioria é poço artesiano e quem não tem fica sem 

água [...] Aí época de campanha eles vem e melhoram um pouquinho, depois, entendeu? É 

desse jeito”. 

Em relação às características de serviços urbanos, a oferta precária de saúde e 

educação é uma realidade comum. No último ano, segundo a entrevistada, o governo revogou 

programas sociais que ocorriam nas escolas com o intuito de manter o alunado mais tempo na 

instituição e menos tempo nas ruas. Dentre os programas extintos está o “Programa Escola 

Aberta”22.  

Serviços de lazer também são escassos em Jardim Primavera. Há apenas uma praça 

com grande circulação de pessoas e, embora seus equipamentos tenham sido trocados 

recentemente, muitos já foram destruídos pelos próprios moradores. A praça também é 

utilizada para festas e para o consumo de drogas.  

A violência também foi um dos temas mais citados pelos moradores. No bairro 

existem problemas de roubos, furtos e homicídios. Além disso, o tráfico drogas tem atuado na 

                                           
22 O Programa Escola Aberta é uma iniciativa do governo federal que incentiva e apoia a abertura de escolas 
públicas nos finais de semana em áreas em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo potencializar a 
parceria entre a comunidade e a escola através de atividades educativas, culturais e esportivas. 
http://portal.mec.gov.br/par/195-secretarias-112877938/seb-educacao-basica-2007048997/16739-programa-
escola-aberta (Acessado em Outubro de 2016). 



localidade. As chamadas “bocas de fumo” ainda estão em processo de instalação e expansão 

na área de residência dos entrevistados. Entretanto, há localidades em Jardim Primavera, 

como Bom Retiro, a comunidade do Rasta, Marapanim, o Coreia, Divinéia e a Avenida São 

Paulo que são considerados como territórios mais violentos, segundo a entrevistada, por causa 

das intensas atividades do tráfico de drogas.  

 

[...] Por que lá que tem boca de fumo, droga. Você vai lá agora tá 
todo mundo armado até, meu filho, arma que eu nunca vi na minha 
vida se você for lá você consegue... Você consegue ver tanto de dia 
quanto de noite você consegue, você não entra não! Se você quer 
entrar tem uma barricada perguntando quem é você, onde você vai, 
de onde você veio, é muito difícil. A minha vó mora num lugar que 
não é favela, tipo assimé uma rua assim, só que dá caminho entre 
uma favela e outra, aí ninguém entra de noite e ninguém sai. De dia 
você vai lá, tem que pedir permissão pra passar, entendeu? E é um 
lugar que é próximo à via principal. Você acha que um policiamento 
desse não tá vendo o que tá acontecendo ali? Tá! Mas por que que 
não vai preso? Não sei o motivo. Entendeu? Eles não fazem nada! 
(Moradora de Jardim Primavera, Duque de Caxias). 

 

  Esses locais também são percebidos como inseguros em função das estratégias de 

proteção dos agentes do tráfico. Traficantes fazem um tipo de “segurança ostensiva” no local 

com armamentos sofisticados. Os criminosos fazem barricadas e estabelecem códigos de 

identificação ao morador, visando dificultar o acesso de pessoas estranhas e principalmente da 

polícia às suas áreas de atuação. 

 

Aqui tem uma favela chamada Rasta que é próxima aqui da gente, 
ninguém consegue entrar lá dentro. Tem o Coréia,tem a Divinéia, 
ninguém entra, nem a polícia entra, é difícil entrar. Quando vem, a 
gente já viu o Caveirão aqui uma vez, muito difícil, há muito tempo 
atrás, mas ninguém entra, ninguém tira as barricadas, os moradores 
sofrem, a gente conhece gente que tá lá, sofre muito, mas ninguém se 
move pra fazer nada, nada. Vou te falar, a cidade de Caxias, o bairro 
de Jardim Primavera está largado às traças, ninguém resolve nada, 
ninguém faz nada, a convivência tá cada vez pior (Morador de Jardim 
Primavera, Duque de Caxias). 

 
[...] Mas é aqui perto da Avenida de São Paulo mesmo, tem mais 
gente mesmo, essa é mais próxima à Avenida de São Paulo, é já entra, 
tem várias barricadas, vários becos e tem a escadaria também, assim 
pra surgir tudo é mais fácil, ali é perigoso, quando eles tão a fim de 
autuar, os moradores tem que avisar e a hora que vai chegar eu tenho 
uns amigos que trabalha lá em baixo, tem que acender o pisca alerta 
pra dizer que é do bairro chegando, por que se não ligar... Teve o 



meu filho, quase pegaram ele, porque ela foi fazer cabelo e ele não 
sabia que lá era perigoso assim, aí os caras veio com o revólver pra 
cima dele, dele e dela, né? Com o meu neto dentro do carro. Ele ficou 
sem ação porque ele nem sabia que não podia acender o pisca alerta, 
ele não sabia. Agora eles nem vão ali mais, não vão (Moradora de 
Jardim Primavera, Duque de Caxias). 

 

Em Jardim Primavera tem um evento muito interessante destacado por uma 

entrevistada: a “Segunda sem Lei”. Esse evento é caracterizado por uma festa em uma praça 

do bairro e com a presença de “bandidos” e usuários de drogas em grande quantidade. Por 

este motivo os entrevistados o consideram um espaço perigoso. Segundo uma moradora, os 

frequentadores da festa são muito jovens e consomem drogas e álcool. O evento é muito 

parecido com bailes existentes em comunidades pobres da cidade do Rio de Janeiro, segundo 

relatos. Essa festa pode ser um espaço ideal para seduzir os jovens da localidade para se 

tornarem usuários de drogas e/ou fazerem parte do tráfico.  

 
“É tipo um baile que é liberado tudo, várias bebidas, várias drogas. 
Você vê adolescente de dez, doze anos bebendo, fumando, você não 
tem noção, você tem que imaginar mesmo na sua cabeça, que você 
fica assim “Jesus!”.Uma perdição, entendeu? E a gente na verdade 
não tem mais o lazer pras nossas crianças na praça, por que a gente 
vai, mas não fica. Porque tem droga, tem tudo. Mas tem, a gente só 
não fica mais por causa do pessoal que fica, entendeu?”(Moradora de 
Jardim Primavera, Duque de Caxias) 

 

Embora os moradores tenham informado que o número de mortes por homicídio 

cresceu nos últimos 3 a 5 anos, o Comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM), 

responsável pela área de Jardim Primavera, diz o contrário. O Comandantedisse desconhecer 

qualquer ocorrência de homicídios em Jardim Primavera, com ou sem intervenção policial, 

nos últimos três meses, desde que ele assumiu o Comando do 15º BPM (março/2016). No 

entanto, a P2, unidade do batalhão, responsável pela organização e produção de estatísticas 

criminais, informa o registro de oito casos de homicídios em Jardim Primavera, entre março e 

maio de 2016. Foramseis homicídios com arma de fogo (envolvendo conflitos entre 

traficantes e intervenção policial) e 2 de outra natureza.O comandante do 15º BPM se explica, 

ressaltando que o índice de mortes por homicídios está abaixo das metas estabelecidas pelo 

Plano de Metas do Comando Geral da Polícia Militar. 

Há outras localidades que também são classificadas pelos policiais lotados na área do 

15º como violentas. São elas: as favelas do Bandu e Rasta, a Rua 49, a Correia 1 e 2  (são 

divisa com Saracuruna), Ana Clara e Rua Sete. As principais motivações para as mortes 



nessas áreas, explicam policiais, lotados no DPO de Jardim Primavera, estão associadas às 

disputas por ascensão do controle na carreira do crime e renda. Interesses econômicos e o 

poder político dentro da mesma facção são as principais causas do crescimento dos 

homicídios nas localidades de acordo com os agentes de segurança do 15º Batalhão. O 

mercado ilícito de drogas nasáreas de Duque de Caxias é em grande parte liderado pelo 

Comando Vermelho (CV). Nas palavras do policial militar entrevistado, “As mortes 

acontecem em comunidades e por consumo de usuários de drogas. O aumento dos usuários de 

drogas aconteceu há 4 anos [...]. O confronto entre PM e trafico nas comunidades locais é 

diário”.  

Jardim Primavera, em particular, apresenta uma dinâmica criminal específica. Os 

registros por agressões físicas e psicológicas de mulheres são as ocorrências mais recorrentes, 

segundo policiais lotados no DPO de Jardim Primavera. A violência doméstica é mais 

freqüente do que os homicídios. Os homicídios ocorrem baixa freqüência. Eles levam em 

torno dois meses para acontecer, esclarece o policial. 

Os relatos do Diretor da Delegacia de Homicídios da Baixada, por outro lado,não 

confirmam, em parte, o diagnóstico feito pelos policiais militares do 15º Batalhão que 

colaboraram com a pesquisa. O Diretor deixa claro que Duque de Caxias lidera o ranking das 

ocorrências de homicídios em comparação aos demais municípios da região. Em seguida, 

estão Nova Iguaçu, Belford Roxo e São João do Meriti. As dinâmicas das mortes por 

homicídios nesses quatro municípios são muito similares, explica o delegado de polícia. 

Em Duque de Caxias, segundo o diretor da DH da Baixada, os homicídios são em 

grande parte provenientes das disputas entre integrantes de facções do tráfico de drogas. As 

milícias, segundo os relatos de moradores e agentes de segurança, não dominam as áreas do 

tráfico de Jardim Primavera e adjacências. 

Sendo assim, podemos perceber que Jardim Primavera é um bairro em que os 

moradores se sentem inseguros tanto pela incidência de roubos e furtos quanto pela atuação 

do tráfico de drogas. Além disso, verificamos que o bairro é “largado às traças”, ou seja, não 

existe nenhum tipo de intervenção do Estado para resolver os problemas de segurança 

pública. Ademais, a polícia que percorre Jardim Primavera é extorquida para a manutenção 

dos negócios do tráfico de drogas. Isso significa um abandono total do Estado. 

 

 

 



6.2. “Largado às Traças”: Motivações e causas das mortes violentas em Jardim 
Primavera 

 

A precariedade da segurança é um problema muito citado pelos entrevistados. A falta 

de policiamento foi uma questão levantada pelos entrevistados. Inclusive, este tema foi 

associado pelos moradores ao crescimento da violência no bairro. Muitos explicam que a 

ausência da polícia no bairro também pode ser um fator de insegurança da população. Os 

relatos revelam que os poucos policiais que atuam na área são, em sua maioria, corruptos, 

uma vez que se submetem às ofertas de suborno dos traficantes. Por isso são classificados 

pelos moradores como “marginais”. Da mesma forma, há ocorrências de homicídios que não 

recebem a atenção devida das autoridades responsáveis pela segurança pública devido à 

omissão e/ou conveniência dos policiais locais com os autores desse tipo de violência, como 

esclareceuuma moradora.  

 
[....] A polícia aqui é zero. Entendeu? Não sei se é por causa do 
governo do Estado, não sei. Ou por quê que o policiamento aqui é 
zero, já foi melhor, entendeu? Hoje em dia ninguém faz mais nada por 
ninguém, entendeu? Hoje em dia, deixa eu te falar, você tem medo da 
pessoa pedir socorro na sua porta e você não socorrer. A gente aqui 
tem essa represália, a gente não sabe nada do que tá acontecendo, 
entendeu? Então... Várias paradas. Eu acho que eles deveriam 
verificar um pouco a Baixada Fluminense, principalmente Caxias. 
Caxias sempre foi um bairro que nunca teve problema, hoje em dia é 
o que mais tem problemas. Muito homicídio, não tem policiamento, 
essas coisas. Então tamos aí, ninguém quer saber de nada, ninguém 
faz nada. O nosso prefeito daqui, você nunca ouviu nem a cara dele, a 
cara dele é só nas eleições... (Moradora de Jardim Primavera, Duque 
de Caxias). 
 

Moradores relatam, inclusive, que as mortes violentas intencionaisem Jardim 

Primavera são provocadas por assaltos, roubos e pelas disputas pelo controle do tráfico de 

drogas.A violência relacionada aos roubos e tráfico de drogas cresceu nos últimos anos, em 

especial, após a instalação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) na cidade do Rio de 

Janeiro. Seguem relatos de moradores que desabafam a sua preocupação e sentimentos de 

medo e revolta. 

 
[...] Tá tendo muito assalto. Muito mesmo. Muito assalto de qualquer 
maneira: moto, carro, tudo. Um dia desses a gente tava aqui dentro 
de casa e aí eu tava olhando a menina aqui na sala, sentada entre as 
pernas e a gente escutou gritar “socorro”. Só que até a gente 
levantar e sair, quando e fui ver o carro já tava arrancando. Não sei o 
que que aconteceu, quem tava dentro, quem pegou, não faço a mínima 



ideia do que aconteceu naquele dia. A gente só fica com a porta 
trancada, portão trancado. Eu tenho medo. Eu quando vou andar, eu 
tento deixar o máximo em casa. Tipo: qualquer coisa minha eu deixo 
em casa. O máximo que eu saio, que eu tenho que sair mesmo é 
celular e mesmo assim ainda tipo tentando esconder, por que sei lá, 
vem um cara vai me assaltar, fica muito difícil [..] (Morador de 
Jardim Primavera, Duque de Caxias). 
 
Olha, sinceramente? Eu não sei! Por que lá em baixo eles botam 
UPP, bota isso, bota aquilo, mas também não tá adiantando de nada, 
entendeu? Eu acho que devia ter mais policiamento, mas também não 
tá adiantando nada. Eles botam a UPP, bota isso, bota aquilo, mas 
também não tá adiantando de nada. [...] Agora aqui vai fazer o que? 
Por que com esse negócio das UPPs lá em baixo, eles vieram tudo pra 
cá, eles vieram tudo pra cá, a maioria dos bandidos é tudo lá de 
baixo. Aí o quê que adianta? (Morador de Jardim Primavera, Duque 
de Caxias). 
 

 
Esses relatos demonstram que a população residente de Jardim Primavera tem uma 

percepção de que a violência aumentou devido a instalação das UPPs na cidade do Rio de 

Janeiro. No entanto, ao realizar uma análise comparativa das séries temporais das cidades de 

Duque de Caxias e Rio de Janeiro não percebemos impactos expressivos. Vale ressaltar que 

no ano de 201023, a taxa de mortes violentas intencionais em Caxias aumentou 

significativamente, mas no ano seguinte a série voltou para o patamar anterior e seguiu a 

mesma tendência da capital fluminense24.Endossamos que não estamos realizando uma 

análise avaliativa, mas apenas uma comparação das séries entre dois municípios. Também 

devemos considerar que, o deslocamento de traficantes devido às UPPs pode ter sido pontual, 

ou seja, em alguns bairros do município, como Jardim Primavera, e por isso não gera impacto 

na série do município. 

 

Gráfico 7 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no 

Municípios do Rio de Janeiro e no Município de Duque de Caxias 

                                           
23 A primeira Unidade de Polícia Pacificadora foi inaugurada em Dezembro de 2008. Entre 2009 e 2010 foram 
instaladas 12 UPPs na cidade do Rio de Janeiro. 
24 Em 2014 foi inaugurada uma UPP em Duque de Caxias no Complexo da Mangueirinha. Esta série temporal 
não pode avaliar o efeito desta unidade de polícia, pois os dados mais atuais divulgados pelo SIM até a 
realização desta publicação é 2014. 



 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS / IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
 

Enfim, acreditamos que as atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas somada 

com o total descaso do Estado são as principais motivações para as mortes violentas 

intencionais em Jardim Primavera. Esse contexto social impulsiona uma sociabilidade 

violenta, uma desordem física e social nas ruas do bairro e um sentimento generalizado de 

insegurança. As mortes geradas nos conflitos pela disputa pelo controle do tráfico é um 

problema recorrente neste bairro e gera muitas vítimas. O fato dos policiais que atuam no 

bairro serem coniventes com as atividades do tráfico de drogas em troca de propinas, torna o 

cenário ainda mais precário. Não obstante, o aumento dos roubos e dos furtos no bairro, 

segundo os relatos,tem uma forte ligação com o crescimento do tráfico e do consumo de 

drogas na região.  

 

 
6.3. As vítimas e os autores de mortes violentas intencionais em Jardim Primavera 

 

 Os entrevistados relataram que os homicídios são frequentesem Jardim Primavera. E 

nos últimos cinco anos ocorreram diversos casos nas redondezas. Um caso muito citado pelos 

entrevistados do bairro foi a morte de um jovem conhecido e querido por toda a vizinhança.  

 

[...] Olha foi no dia vinte e seis de setembro, foi dia do casamento da 
minha sobrinha, a filha daquela minha outra irmã. Nós tavamos, ela 
casou no cartório, nós fomos pra churrascaria, chegamos aqui eu e a 
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minha outra irmã compramos um bolo pra fazer... Aí ela não quis 
cortar lá, por causa de rodízio, tava todo mundo cheio, compramos 
uma cerveja e ele tava no portão mexendo na moto, depois foi todo 
mundo embora, já era nove e pouca noite, eu ainda tava conversando 
com a minha mãe que eu tava na casa ali que eu tava com a minha 
casa em obra aí eu tava morando ali de aluguel, quando eu acabei de 
entrar eu escutei uns tiros, mas tinha uma moto desde cedo, eu escutei 
“pa, pa, pa,pa” aí minha mãe “isso aí é tiro” e eu “não é não, isso aí 
é essas motos” e ela falou “não, isso aí é tiro”. Aí quando eu olhei ali 
eu vi uma coisa no chão, mas pra mim era ele que tava mexendo na 
moto, aí o meu primo mais velho, irmão dele mais velho, ele meu veio 
gritando que mataram o irmão dele. Eu tava aqui na minha janela, e 
a minha vizinha doida pensou que eu tava na rua, eu tava aqui na 
minha sobrinha e saí, fui, aí foi, aí tipo assim, deram muito tiro. Ele 
tinha feito dia treze vinte anos, tinha treze dias que ele tinha feito 
vinte anos (Moradora de Jardim Primavera, Duque de Caxias).  
 
 

Esse, tal como outros relatos, descreve o perfil mais comum da vítima de homicídio 

em bairros periféricos, como em Jardim Primavera: homem, jovem e negro. A Tabela 10 

resume as características sociodemográficas das vítimas de homicídios registrados em Jardim 

Primavera, Duque de Caxias-RJ. Entre os anos de 2010 e 2015, 88% das vítimas eram 

homens, 36% eram jovens entre 16 a 29 anos de idade e 74% eram negros.  

 

 

 

 

 

 

Tabela 10– Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 

em Jardim Primavera, Duque de Caxias-RJ – 2010-2015 

  Frequência % 
Sexo 

Feminino 7 6,5% 
Masculino 95 88,0% 
Não Informado 6 5,6% 
Total 108 100,0% 

   
Faixa Etária 

Menos de 16 anos 1 0,9% 
16 a 19 anos 9 8,3% 
20 a 24 anos 16 14,8% 
25 a 29 anos 14 13,0% 



30 a 39 anos 13 12,0% 
40 anos ou mais 10 9,3% 
Não Informado 45 41,7% 
Total 108 100,0% 

   
Raça/Cor 

Branca 20 18,5% 
Negra 80 74,1% 
Não Informado 8 7,4% 
Total 108 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Segundo os entrevistados, a maioria das vítimas de homicídios possuía algum tipo de 

vínculo com práticas ilegais, sobretudo, relacionadas ao tráfico de drogas. Essa informação é 

confirmada pelo Delegado da Divisão de Homicídios da Baixada. Ele informa que tanto as 

vítimas quanto os autores das mortes violentas intencionais em Duque de Caxias têm algum 

tipo de vínculo com as práticas ilícitas de drogas: traficantes; usuários de drogas, grupos de 

extermínios, milicianos e policiais.Trata-se de conflitos entre grupos criminosos que disputam 

pelo domínio de territórios e pela comercialização de serviços ilegais (de transporte, venda de 

gás e TV a cabo).  

A Tabela 11 mostra que a maioria das ocorrências de homicídios, registradas no 

bairro, entre 2010 e 2015, foi provocada por projétil de arma de fogo, ou seja, 72%.  

 

Tabela 11  – Distribuição das Mortes Violentas Intencionais por categoria em Jardim 
Primavera, Duque de Caxias-RJ – 2010-2015 

  Frequência % 
Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo 78 72,2% 
Homicídio (outros) 9 8,3% 
Encontro de Cadáver 7 6,5% 
Homicídio Proveniente de Auto de Resistência 5 4,6% 
Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca 4 3,7% 
Roubo Seguido de Morte Provocado por Projétil de 
Arma de Fogo 

3 2,8% 

Homicídio Provocado por Pedrada 1 0,9% 
Roubo Seguido de Morte (outros) 1 0,9% 
Total 108 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP  
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 



6.4. O que tem sido feito diante das mortes violentas intencionais em Jardim Primavera 
 

Segundo o Comandante do 15° BPM, em Jardim Primavera são realizadas com certa 

regularidade ações relevantes como a Operação de Choque, o que não corresponde com a fala 

dos moradores. Nesta operação, tudo é feito, explica o oficial. Há repressão aos bailes Funk, 

apreensão de motos em situação irregular, máquinas do jogo do bicho, elementos armados, 

etc.Esse trabalho é realizado semanalmente em todos os distritos da área do 15º BPM, 

lembrando que este batalhão atua em todo o território do município de Duque de Caxias. 

A redução dos conflitos seguidos de mortes por homicídios, na área de policiamento 

do 15º BPM, também é atribuída à implantação de uma Unidade de Polícia Pacificadora 

(UPP) no município de Duque de Caxias em 2014, chamada por UPP Mangueirinha,segundo 

o líder do Batalhão. Esta UPP fica praticamente do outro lado do município quando 

comparado ao bairro Jardim Primavera.Não obstante, o oficial admite que em áreas, como 

Jardim Gramacho, Vai Quem Quer (comunidade) em Washington Luiz, os conflitos com 

traficantes seguidos de mortes são mais frequentes.  

O trabalho atual desenvolvido pela deste Comandante é inspirado nos treinamentos 

oferecidos pelo Centro de Instrução Especializada em Armamento e Tiro – Cieat, segundo 

este profissional. Esse trabalho visa controlar o uso da força e redução de disparos de armas 

de fogo.Para tanto, a ética do cuidado do policial militar é fundamental. Em toda operação 

com disparo de arma de fogo há o afastamento do policial, se for necessário, esclareceu o 

Comandante do batalhão. Em função disso, o Comandante acredita que os índices de crimes 

tenham caído nas áreas do 15º BPM, inclusive, os homicídios. Segue a avaliação do 

comandante.  

 

[...] Hoje o 15º BPM é o que mais prende e mais atua nas 
Comunidades na Baixada. Os PMs valorizam muito o combate ao 
invés da prevenção e por isso, há consequências negativas para o 
agente policial e para a sociedade. O trabalho hoje do batalhão tem 
sido prevenção, inteligência, repressão qualificada. Por isso, hoje os 
números de letalidade na área do batalhão são baixos [...] (Tenente 
Coronel, Comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar).  

 

Agentes de segurança pública contaram que recorrem as redes sociais para resolver 

as investigações criminais e conhecer a dinâmica da violência em Duque de Caxias, já que 

não conseguem testemunhas ou informantes para dialogar. A Polícia Civil e a Polícia Militar 

monitoram denúncias, opiniões e os fatos do cotidiano dos bairros (Jardim Primavera, 



Saracuruna, Campos Elíseos e adjacências) disponibilizados na página de Facebook e de um 

site organizado pela população local, diz o Delegado da Delegacia de Homicídios da Baixada 

Fluminense. A página do Facebook foi criada no dia 1º de junho de 2014. Essas denúncias 

estão relacionadas aos problemas de segurança, saúde e educação. Toda denúncia feita no site 

ou facebook é encaminhada para autoridades competentes e cobradas posteriormente. São 

elas: https://www.youtube.com/channel/UCRV0jVsydsGbHz_OgInfQKg, 

https://www.facebook.com/reageduquedecaxias/ e https://twitter.com/reagesaracuruna.25 

Policiais também utilizam grupos de whatsapp. Nesses grupos, moradores 

compartilham informações de combate ao crime na Baixada. Em Duque de Caxias, há os 

grupos “Grita Saracuruna” e “Fala Baixada”, conta o Delegado da DH Baixada. Além disso, 

na região há conselheiros que fazem parte do Conselho Estadual de Segurança Pública. O 

conselho local é um órgão não governamental, mas conta com a presença de representantes do 

governo. É uma espécie de conselho constitutivo. Os encontros são oportunidades de trocas 

entre as autoridades e lideranças comunitárias.  

A prevenção do homicídio não faz parte das prioridades da agenda governamental no 

município de Duque de Caxias. Ambos os gestores das instituições de segurança pública com 

quem conversamos confessaram desconhecer iniciativas de ONGs e do poder público no que 

concerne à prevenção de homicídios no município. Porém, eles defendem a necessidade de 

investimentos do poder público em políticas sociais e infraestrutura. 

Segundo o Comandante, o 15º BPM desenvolve um programa de prevenção de 

violência para grupos vulneráveis (idosos, crianças e mulheres), com o foco na violência 

contra mulheres devido à alta incidência em Duque de Caxias, em particular, em Jardim 

Primavera. Atualmente, o projeto passou a discutir o tema numa cartilha dirigida às crianças. 

Os integrantes do projeto serão treinados para identificar algum sinal de violência em suas 

residências. Há também projetos sociais desenvolvidos em parceria com a Prefeitura. Esses 

projetos beneficiam 200 crianças das comunidades, oferecendo aulas de natação; aulas de Jiu-

jitsu para os jovens. Aos idosos, há danças de salão e cursos de artesanato no âmbito do 15º 

BPM. O Batalhão fica em outro bairro, o que dificulta o acesso dessas atividades aos 

moradores de Jardim Primavera. 
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Mapa 3 – Município de Duque de Caxias subdividido por bairro 



 
Fonte: Adaptação de Duarte-Cunha, M., Souza-Santos, R., de Matos, H. J., & de Oliveira, M. L. W. (2012). 
Aspectos epidemiológicos da hanseníase: uma abordagem espacial Epidemiological aspects of leprosy: a spatial 
approach. Cad. saúde pública, 28(6), 1143-1155. 
 

 Sendo assim, concluímos que no bairro de Jardim Primavera nada é feito para prevenir 

e reduzir as mortes violentas intencionais. Os investimentos na área de segurança pública são 

distribuídos nos quatro distritos no território de 468 km2 de Duque de Caxias. Como veremos 

abaixo, existem áreas em que a Polícia Militar investe mais do que outras, e Jardim Primavera 

não está incluída nessa lista. 

 



6.5. Dificuldades para reduzir as mortes violentas intencionais em Jardim Primavera 
 

Quando perguntamos a respeito das dificuldades para prevenir e investigar os 

homicídios em Duque de Caxias, os gestores das instituições de segurança pública visitadas 

disseram ser o acúmulo de vulnerabilidades sociais, o tamanho do efetivo e a ausência de 

recursos materiais (tecnologias para a investigação criminal, coletes, etc.).  

O Comandante do 15º BPM desabafou, contando que os equipamentos escassos e a 

carência de recursos humanos são dois obstáculos para o trabalho da Polícia Militar nas áreas 

de risco do município. Atualmente, o 15º BPM possui 760 policiais militares, sem excluir os 

PMs que estão de férias e afastados por motivos de saúde. O efetivo deveria ser em torno de 

1600 policiais militares para atender a demanda do município, segundo o Comandante. Por 

esta razão, o Comando do 15º BPM prioriza investir na força policial e material no Centro de 

Duque de Caxias.  

Na área Central de Duque de Caxias, estão comunidades como as Favelas do Lixão, 

da Vila Operária e Vila Ideal, lideradas pelo Comando Vermelho. As favelas do Lixão e da 

Vila Ideal estão localizadas exatamente a 100 metros do Centro de Caxias, e apresentam um 

alto consumo de crack pelos jovens carentes. Daí a razão para o aumento das incidências de 

roubo, furto e assaltos no Centro de Duque de Caxias, segundo o Comandante do batalhão da 

área. 

Outra dificuldade mencionada pelo Comandante do 15º BPM são os impasses 

gerados pela liderança política local. A elite política e econômica, em especial, em Jardim 

Primavera, resiste às relações interpessoais com o Comando da Polícia Militar. Em Jardim 

Primavera, por exemplo, existe uma forte e tradicional cultura política que busca interferir na 

lógica de policiamento do 15º BPM. Esse grupo busca privilégios da Polícia Militar, 

oferecendo favores ao Comandante do Batalhão e aos policiais – corrupção policial. O 

Choque de Ordem é um dos procedimentos que gera muita polêmica entre os policiais 

miliares e a elite política em Jardim Primavera.  

Os policiais civis confessaram que o medo dos moradores em relação ao tráfico 

ilegal de drogas é um problema recorrente para o sucesso das investigações dos homicídios 

nos municípios da Baixada Fluminense. Os moradores não denunciam os atos violentos, como 

também não compartilham informações relevantes por que são ameaçados de morte. Esse 

medo faz sentido, segundo o Delegado da DH da Baixada, uma vez que não há condições na 

área para o cumprimento da Lei de Proteção às Testemunhas (Lei 9.807/99). Na prática, essa 



lei não funciona. Não há aporte financeiro entre estados, como também não há programas de 

acolhimento das testemunhas.  

Para o Delegado da DH da Baixada e o Comandante do 15º BPM, os problemas 

sociais estão associados ao nível de homicídios envolvendo o tráfico de drogas. O aumento 

dos crimes, os registros de roubo a transeuntes (800 roubos) cresceram muito, segundo o 

comandante do 15º BPM. A Polícia Militar passou a prender e apreender mais drogas desde 

novembro de 2015. O incremento da criminalidade, defende um Oficial entrevistado, não se 

deve ao trabalho de polícia apenas, mas também à ausência do Estado na promoção de 

programas sociais voltados para os jovens de Duque de Caxias.  

 

 

6.6. Oque poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional em 
Jardim Primavera 

 

Os moradores de Jardim Primavera, embora desconheçam iniciativas voltadas para a 

prevenção dos homicídios, reconhecem que a redução é uma tarefa árdua, porém possível de 

ser concretizadas. Acreditam no efeito da intervenção pela promoção de lazer, educação e 

esporte para os jovenscom o intuito de reduzir os homicídios, através de uma articulação entre 

a gestão municipal, estadual e federal. Muitos dos entrevistados associam este tipo de morte 

de jovens à inexistência de atividades sociais para o público infanto-juvenil.  

 

[...] Então, eles falam que eles tavam com envolvimento com tráfico. 
Aqui em cima tem um rapazinho que a gente gostava muito dele, 
muito conhecido, acho que a tia Cremilda era até madrinha dele, não 
sei! E ele foi morto aqui em frente aqui, mas o pessoal falou,fala que 
ele tava de chefe já, dono da boca de fumo e a gente não sabe nem 
onde que era, o pessoal fala, mas assim,  pessoal fala que é isso, 
envolvimento a maioria. Os jovens aqui não têm nada pra se fazer, 
colégio não tem, curso não tem, então o caminho deles é a droga, por 
que eles não tem nada pra se fazer. Aí um pai e uma mãe não tem 
condição de pagar, vai fazer o que? Eles ficam na rua e rua só 
aprende o que não presta, os jovens meio que tão largados à moda 
vão se embora (Moradora de Jardim Primavera, Duque de Caxias). 

 

Há também moradores que acreditam que a solução para a reduzir a insegurança do 

bairro está vinculada ao aumento do efetivo e o controle da corrupção policial. Nas palavras 

do entrevistado:  

 



Ah, botar mais policial, né? Mais segurança, mais policial. Por que 
às vezes passa uma vez por semana. O carro da polícia passa uma vez 
por semana e tem uma boca de fumo abrindo ali aí que eles dão uma 
passada uma vez por semana. Ali na praça é ainda pior, ali na rua da 
linha. Esses policiais não valem nada, tudo, todos eles recebem 
propina de... Ainda mais que aqui é tudo conhecido, né? Aí que não 
quer nem saber. Policial daqui é tudo conhecido, né? (Morador de 
Jardim Primavera, Duque de Caxias). 

 
Em síntese, todos os relatos de moradores e policiais militares e civis analisados aqui 

mostram que a redução dos homicídios em Jardim Primavera permanece sendo um grande 

desafio. A ausência do poder público e a corrupção policial são percebidas pelos entrevistados 

como relevantes fatores impeditivos para a solução deste problema. Dessa forma, o Estado 

precisa atuar em Jardim Primavera através de políticas sociais, de infraestrutura e 

direcionadas aos jovens, articulando a gestão municipal e estadual, bem como os serviços e 

projetos já existentes do governo federal. 

Para a concretização do Pacto pela redução dos homicídios caberá essencialmente ao 

poder público investir em iniciativas que gerem confiança social nas instituições responsáveis 

pela segurança pública. Será necessário investimento na infraestrutura das Polícias Civil e 

Militar. Intervenção de Ouvidoria de Polícia para controlar a corrupção policial. Planejamento 

estratégico baseado em informações para desarticular o tráfico de drogas na região. 

 

 

6.7.Quadro Resumido 
 

a) Territórios críticos 

Considerando o número de vítimas de mortes violentas intencionais e de tentativa de 

homicídio no período de 2010 a 2015, o bairro de Jardim Primavera foi considerado o 

mais violento de Duque de Caxias. Este bairro é carente de infraestrutura e da 

presença do poder público. No que se refere especificamente as questões de violência, 

o bairro é controlado pelo tráfico de drogas que mantem a polícia sem interferir nos 

negócios da localidade através de propinas. Os moradores sofrem com a insegurança 

gerada por esse grupo criminoso, pelos roubos e furtos constantes na região. 

 

b) Motivações e Causas 



O bairro é carente e nunca foi considerado pelo poder público. Nesse sentido, os 

jovens têm buscado o tráfico de drogas como uma opção de futuro. Esta organização, 

promove eventos no bairro, o que torna a entrada no tráfico ainda mais interessante 

para os jovens. Não obstante, não há policiamento em Jardim Primavera, e os poucos 

policiais que circulam no bairro são corrompidos por propinas oferecidas pelos 

traficantes. Sendo assim, apenas o tráfico de drogas atua e controla o bairro. 

Outrossim, existem conflitos pelo controle do tráfico entre facções rivais, motivadas 

pelos recursos gerados pelas bocas de fumo.  

Enfim, a ausência total de representantes do poder público, sobretudo de agentes de 

segurança realizando o seu trabalho, somado a vulnerabilidade da população jovem e 

a oferta de trabalho no tráfico de drogas são questões fundamentais para entendermos 

a dinâmica da violência em Jardim Primavera. 

 

c) Perfil das Vítimas/Autores 

Segundo os dados estatísticos e a percepção dos entrevistados, as vítimas são homens, 

negros e vinculadas ao tráfico de drogas, assim como os autores das mortes. 

 

d) O que tem sido feito 

Em Duque de Caxias, a Polícia Militar realiza trabalhos de repressão no município. 

Entre eles, destacamos a “Operação de Choque” que se refere a um conjunto de ações 

como a repressão aos bailes Funk, apreensão de máquinas de jogo de bicho, de motos 

em situação irregular, elementos armados, etc. Outro projeto realizado no âmbito 

deste município é a Unidade de Polícia Pacificadora que inaugurada em 2014 no 

Complexo Mangueirinha.  

Apesar das atividades de repressão, o Comandante do batalhão responsável pelo 

município de Duque de Caxias (15° BPM) informou que desenvolve um trabalho 

junto aos policiais através do controle do uso da força e da arma de fogo. 

Nas dependências do 15° BPM é desenvolvido um projeto de prevenção para grupos 

vulneráveis (idosos, mulheres e crianças). Uma das principais ações desse projeto é a 

prevenção à violência doméstica, tendo em vista a grande incidência no município. 

Também são oferecidas atividades esportivas para jovens dentro do batalhão. 

Entretanto, o Comandante do 15° BPM e o Delegado da DH Baixada informaram que 



não conhecem nenhum projeto de prevenção ao homicídio em Duque de Caxias. Não 

obstante, nenhum desses projetos citados, com exceção do “Operação de Ordem”, são 

realizados no bairro de Jardim Primavera, região com maior incidência de homicídios 

do município. 

 

e) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

Existem muitas dificuldades para o enfrentamento dos homicídios em Jardim 

Primavera, entre eles, o acúmulo de vulnerabilidade social, a ausência de recursos nas 

polícias, a falta de relacionamento da polícia com a população e a corrupção policial. 

Não obstante, há uma ausência do poder público (políticas nos três níveis – federal, 

estadual e municipal – em diferentes áreas), o que torna o bairro ainda mais 

vulnerável para as ações de grupos criminosos. 

 

f) O que poderia ser feito 

Acreditamos que programas ou políticas públicas direcionadas à juventude através de 

parcerias entre os Governos Federal, Estadual e Municipal podem surtir algum efeito 

na prevenção da violência letal intencional. Esses programas devem ser 

desenvolvidos paralelamente a um investimento nas Polícia Civil e Militar, no 

controle da corrupção e no desenvolvimento de estratégias de investigação na 

localidade. 

 

 

 

 

 

 

7.Diagnóstico do Município de Nova Iguaçu 
 

7.1. Conhecendo Comendador Soares e Rosa dos Ventos: território onde a incidência de 
violência letal intencional é alta 

 

O Município de Nova Iguaçu está situado na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), a 29,6 Km do Município do Rio de Janeiro, núcleo metropolitano e capital do 

Estado. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para o ano de 2010, 



a população de Nova Iguaçu é de 796.257 habitantes para um território de 524 Km2, com a 

densidade de 1.555,4 habitantes por Km2. Do total da população, 787.563 (99%) pessoas 

residem em área urbana e 8.694 (1%) em área rural. Sua população é na maioria feminina, 

414.507 mulheres (52%) e 381.750 homens (48%). A cidade tem uma população 

predominantemente composta de cor ou raça preta e parda (63%) (IBGE, 2010). É importante 

ressaltar que na faixa etária de 10 a 24 anos, Nova Iguaçu tem 211.936 jovens e adolescentes. 

O Gráfico 7 mostra o crescimento populacional de Nova Iguaçu durane a década de 

2000.A concentração da população por Km2sofreu uma redução um aumento a partir de 2001 

até 2009. Em 2010 houve uma peque redução e uma tendência muito leve de aumento até 

2014. Apesar dessa dinâmica, a densidade demográfica do município de Nova Iguaçu 

manteve-se quase quatro vezes superior à da população do Estado do Rio de Janeiro durante 

os 15 anos analisados.  

 

Gráfico 7 – Evolução da densidade demográfica no município de Nova Iguaçu e no Estado 
do Rio de Janeiro – 2000 a 2015 

 
Fonte: IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
Nova Iguaçu possui 68 bairros agregados em 09 Unidades Regionais de Governo 

(URGs). São elas: URG I Centro; URG II Posse; URG III Comendador Soares; URG IV 

Cabuçu ; URG V KM 32; URG VI Austin; URG VII Vila de Cava; URG VIII Miguel Couto; 

URG IX Tinguá. Em visita ao Município, vimos que o Centro de Nova Iguaçu possui mais 

aparelhos públicos, shoppings, hospitais particulares, diversas linhas de ônibus. Todas as ruas 

pelas quais passamos eram asfaltadas e com postes de iluminação.  

Enquanto o Centro de Nova Iguaçu émais desenvolvido no que concerne à oferta de 

serviços, o interior do município apresenta fortes desigualdades sociais. Esse déficit social 
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reflete uma significativa centralidade econômica em comparação as demais Unidades 

Regionais deGoverno. Em 2013, o PIB per capitado município chegou a R$ 16.477,64 /hab, 

segundo dados do IBGE. Nova Iguaçu passou a ocupar a 9º posição no ranking dos 

municípios do Estado do RJ com o PIB acima de 1 bilhão (R$)26.  

OÍndice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Nova Iguaçu é 

considerado alto (com o valor de 0,713) em relação aos demais índices dos municípios da 

Baixada Fluminense, a saber: Belford Roxo (com o valor de 0,684) e Queimados (valor de 

0,680), no ano de 2010,segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 201327. 

Todavia, as disparidades socioeconômicas no interior do município merecem ser destacadas. 

Essa característica é observável pela distribuição de pessoas em situação de pobreza e de 

extrema pobreza pelas Unidades Regionais de Governo (URG).  

Na Tabela 12, observamos que a URG do Centro de Nova Iguaçu apresenta os 

menores percentuais de pobreza em relação às demais unidades, ainda que seja a mais 

populosa de todas. Os maiores percentuais de população em situação de pobreza e extrema 

pobreza encontram-se nas URG Cabuçu (URG IV),  URG Vila de Cava (URG VII) e URG 

Tinguá (URG IX). 

 

 

 

Tabela 12- População por URG em situação com renda familiar per capita em situação de 

pobreza e extrema pobreza, 2000. 

Unidades Regionais de Governo 

Total da 

população por 

URG

Até ¼  SM de renda 

familiar per capita

% em relação à 

população por URG

Até ½ sm de renda 

familiar per capita

% em relação à 

população por

URG I Centro 175.562 12.534 7,10% 27.894 15,80%

URG II Posse 117.834 13.755 11,60% 26.168 22,20%

URG III Comendador Soares 108.614 12.147 11,10% 28.231 25,90%

URG IV Cabuçu 76.350 14.863 19,40% 31.338 41%

URG V KM 32 57.467 9.209 16% 18.400 32%

URG VI Austin 96.199 12.776 13,20% 27.180 28,20%

 URG VII Vila de Cava 63.035 11.840 18,70% 22.513 35,70%

URG VIII Miguel Couto 50.872 6.696 13,10% 12.236 24%

URG IX Tinguá 13.328 2.438 18,20% 5.209 39%

TOTAL POPULAÇÃO 759.261 96.258 12,60% 197.417 26%

Fonte: Censo 2000 / IBGE, Tabulação especial Observatório das Metrópoles, 2000. 

                                           
26Um estudo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que 50% (cinquenta 
por cento) dos municípios do estado do Rio de Janeiro, ou seja, 46 dos 92 municípios tinham PIB superior a 1 
bilhão (R$) no ano de 2013. 
 Ver:  http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2010_2013/default_xls.shtm 
27Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e Fundação João Pinheiro - FJP, 
com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
  
 



 

Esse contexto de ausência de cidadania e desigualdadesreflete uma segunda 

característica do município: a situação de extrema violência. No Gráfico 8, podemos observar 

o comportamento da taxa de mortes intencionais no município ao longo de mais de uma 

década. Em 2000, a taxa de homicídios em Nova Iguaçu era de 65,1 por 100 mil habitantes. 

No ano de 2004, a taxa começa a cair, chegando a 28,1 por 100 mil habitantes em 2009. Mas 

no ano seguinte, a mesma apresenta uma tendência de crescimento, chegando a 52,2 

homicídios por 100 mil habitantes no ano de 2014. É um município classificado como um dos 

mais violentos da Baixada Fluminense, conforme sublinhou o Delegado da Delegacia de 

Homicídios da Baixada.  

 

Gráfico 8 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no 
Estado do Rio de Janeiro e no Município de Nova Iguaçu 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS / IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

A Tabela 13 apresenta os dez bairros mais violentos bairros no município de Nova 

Iguaçu analisando o número de vítimas de mortes violentas intencionais e tentativa de 

homicídio no período de 2010 e 2015. Entre eles, estão três bairros conhecidos pelos índices 

de violência: Posse, Comendador Soares e Austin. A Posse lidera com 254 vítimas demorte 

violenta intencional. E Austin apresenta 94 vítimas de tentativa de homicídio, no período de 

referência. Contudo, Comendador Soares se destaca em relação aos demais, ocupando a 

segunda posição no ranking dos bairros com maior incidência de vítimas de morte violenta 

intencional e tentativa de homicídio no município de Nova Iguaçu. Não escolhemos o bairro 

da Posse, pois no banco de dados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil disponibilizado 

65,1
65,8

67,0
68,9

62,7
58,0

48,0

42,7

32,6

28,1

41,1

35,8

39,8

47,8

52,252,6

50,5

56,4

52,6
48,5

46,0 45,6

40,9

33,9
31,6

32,8

28,3 28,3
29,8

32,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ta
xa

 p
o

r 
1

0
0

 m
il 

h
ab

.

Nova Iguaçu Estado do Rio de Janeiro



pelo ISP-RJverificamos que a maioria das ocorrências de mortes violentas intencionais 

(homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, auto de resistência) neste 

bairro tinha como “Local de Referência”28do fato o Hospital da Posse (como ocorreu em 

Saracuruna29). Dessa forma, preferimos trabalhar com o bairro Comendador Soares. 

 
Tabela 13 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de morte violenta 

intencional e tentativa de homicídio no município de Nova Iguaçu – 2010 a 2015 

Bairro Mortes 
Violentas Bairro  

Tentativa 
de 

Homicídio 

Posse 254 Austin 94 

Comendador Soares 246 Comendador Soares 85 

Austin 234 Centro 81 

Centro 177 Posse 73 

Cabuçu 174 Palhada 59 

Miguel Couto 165 Miguel Couto 52 

Palhada 155 Cabuçu 47 

Jardim Paraíso 108 Jardim Paraíso 37 

Cerâmica 96 Cerâmica 30 

Lagoinha 76 Rancho Fundo 21 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
A partir da análise das estatísticas das mortes violentas intencionais e tentativa de 

homicídio, no período entre 2010 e 2015, verificamos que em Comendador Soares há uma 

localidade com alta incidência de mortes violentas conhecida por Rosa dos Ventos. Em 

conversa com o Delegado da DH da Baixada confirmamos que Rosas dos Ventos, em 

Comendador Soares, é uma localidade conhecida pelos registros de homicídios dolosos. 

Moradores locais disseram que os principais problemas de Rosa dos Ventos estão 

relacionados a questões de segurança pública, infraestrutura, serviços de saúde, creches, 

carência de áreas de lazer e, em especial, à falta de oportunidades de mobilidade social para 

os jovens. Nas palavras dos moradores locais: 

 

Segurança pública em primeiro lugar. Acho que saneamento, não 
onde eu moro, mas em Comendador como um todo você tem locais 
ainda, em especial, da rapaziada que mora beirando o rio Brotas ali. 
Que o cara mora na beira do rio, o cara constrói na beira do rio, o 
poder público é avisado que tá... Existem construções ali e deixa... 

                                           
28 Local de Referência é uma das variáveis do banco de dados dos Registros de Ocorrência da Polícia Civil 
disponibilizado pelo ISP-RJ. 
29 Apesar de acharmos este fato estranho, pois os Registros de Ocorrência da Polícia Civil trabalham com o local 
da agressão e não o local da morte, preferimos evitar qualquer tipo de viés ou dificuldade gerado por problemas 
na classificação. 



Deixa o cara construir e depois que o cara constrói ele manda um 
carnêzinho de IPTU pra esse cara, ele legitima o cara naquele 
espaço. E aí quando a casa do camarada cai é um transtorno pra 
você remover esse camarada e botar num lugar melhor. Só que aí, 
esse sai, como não é ocupado pelo poder público, vem outro e ocupa 
de novo. Vai cair de novo. E aí, assim, essa questão do saneamento é 
muito ruim, a segurança pública é muito ruim e... E oportunidade. Eu 
trabalhei no Pró-jovem e o que tem de... de garotos que nem a 
carteira de trabalho tiveram assinada. O cara estar desempregado é 
uma situação, mas estar com vinte e cinco, vinte e seis anos não tem 
uma passagem formal pelo mercado de trabalho é, pra mim, uma 
vergonha. É com... É complicado. Essa questão do acesso, pra mim, é 
o calcanhar de Aquiles dessa região aqui [....] (Morador e liderança 
comunitária, Rosa dos Ventos, Comendador Soares). 

 
[....] as creches, só temos duas creches lá em Rosa dos Ventos, é 
muito pouco, por que a população de Rosa dos Ventos cresceu 
bastante e aí tem uma creche que é pública da prefeitura e tem uma 
que é da Casa do Menor que eu trabalhei, fiz parte lá quatro anos, 
trabalhei também antes quando a fundadora ainda era viva, mas 
assim é insuficiente pra  demanda de crianças que se tem em volta do 
bairro, então são muitas necessidades que o bairro tem e que se a 
gente também não se mobilizar e não falar de uma forma, não pra 
brigar com o governante não, mas pra você se abrir como moradora e 
falar, né, expor a necessidade, tanto sua, né, da família, né, suas 
necessidades, as minhas, quanto das pessoas pra quem eu trabalho, 
mostrar pra elas que moram próximo à minha casa que se a maioria 
vier pra mim, vem pra eles também, né e a gente não consegue as 
coisas, no, no, na ignorância. E eu trabalho numa escola, agora não 
mais né, por que eu já saí da creche, mas numa escola privada, mas 
você vê que as pessoas da escola lá de Rosa dos Ventos, boa parte 
também se, eu acho que isso tá acontecendo no país todo, né, as 
pessoas estão descrentes, não só da área da educação como da área 
da saúde, a segurança, posto de saúde. O posto de saúde de Rosa dos 
Ventos tem um, mas assim, o que tem é você aguardar vaga pra um 
clínico, você aguardar vaga pra uma pediatra pra sua filha, então 
tudo isso vai juntando, vai desgastando, né, a sua visão de o que é 
viver bem o que é trabalhar, pagar seus impostos, né, fazer por onde 
ter uma vida digna e justa, mas você não tem esse retorno, né, então 
eu acho que a visão que a gente tem, que eu tenho, é essa [...] 
(Moradora de Rosa dos Ventos, Comendador Soares). 

 

As narrativas dos moradores desta localidadesãosempre marcadas pelo medo da 

violência e insegurança. As pessoas se sentem inseguras em circular nas vias públicas durante 

o dia e noite.Uma moradora de Rosas nos Ventos descreve o seu sentimento de insegurança e 

de toda comunidade local, contando em detalhes o quanto os problemas de segurança afetam 

o seu direito de circular pelo bairro com liberdade. Na íntegra:  



 
[...] Enfim, outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e 
ela falou uma verdade, ela falou “Ana, nós viramos prisioneiros, né, 
prisioneiros, a gente não tem o nosso direito de sentar na calçada, 
conversar com uma amiga, uma vizinha, a gente se fecha por que você 
à todo instante tá rodeado de situações que te leva a ter esse medo, a 
se trancar, mas você também precisa reagir, né, precisa viver, 
precisa, enfim. E são muitas situações que se nós realmente fôssemos 
levar a fundo e falar, a gente não deveria nem tá aqui mostrando 
minha cara e conversando com você, por que é isso que nos 
transforma. O medo acaba nos transformando em pessoas, parece que 
sei lá, você se priva, se fecha, enfim, é isso (Moradora de Rosa dos 
Ventos, Comendador Soares). 

 

Um representante do Conselho Comunitário de Comendador Soares relatou um 

episódio violento em que presenciou. Esse fato aumentou o seu sentimento deinsegurança e a 

decisão de sua esposa de fechar o estabelecimento comercial da família. A sua história é 

muito comum entre os relatos de moradores de Rosa dos Ventos, inclusive a presença de 

“matadores” na região. 

 

Vou te contar aqui um episódio: nós tínhamos uma creperia, coisa 
simples, coisa de família, abriu uma loja na frente de casa e tínhamos 
uma creperia e... É... A esposa tomava conta da creperia. E aí alguns 
dias eu ajudava na... Naquele trabalho. Nesse dia eu estava lá, então 
eu estava no balcão, ela na máquina de crepe, a... A sogra na frente 
varrendo e tinha uma família lanchando conosco lá. O camarada 
muito bem vestido pareciam... Pareciam vir da igreja, com a fa... Com 
o filho, com a filha ecom a esposa. E aí o cara... Qual foi minha 
surpresa, quando eu tô te falando, assim, que justifica essa... Esse 
meu temor. Qual foi minha surpresa quando eu tô no balcão, vi um 
carro passando e de repente desembarca um cara de dentro do carro, 
dentro do meu comércio que é a casa da minha sogra, armado. E eu 
confesso que eu achei que era pra mim. Eu entrei dentro do quintal, 
mas não era pra mim, era pro cara que tava lanchando. O cara 
descarregou os tiros em cima do cara, o cara já correu e a família 
gritando “faz isso não, moço, ele já parou com isso” eu ouvia né “faz 
isso não, moço, ele já parou com isso”. E tome tiro em cima do cara e 
o cara correu. E aí depois eu voltei pra ver a minha esposa, enfiada 
embaixo da pia. Uma correria, a família do cara já correndo pra ver 
onde é que tava o cara. O resumo da ópera é: o cara era matador, 
essa questão de, né? Ah, tava bem arrumado, com a família e tal. O 
cara matador, bandido da área é um desses executores lá. O pessoal 
cobrou ele, passou de carro “ah ele ali”. Não teve família, não teve 
meu espaço, não teve o cuidado comigo. Ele, o executor veio pra 
executar esse camarada, veio pra matar esse cara que fatalmente já 
fez alguma maldade com alguém ali dá... Dá... Dá... Dá rapaziada 
dele. A gente ficou sabendo depois o cara foi pra Posse tomou uns 



tiros não morreu (Morador e liderança comunitária, Rosa dos Ventos, 
Comendador Soares). 

 
A percepção de aumento da violência é também associada à instalação das UPPs 

(Unidades de Polícia Pacificadora) na cidade do Rio de Janeiro. Esse fato, explica uma das 

moradoras, está ligado a incapacidade do poder público em resolver o problema da segurança 

pública na cidade de Rio de Janeiro e, consequentemente nos municípios da Baixada 

Fluminense.  

 

[...] Então tem o lado bom, né e tem o lado que não é tão legal por 
conta da segurança que tá bem, digamos que abalada assim no local 
onde a gente mora, parece que tão vindo a, tão vindo lá do Rio pra 
cá, tipo a... O... Não sei como é que fala... Os governantes tentam 
fazer uma limpeza lá no centro e os, as pessoas que não são tão, os 
cidadãos que não são tão como deveriam ser, digamos, então vem pra 
cá, sabe, então acaba que nós moradores aqui da Baixada tá sentindo 
muito isso, tá tendo essa, eu consigo pelo menos com algumas amigas 
ter essa visão, que parece que tão vindo de lá pra cá, sabe? E aí fica 
muito e aí nós daqui, moradores daqui acaba sendo atingido por 
tentar limpar lá e sujar aqui, né, é isso (Moradora de Rosa dos 
Ventos, Comendador Soares). 

 

Certo? E não tem cabeça, né? E aí vai e é por isso. Aí veio também 
com esses negócio das UPP lá embaixo, vieram tudo pra cá.  Se 
instalaram, entendeu? Então voltou de novo, tudo de novo. Porque 
antigamente quando tinha justiceiros aí, essas coisas aí, era mais 
calmo.Mas... Mas não tem mais, né, que eu saiba... Não tem mais. 
Então... Tá assim, tá demais. Há mais ou menos uns cinco anos. 
Desde assim... Era mais fraco antes da UPP, depois da UPP ficou 
mais forte. Daí veio muita gente pra cá, muita... Mas é o que eu falo 
pra vocês, a gente passa na rua, a gente não conhece as pessoas 
(Moradora de Rosa dos Ventos, Comendador Soares). 
 

 

 Vale ressaltar que em 2012, quando o Secretário de Estado de Segurança Pública, José 

Mariano Beltrame, foi questionado em uma audiência organizada pelo Fórum Grita Baixada30 

de que os traficantes da capital fluminense estavam migrando para a Baixada devido ao 

projeto UPP, o mesmo informou que esta afirmação não se podia comprovar pelos índices. De 

fato, o Secretário tem razão. Apesar de não termos feito nenhuma análise avaliativa, 

realizamos comparações das tendências temporais e chegamos a mesma conclusão. No 

                                           
30 O Fórum Grita Baixada é um espaço de mobilização criado em 2012 cujo objetivo principal é dar voz à 
Baixada através de atividades e ações articuladoras. 



entanto, a percepção da população é muito significativa. As pessoas falam que conhecem os 

traficantes locais, mas que nos últimos anos tem migrado jovens de outras localidades – os 

estrangeiros. Pode ser que a mobilidade dos traficantes não tenha gerado mudanças 

significativas nas estatísticas criminais nos municípios que estamos realizando a pesquisa, 

mas tem gerado transformações nas dinâmicas de atuação do tráfico, o que, por sua vez, afeta 

a manifestação de violência nas localidades, como em Rosa dos Ventos.  

Por anos, os milicianos dominaram a região de Rosa dos Ventos. Contudo, hoje, 

explica um dos entrevistados, o tráfico de drogas voltou a controlartodo o bairro de 

Comendador Soares. Traficantes ostentam as armas, sobretudo nos locais próximos às bocas 

de fumo. Atualmente, o tráfico domina o mercado de drogas na área de Comendador Soares. 

O entrevistado divide a sua angústia ao ser refém do tráfico em seu próprio bairro de 

residência. Em suas palavras: 

 

[...] Vamos, vamos falar aberto? Oh, tráfico de droga impera e aí, 
[...] Quando eu comecei a trabalhar eu lembro que eu... Eu 
conversando eu fui apontar pra um lugar e aí o cara falou “Não, não 
aponta pra ali não porque lá tem... Tem movimento os caras podem 
achar que você tá direcionando pra eles” eu falei, “ué, não é 
pacificado?” “não, que pacificado o que, rapaz, tudo conversa, você 
vai ali embaixo, vê atrás daquele caminhão ali os caras escondem 
bagulho ali dentro, é uma boca de fumo móvel ali”. Então se eles não 
conseguiram lá com essa maquiagem toda, que dirá aqui. Ah, é... 
Tráfico de droga impera muito e essa disputa por território é o que 
é... É o que nos chocar mais é aqui. Essa disputa por território ela vai 
passar por uma briga entre tráfico com tráfico, tráfico com... Com... 
Com miliciano instituído, nós temos um grupo aqui o grupo é brabo e 
tal. E tráfico com o cara que não quer deixar se instalar que é ele 
mais uns dois ou três ali que não cobra nada de morador nenhum, 
que... Vão achar que é comércio, que não vende gás, mas que é o 
dono do lugar. “Olha, é comigo, e se achar que vai entrar numa aqui 
a gente vai promover uma guerra, eu vou trazer uma rapaziada pra 
cá e vocês vão ter que sustentar fogo. Eu vou lá dentro da área de 
vocês e tal.” Então o tráfico de droga é o calcanhar de Aquiles [...] 
(Morador e liderança comunitária, Rosa dos Ventos, Comendador 
Soares). 
 

 

Os milicianos, explicam os entrevistados, atuavam em nome da “Paz” do bairro de 

Comendador Soares, Estrada de Madureira e de outros bairros violentos da região. Por quase 

cinco anos, milicianos atuaram na região assassinando pessoas que não respeitassem suas 

regras. As disputas pelo controle do territórioentre milicianos e traficantes na área de 



Comendador Soares se davam em função de interesses econômicos e políticos. A população 

local permaneceu refém por muito tempo dos milicianos em nome de uma “pseudo” proteção. 

Esse grupo explorava o controle da comercialização de serviços como gato NeT e Sky.  

O enfraquecimento do poder deste grupo está associado, segundo os moradores, à 

perda da eleição e à prisão de um vereador, braço político de milicianos locais. A lógica do 

exercício do poder dos milicianos é muito parecida com a de traficantes. Milicianos exerciam 

seu poder local pelo uso excessivo da força e pelo medo. A única diferença entre os dois 

grupos, segundo os entrevistados, é que os milicianos justificam a atuação no território com 

base na falsa ideologia de combate à violência.  

O poder dos milicianos em Comendador Soares também se manteve por anos através 

de vínculos políticos no interior da máquina pública e do controle das campanhas eleitorais 

através da venda de votos. O relato de um morador do bairro nos ajuda a compreender a 

dimensão da atuação política e criminosa dos milicianos na região.  

 

[...] Então esses caras sustentaram fogo durante muito tempo e... E 
mantiveram a paz na região. Comendador, Estrada de Madureira ali. 
Quando ele vem vereador, ele perde e depois ele é preso. “[inaudível] 
foi pra rua, nós queremos ele e tal”, o cara tá preso... Tá preso. O 
projeto político não morre porque ele faz aqui a... A esposa dele, que, 
como eu disse, trabalha muito, é... É... É muito política mesmo, é 
muito operacional, mas que... que a história começa lá atrás dessa 
forma. Então, braço político é... E aí dentro de Comendador, é... A 
garantia de que você é detentor daquele espaço ali, você é o zero um 
daquele lugar através da força. E aí é óbvio que você não vai ter 
ninguém pra falar contra você, óbvio que pra sustentar isso aí tudo, 
você vai ter aonde vende o artefato x, y, que você precisa. Você só 
pode comprar naquele local ali. Pra entrar e pra sair têm que ser 
dessa forma aqui, você tem o corredor da Estrada de Madureira 
algumas comunidades ali que você não... Que uma antena da SKY não 
entra... Que... Que é o só o gato NET deles. Você tem o Corredor da 
Estrada de Madureira bancado por esses caras onde correio... O 
correio só entra até tal horário. Que... Que aí a gente fala da milícia, 
mas fala do tráfico também... (Morador e liderança comunitária, Rosa 
dos Ventos, Comendador Soares). 

 

[...] Os caras são bem organizados politicamente tem um braço bem 
representado aqui, mas você tem vereador que não é miliciano, mas 
que foi pedir voto dentro da milícia. E os caras vão se organizando 
politicamente, comercialmente e vão sendo detentores desses espaços 
aonde até o poder público pra entrar tem que pedir benção a eles. 
“Oh, tô indo lá, vou falar com fulano, vou falar com ciclano.  E aí as 
eleições estão chegando. Nesses locais, por exemplo, eu não faço 



campanha. Porque eu vou entrar e não vou sair. Eu vou entrar e o 
cara vai, vai ter isso como afronta, então se eu conheço alguém eu 
peço pra esse alguém pra “Oh, lá no sapatinho, pede alguém pra dar 
dois, três votinhos pra mim”. Mas eu entrar, eu fazer campanha, eu 
corro risco de ser, é... Bem... Bem esculachado dentro de um local 
desses. Se não for na hora vai ser depois. Porque o cara entende isso 
como afronta. Ele não entende que “ah, vamos discutir ideia, eu entro 
com as minhas, você entra com as do senhor e tal”? Não, aqui 
ninguém pode fazer campanha a não ser A, B ou C. Isso aconteceu na 
campanha de deputado federal e estadual. De eu estava ajudando 
uma pessoas e ó “fala pro fulano não ir lá não porque lá, é... Lá é 
meu [...] (Morador e liderança comunitária, Rosa dos Ventos, 
Comendador Soares). 

 

Apesar do controle territorial atual estar nas mãos dos líderes do tráfico de drogas, o 

bairro tem um histórico de mortes geradas por grupos de extermínio, conhecidos por 

“justiceiros” ou “quebrador do bairro”. Esses grupos, apesar de não dominarem os territórios 

no bairro de Comendador Soares, também são responsáveis por parte das estatísticas de 

mortes violentas intencionais na região, ainda que em proporções menores, de acordo com os 

moradores. São personagens que se legitimam essencialmente pelo uso da força e o medo.  

 
[...] Ele é uma figura típica do local ali, que neguim sabe, “oh, esse 
cara, eles têm um grupo, cara, os caras se reúnem pra tomar cerveja 
e tal... De, de, de quebradão antigo, esse caras da nova geração 
desses medianos. Tem cara, tem uns caras que são [inaudível] anda 
armado, sem camisa e pra dar uma espreguiçada e aparece aquele 
pistolão. Pá e tal [inaudível] com duas. O cara quer ser a figura, ele 
quer que o pessoal tenha medo, entende?.  Eu acho que é o medo, é o 
medo e o respeito que caminhando lado a lado. E tem os caras que 
são mais antigo. Tem uns cara que não precisa falar nada que você já 
sabe que ele, ó “esse maluco aí ele é quebração, se você insistir com 
ele... Ele... Ele... Ele cuida do lugar aqui”. Esse cuida me mata, cuida 
de porra nenhuma. Não, ele cuida da área aqui. Viu quando fulano 
tava internado?  Tenho um primo que ele veio com esse discurso pra 
mim. “Quando fulano tava internado” porque tomou uns tiros na 
padaria “começaram a roubar aqui, porra, ele voltou parou a 
palhaçada. Ele quebrou o maluco lá no rio. Então eles já viram que 
aqui não tem mole.” Aí eu fico, porra... Ele dá com uma mão e tira 
com as duas, pô, e quer dar um chute com o pé ainda, então... É... 
Não sei, cara, não sei se é por aí não. Aí ele “não é sim, porque, pô, 
roubaram minha mulher e tal” tá maneiro, o tempo passou. Aí esse 
cara começou a cobrar a dívida dele. Aí ele, “pô, porque fulano veio 
me cobrar” falei “porra, ele não é o bom pra caramba, cara? Você 
falou que ele era bom e agora até você tá devendo dinheiro a ele? 
Você devia quanto?” “eu deveria X agora ele tá cobrando X mais 
três”, falei “ e aí, que que você faz”? E ele “não, tenho que arrumar 
o dinheiro porque ele me deu até quarta feira”, aí eu falei, “é isso aí, 



você tá sentindo na pele hoje o que eu falo pra vocês. É bom até a 
página dois, filho. Se você não rezar a cartilha dos caras, tenha 
certeza que você vai encontrar dificuldade [...] . 

 

O Delegado da Divisão de Homicídios da Baixada relatou que a atuação das milícias 

na Baixada pode ser dividida em dois tipos: a milícia que atua nos municípios de Seropédica e 

Itaguaí, enquanto continuidade de Santa Cruz e Campo Grande e que fazem parte da 

“organização histórica grande”, ou seja, uma única Milícia – “é um grande negócio”; e o que 

acontece nos outros municípios da Baixada, onde se pode encontrar vários grupos milicianos 

que se respeitam e se aceitam, mas não tem nada a ver com a organização hegemônica de 

Santa Cruz/Campo Grande. Em Nova Iguaçu, conforme relatado pelo Delegado, a milícia atua 

principalmente nas áreas da 56ª DP (Comendador Soares) e da 58ª DP(Posse). Os inquéritos 

trabalhados na DH da Baixada deixam claro a divisão dos negócios nessas áreas. Vale 

ressaltar que esses grupos de milícia exercem o mesmo tipo de negócio da grande 

“organização histórica”, ou seja, venda de TV a cabo, serviço de segurança, água, transporte 

alternativo, etc. 

 

 

7.2. Tráfico de Drogas, Milícia e Grupo de Extermínio e suas práticas de violência: 
Motivações e Causas das mortes violentas intencionais em Rosa dos Ventos – 

Comendador Soares 
 

A dinâmica dos homicídios em Comendador Soares pode ser caracterizada pela 

atuação criminosa de três atores: traficantes de drogas, milicianos e grupo de extermínio. 

Contudo, o tráfico é o grupo responsável pelo maior número de mortes violentas intencionais 

em Rosa dos Ventos, segundo as entrevistas, devido aos inúmeros conflitos entre traficantes e 

traficantes, traficantes e usuários de drogas e traficantes e polícia. E nas áreas das bocas, 

muitas vítimas são mortas em função de dívidas com o tráfico ou porque trocam tiro com a 

polícia. 

 

[..] Na maioria das vezes eu vejo que é acerto de contas, por que são 
pessoas que já estão envolvidas, moradores não vejo. E assim, graças 
à Deus ali em Rosa dos Ventos a gente não tem essa questão de, de 
como a gente vê no Rio, né, de muita bala perdida assim, ou que o 
morador chegou, roubou, matou, não! Tem, teve essas ondas de 
assalto, ainda tem, diminuiu a frequência, mas a gente não vê que é 
morador, que é tipo assaltante, bandido com morador, não. É mais 
entre eles, é mais a disputa do local, do poder, enfim, o morador tem 



sido alvo apenas desses assaltos, né, relâmpagos, essas coisas assim, 
mas não com morte que eu tenha consciência, não com morte, mas eu 
acredito que são só entre eles mesmo, muito morador, a não ser esse 
que eu te citei, né, que tinha ido comprar um cachorro quente lá na 
pracinha e tava tendo uma briga entre eles e ele passou na frente na 
hora errada, tava no local errado no dia errado e acabou vindo a 
falecer, outro caso eu não tenho ciência assim (Moradora de Rosa dos 
Ventos, Comendador Soares). 

 

A violência letal em Rosa dos Ventos está relacionada à organização de grupos, que 

buscam a maximização de ganhos econômicos, políticos, sociais e culturais através da 

imposição de sua vontade sobre os demais, recorrendo, inclusive, ao assassinato de quem se 

contrapõe aos seus interesses. As disputas entre diferentes grupos criminosos, entre as facções 

rivais, bem como a disputa interna, formam um campo de medição de força no qual a 

interpretação de cada gesto e as consequências decorrentes deles geram mais mortes.  

A subjetividade motivadora das mortes violentas intencionais estão vinculadas numa 

racionalidade própria das estruturas e esquemas de ganho econômico, político, social e 

cultural dos grupos entranhados no bairro. Os “pequenos, médios e grandes esquemas de 

poder sócio-econômico-político-culturais acumulam, subdividem-se, reformulam-se, aliam-se, 

rompem-se, entram em conflito, desaparecem ou perpetuam-se ao longo do tempo e espaço” 

(Alves, 2016, pg.6). Dessa forma, a violência emerge como mediador nas redes ligadas ao 

crime e a ilegalidade, estruturando o mercado do tráfico de drogas, o empreendimento das 

milícias e o negócio dos grupos de extermínio.  

 

 

7.3. As vítimas e os autores de mortes violentas intencionais em Rosa dos Ventos – 
Comendador Soares 

 

As vítimas dos homicídios em Comendador Soares e redondezas são jovens, com 

histórico de desestruturação familiar, sem trabalho e estudo, em especial, sem perspectiva de 

futuro. Os moradores atribuem às mortes de jovens ao dilema social vivenciado por todo 

público infanto-juvenil morador de bairros da periferia: a ausência de oportunidades de 

mobilidade social.  

 

Bom, os perfis que assim como esses jovens são jovens lá da rua, mas 
jovens que não tiveram essa estrutura que eu acabei de te falar. Tipo: 
o pai desempregado, a mãe, sabe... Da vida louca, aí não tem vó, não 
tem tio, a mãe quando sai pra trabalhar larga de mão, não estuda, ou 



se vai estudar, mas não vai, diz que vai, mas não vai e às vezes 
querem ter algo que se o pai tivesse condições, um trabalho digno, 
uma coisa, poderiam até lhes propor, mas não tem e também não 
passa por uma visão de que “vamos trabalhar e tentar conseguir de 
uma forma digna?” . Eles acabam indo buscar de outra forma, busca 
de outra forma, né, e quando olham tão envolvidos nesses grupos, né, 
totalmente dependentes deles, né, eo fim que a gente sabe realmente é 
esse, meninas também, né. As meninas por não terem uma condição 
de vida legal se deixam levar por essas pessoas más intencionas e 
quando elas se veem elas estão no meio, estão envolvidas nisso e pra 
sair é complicado, né,por que cada um tem sua função, né, um olha, o 
outro vende, o outro denúncia. Então eles precisam de infelizmente de 
pessoas que buscam de repente uma necessidade de vida melhor, mas 
o caminho fácil acaba levando pro fácil e quando se dão conta estão, 
né, no meio. Eu vejo que são muito jovens, muito jovens, poucas 
pessoas mais maduras, são muito jovens (Moradora de Rosa dos 
Ventos, Comendador Soares). 

 

A Tabela 14 apresenta as características sociodemográficas das vítimas de Mortes 

Violentas Intencionais em Comendador Soares, Nova Iguaçu-RJ para o período de 2010 a 

2015. As vítimas de homicídios em Comendador Soares, segundo os dados disponibilizados 

pelo ISP, são homens, negros e nas faixas entre 20 e 24 anos e entre 30 e 39 anos. Vale 

ressaltar que 26,1% das vítimas de morte violenta intencional em Comendador Soares não 

possuía a informação sobre a idade das vítimas de homicídios.  

 

Tabela 14 – Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 
em Comendador Soares, Nova Iguaçu-RJ – 2009-2015 

  Frequência % 
Sexo 

Feminino 2 1,2% 
Masculino 156 96,9% 
Não Informado 3 1,9% 
Total 161 100,0% 

   
Faixa Etária 

Menos de 16 anos 3 1,9% 
16 a 19 anos 18 11,2% 
20 a 24 anos 30 18,6% 
25 a 29 anos 17 10,6% 
30 a 39 anos 31 19,3% 
40 anos ou mais 20 12,4% 
Não Informado 42 26,1% 
Total 161 100,0% 

   
Raça/Cor 



Branca 30 18,6% 
Negra 126 78,3% 
Não 
Informado 5 3,1% 

Total 161 100,0% 
Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
O perfil dos autores não é muito diferente. Segundo os relatos dos moradores, 

entrevistados, em sua maioria é homem e jovem envolvidos com o tráfico de drogas. Mas há 

também homens mais velhos e que buscam reconhecimento e poder no local de sua residência 

através das mortes. Segue a descrição de um dos entrevistados.  

 

[...] Eles são... Eles são mais velhos, mas não na sua predominância, 
tem muito garotão também. Que não precisa ser militar, não precisa 
ser polícia... Polícia, é que a polícia executa, não... É o cara que ele 
quer a sensação de poder também. Ele quer... Ele é amigo do fulano 
que, que passa o rodo lá, ele também não compactua com isso. “Pô, 
ah, não, tô puto com esses caras, tô cansado disso aí. Porra, não 
tenho disposição pra matar esses malucos”, tá entendendo? Então 
vem cá, vem com a gente aqui. Aí quando ele cria uma afinidade ele 
mata um, mata outro e toma gosto por isso aí, toma gosto pelo status 
que ele vai ter ali. “Pô, conhece fulano?” “pô, conheço, tá matando 
pra caramba” porra, isso aí é como o cara ganhar na loteria. Porque 
ele ganha respeito onde ele chega, é brabo. Aí ele já consegue se 
impor num lugar e no outro, consegue, economicamente, se ele for 
inteligente aí, se ele for malandro dentro dessa realidade dele, ele 
consegue fazer um dinheiro com isso. Vai explorar alguma situação, 
alguma outra. E aí ele não é o dono do lugar, porque tem hierarquia 
até nessas situações aí. Mas aí ele é o príncipe e tá muito bom pra ele 
já, ele vai atingir um status que no dia a dia dele, ele trabalhando oito 
nove horas por dia pegando trem lotado pra voltar e enfrentando 
esporro de chefe que ele não enfrentaria né? (Morador de 
Comendador Soares). 
 

 
Do total de mortes violentas intencionais ocorridas em Comendador Soares, 70,8% 

se referem a homicídios por arma de fogo, conforme vemos na Tabela 15.  

 
Tabela 15 – Distribuição das Mortes Violentas Intencionais por categoria em Comendador 

Soares, Nova Iguaçu-RJ – 2009-2015 
  Frequência % 
Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo 114 70,8% 
Homicídio (outros) 26 16,1% 
Encontro de Cadáver 8 5,0% 
Homicídio Proveniente de Auto de Resistência 7 4,3% 
Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca 2 1,2% 



Roubo Seguido de Morte (outros) 2 1,2% 
Homicídio Provocado por Paulada 1 0,6% 
Lesão Corporal Seguida de Morte (outros) 1 0,6% 
Total 161 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 
 
 
7.4. O que tem sido feito diante das mortes violentas intencionais em Rosa dos Ventos – 
Comendador Soares 

 

Perguntamos aos moradores de Comendador Soares sobre a existência de ações 

governamentais voltadas para a redução e prevenção dos homicídios em Nova Iguaçu. Todos 

responderam que desconheciam qualquer iniciativa nos níveis federal, estadual e municipal. 

Porém, muitos conheciam trabalhos de ONGs dedicadas à redução do risco de violência, em 

geral, envolvendo jovens.  

A primeira instituição mencionada é o CISANE - Centro de Integração Social 

Amigos de Nova Era. Trata-se de uma organização não-governamental (ONG) que atua na 

área de direitos humanos e cidadania há mais de 11 anos em Nova Iguaçu (RJ). O Centro 

busca reintegrar os jovens egressos às escolas; acompanhar o desenvolvimento integral dos 

jovens, garantindo a sua permanência no ambiente escolar e nas atividades culturais e 

esportivas. Sua principal meta é promover a liberdade de expressão, a participação e 

autonomia dos jovenspara o mundo do trabalho. 

Uma segunda iniciativa citada é o trabalho de autoria do Instituto Enraizados, 

localizada no bairro de Comendador Soares. O Instituto foi criado, em 1999, pelo rapper 

Dudu de Morro Agudo, com o intuito de promover jovens através de artes integradas do hip 

hop (rap, break, dj e graffiti). O Instituto busca divulgar e promover a cultura e a inclusão 

social de jovens artistas em Nova Iguaçu através da militância nas periferias das grandes 

cidades. Os projetos desenvolvidos pela ONG contam com o apoio e parcerias institucionais 

de iniciativas públicas e privadas. O Instituto Enraizados já desenvolveu 48 projetos, 

contemplando mais de 58.000 jovens do município de Nova Iguaçu 31 

A fala de um morador local resume o orgulho da população com relação às 

iniciativas dorapper Dudu de Morro Agudo. Essas pessoas acreditam que a solução para a 

redução dos homicídios em toda a Baixada Fluminense, sobretudo em Nova Iguaçu, está em 

                                           
31http://enraizados.org.br/ (Acessado em Outubro de 2016). 



investimentos na arte, cultura, educação e em atividades esportivas direcionadas à juventude 

das periferias.  

 

[...] Eu de cara lembraria do CISANE e do Dudu, porque são 
expoentes aí nessa...[...] O Dudu é um cara incrível, cara, porque os 
projetos que ele faz ele... Tem um projeto de rap [inaudível] dentro de 
um colégio que se tivesse mais um pouquinho de incentivo. “O Dudu, 
segunda você tá aqui, terça você tá ali, quarta você tá ali. Pô, eu 
tenho certeza que é um negocio que, pô, que ele faz aqui 
pequenininho, mas que se ele faz de forma macro a... A garotada tem 
uma outra visão de projeto de vida e tudo mais porque ele fala a 
linguagem dessa garotada. Aí tu quer pegar um cara, pô, PhD em não 
sei o que, não mora aqui, que mora lá no Leblon, pô, o moleque aqui, 
ele não vai ter legitimidade pra falar com esse garoto. 

 

O Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu foi a terceira ONG 

citada. Essa instituição desenvolve ações de proteção às pessoas ameaçadas de morte. 

Todavia, apesar do referido trabalho contar com verbas do governo federal, pouco se sabe a 

respeito de sua eficiência. Um desabafo emocionado de um entrevistado nos ajuda a entender 

este dilema.  

 
[...] Conheço a... O Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova 
Iguaçu. Que inclusive tem um convênio federal aí, recebe verba e tal. 
É... Eu conheço por... Por acompanhar o portal da transparência, eu 
conheço por estar no fórum Grita Baixada. Agora se você me 
perguntar, “pô, quantas pessoas estão lá sendo protegidas? 
Funciona, não funciona?” Isso aí eu não sei te dizer, sei que a verba 
tem vínculo porque o Portal da transparência ele informa, nos 
informa de vez em quando aqui. E eu só vejo... Aliás eu tenho que ver 
se esse Portal meu da Transparência aquise ele não tá meio bate 
bola, porque quando eu boto Nova Iguaçu ele só aparece, o que surge 
pra mim aqui vez ou outra é a diocese recebendo pra esse programa. 
Raríssimas vezes vêm alguma coisa pra prefeitura e eu tenho certeza 
que a prefeitura também recebe pra... Com... Verba federal [...] 
(Morador de Comendador Soares). 

 
A quarta organização não-governamental é mencionada por uma moradora de Rosa 

dos Ventos e ex-funcionária no local. A organização é chamada de Casa do Menor. Trata-se 

de um espaço voltado para a recuperação de jovens de atividades criminosas através da 

prestação de serviços sociais em Rosa dos Ventos. A proposta é frágil, pois, segundo a 

entrevistada, inexistem cursos profissionalizantes para jovens após o cumprimento das penas. 



O trabalho realizado na Casa do Menor não é o suficiente para evitar a reincidência dos 

jovens para o mundo do crime, explica uma ex-funcionária: 

Bom, a Instituição Não-Governamental que eu conheço em Rosa dos 
Ventos é a Casa do Menor, né, que é a matriz é lá em Miguel Couto, 
mas ela tem uma filial aqui em Rosa dos Ventos e ela, assim, pra 
combater os homicídios eu acho que tem muito a se fazer, mas ela 
tenta aos poucos, o pouco que ela oferece é curso profissionalizante 
pros jovens, né, tem cabelereiro, tem é... Informática... Tem 
eletricista, mas pra tentar tipo trazer o jovem pro lado bom da vida, 
oferecer uma qualidade de vida maior, conscientizá-lo de que o 
cidadão sim, enfim, tirá-lo daquela vida desocupada, eu vejo que a 
Casa do Menor tenta fazer esse trabalho de formiguinha, muito de 
formiguinha e assim fico até, fico, participei por quatro anos como 
funcionária, me envolvi muito com o projeto da casa, mas vejo que é 
insuficiente, por que a parceria que ela deveria ter com o setor 
público não tem, né [...] 
 
É... Nessa creche na Casa do Menor, a gente, lá eles fazem um 
trabalho com recuperação dos jovens e e alguns do bairro prestam 
serviços, por ter sido já, terem sido punidos pela justiça a ter que 
pagar pena, então assim a pena que eles pagam é de prestar serviços 
comunitários, então lá tem alguns jovens que prestam esses serviços, 
um faz faxina, o outro vai pra lavar a louça [...] 
 
[...] Por exemplo, cursos pros jovens, não temos, Rosa dos Ventos não 
tem, então se um pai de família que ganha, né, um salário mínimo, sei 
lá, como vai oferecer um curso pra um filho de dezoito anos, ou um 
preparatório, ou um curso profissionalizante, não tem como. Minha 
filha ela tem vinte e um anos, mas ela fez curso na Tijuca no SENAC 
da Tijuca, no SENAI da Tijuca, mas não são todos que conseguem por 
que tem condução, por que tem isso, por que tem aquilo. Ela ainda 
conseguiu uma bolsa do Jovem Aprendiz, enfim, mas por que nós, pais 
dela, eu e o pai, nós corremos atrás de ver algo pra ela, mesmo que 
pra isso ela tinha que sair de Rosa dos Ventos, sair de Nova Iguaçu, 
entendeu? A Casa do Menor que tem lá em Rosa dos Ventos não é o 
suficiente e também tem questão de você oferecer e eles não querem 
mais, eles não querem mais, por quê? Por que eles acham que eles 
conseguem de forma rápido e fácil, vai buscar um curso? Por que já 
estão tomados pela visão negra dessas pessoas. E é isso (Moradora de 
Rosas dos Ventos, Comendador Soares). 

 

 

7.5. Dificuldades para reduzir as mortes violentas intencionais em Rosa dos Ventos – 
Comendador Soares 

 



Quando perguntamos aos moradores sobre as dificuldades para reduzir os homicídios 

em Nova Iguaçu, seis fatores foram citados. O primeiro é a ineficiência do poder público para 

esclarecer as investigações das mortes no local. O Delegado da Divisão de Homicídios da 

Baixada atribui esse problema à dificuldade da população em denunciar os crimes e seus 

autores por medo e pela falta de proteção às testemunhas. Os outros fatores que dificultam a 

redução das mortes violentas intencionais são o convívio com os algozes, o sentimento de 

impunidade e a banalização das mortes, tendo em vista que esses três relevantes elementos 

dificultam pensar em estratégias de prevenção aos homicídios em localidades dominadas pelo 

tráfico de drogas como Rosa dos Ventos, Parque da Palmeiras, Inferninho, Três Campos, 

Cerâmica, etc.  

O quinto problema é a corrupção policial em Nova Iguaçu. O morador confessa que 

o comandante do 20º Batalhão da Polícia Militar(BPM) tem tentado solucionar os conflitos no 

município. Contudo, a sua estratégia “tiro, porrada e bomba, morre todo mundo” é ineficaz. 

Não se trata apenas de aumentar o efetivo da PM explica o entrevistado. O problema é ainda 

mais complexo quando envolve a corrupção de agentes de segurança da Polícia Militar. Na 

íntegra: 

 

[...] Com o efetivo baixíssimo e tal. Não duvido da proatividade do 
comando, porque é um cara que eu conheço. Mas que isso vá dar 
solução eu não sei se o caminho é esse. É, entra lá faz operação, tiro, 
porrada e bomba, morre todo mundo. Tá e não ocupa, porque você 
não ocupa aquilo ali, sai um grupo e entra outro. E eu não tiro uma 
vírgula do que eu digo quando eu falo que existe a conveniência entra 
esses cara pra “ah, vem aqui pega um dinheiro e pá, vai embora” [...] 
O cara pode ser muito bom, muito amigo e me atender numa porrada 
de situações ai que eu entenda que ele é um policial maneiro, que o 
comando é um comando que trabalha, mas não venha falar pra mim 
que é cem por centro idôneo porque não é [...].  
[...] Ação realizada por eles é uma viatura? A viatura é o suficiente? 
Eu acredito que pra combater você é complicado, mas pra amenizar, 
eu acho que tem questões sociais que poderiam fazer uma diferença, 
por que você não resolve uma situação à um prazo curto, né, tudo que 
tá em volta do morador tem levado à isso, mas assim, uma viatura é 
só o que a gente vê, mas a gente ainda consegue ouvir e saber que 
policiais se envolvem nesse meio, excedem por, por... Tipo pra 
amenizar ou então tipo assim pra liberar, não tem isso, então eu não 
vejo situações de “vamos tentar amenizar a violência e os 
assassinatos e os roubos, enfim” não vejo, o que eu vejo é viatura de 
vez em quando ou quando tá tendo essa disputa do local passa por 
três, quatro viaturas, aí cria aquele medo nos moradores, né, por que 
você percebe que aquele dia, naquela tarde, naquele momento vai 
ficar complicado, então você já se resguarda, se fecha, se tranca, 



enfim e depois passa, depois passa, isso não é segurança pública, né, 
isso não é segurança pública! (Moradora de Comendador Soares). 
 

 

Por último, o sexto e último obstáculo à redução dos homicídios em Comendador 

Soaresé a carência de oportunidades de mobilidade social para os jovens. As palavras de um 

morador sintetizam a lógica da carreira do crime entre jovens, moradores de bairros 

periféricos.  

[...] Pro jovem. E aí passa também pelo o que eu te falei da questão 
da oportunidade. “Você quer ganhar dois conto lá na boca de fumo 
ou você quer ganhar, pô, mil e pouco aqui, mas qualificado, vai ter, 
pô, oportunidade de ter sua família teus netos?” Eu duvido que se o 
discurso for esse, mas o cara for criado desde novo nessa percepção, 
se ele não vai falar, “pô, cara, até podia ir ali, o dinheiro ali é até 
melhor, mas eu vou aqui porque aqui eu fico mais tranquilo, eu tenho 
mais chance de viver”. Agora se ele só tem esse caminho aqui, você 
não tenha dúvida que ele... Ele “mermão, eu vou ali”. Aí ele é menor, 
ele é adolescente é preso, ele é mal visto, quem é que dá emprego pra 
eu cara desse que já passou pela cadeia, pelo CRIAM, que é o 
“sementinha do mal”, é o “de menor” que eles falam. Ninguém lá da 
emprego não, rapá, ninguém vai dar. Então, pô, ele tem que comer, 
ele... Ele é mal visto socialmente, ninguém respeita esse cara, e ele 
“agora vocês vão me respeitar, pô”. “Agora eu vou... Agora eu vou... 
Agora eu vou ter minha condição aqui”. Ele vai aprontar na boca de 
fumo, ele vai roubar. Não tem nada a perder, pô, é um merda 
socialmente falando, ninguém respeita esse cara, nego quer ver... 
Todo mundo quer ver ele pelas costas, então pra ele tanto faz como 
tanto fez [..].(Morador de Comendador Soares). 

 

Essas dificuldades estão expressas na ausência do poder público e na cultura de 

violência já instalada nas localidades. O Delegado da DH Baixada relatou uma dificuldade 

para combater as milícias em Nova Iguaçu: o fato delas serem fatiadas e pulverizadas no 

município, atrapalhando a sua desarticulação.  

 

“A gente bate, bate, bate na milícia, mas a gente não consegue ehh ... 

bater nela toda como é mais fácil fazer em Campo Grande. Em 

Campo Grande é a mesma organização. Aqui não! Aqui não é uma 

única organização. Em Nova Iguaçu e Duque de Caxias são focos...”  

(Delegado da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense) 

 

 



7.6. O que poderia ser feito para prevenir e reduzir as mortes violentas em Rosa dos 

Ventos – Comendador Soares 

 

Os moradores entrevistados propuseram, como alternativa para se pensar o pacto de 

redução dos homicídios em Nova Iguaçu, a integração de diferentes atores. Todos, governo, 

igrejas, segmentos privados e ONGs, juntos na promoção de atividades esportivas, educativas 

e culturais voltadas para o público jovem do município, podem fazer a diferença. Seguem 

trechos das narrativas de moradores que dividiram as suas angústias e preocupação conosco.  

Por exemplo, os meus irmãos... É eles foram pro Judô. Porque eles 
brigavam muito na rua. Né? Então foram pro Judô. E lá tinha a 
disciplina no Judô. Não podia andar com unha grande, não podia 
andar com cabelo grande, não podia nada. Tudo que tava na 
carteirinha eles tinham que seguir. Porque mesmo pagando eles eram 
excluídos...Se soubessem que eles tinham brigado na rua, qualquer 
coisa assim, eles eram excluídos.Então, daqui a pouco eu via os meus 
irmãos separando briga. Não tavam brigando mais. Porque sabiam 
que não podiam. Então se você botar um esporte pra essas crianças 
fazer, pronto, fechou. “Oh, se você não estudar você vai sair daqui”. 
Só não vai ficar a criança que realmente não quiser (Moradora de 
Comendador Soares). 

 
[...] Muito hip hop, muita cultura, muita, muito, muita, muito acesso a 
essa garotada. “É grafite que você quer fazer, irmão? Então vem cá 
pra gente fazer, junto com o grafite vai fazer produção textual. Vou te 
dar aqui uma escola... Escola... De... De vídeo, sonoplastia”, ele dá lá 
um outro nome lá... É... que eu não lembro agora qual é, mas o 
camarada ele saia. “Sei mexer numa câmera” ou “sei produzir 
vídeo”. ”Informática? Pô, mexo pra caramba.” Fazendo o que? 
Fechando um convenio que, pô, se ele tá com uma certidão atrasada, 
é um inferno na torre e ele não recebe. Se falta um documento X ele 
não recebe. Como é que você banca um trabalho desse sem receber? 
E o trabalhado não parando, tá? É... Remanejando daqui e dali e tal. 
Então eu me preocupo muito com o que esses caras querem de fato. 
Será que eles não conseguem... Região de Comendador... Pô é 
grande, mas eu pego aqui dois... Duas três ONGs aqui com um grupo 
de pessoas e tudo mais, eu vou transmitir através da igreja, não sei, 
da [inaudível] eu vou dar a condição a esses caras de trabalharem e 
isso que eu te falei, “ó, muita cultura, muito... Muito lazer”, o tempo 
que essa criança tá na rua de bobeira bota pra jogar uma bola, pra 
aprender um vôlei, pra fazer um balé. “Ah, não quero fazer nada 
disso” “então senta ali e vai fazer poesia, vai produzir artisticamente, 
tá? Tu não... Tu não é menos homem porque tu tá fazendo poesia, ali, 
ou porque tu tá jogando bola, vai lá”. É... O cara quer fazer, dá 
oportunidade pra ele fazer de fato o que ele quer. E... Mas não, mas 
não“tem que ter medo, tem que ter homicídio, deixa o cara se matar. 



Essa juventude não quer nada não.” “Tu perguntou pro cara se ele 
quer? Ele quer, você que não tá ofertando o que ele quer. Você quer 
ofertar programas fuleiros, que não funcionam, que falam a tua 
linguagem. Então, assim, eu... Eu de cara lembraria do CISANE e do 
Dudu, porque são expoentes aí nessa... (Morador de Comendador 
Soares). 

 
 

Além disso, acreditamos que um trabalho de investigação policial através de uma 

parceria das Polícias Civil e Militar com o Ministério Público para desarticular grupos 

criminosos ligados a agências do poder público ou vinculados à Câmara de Vereadores.  

 
 

7.7. Quadro Resumido 
 

a) Territórios críticos 

Ao realizar um trabalho de controle de qualidade das estatísticas criminais 

disponibilizadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), verificamos que 

Comendador Soares foi o segundo bairro com maior incidência de vítimas de morte 

violenta intencional e tentativa de homicídio no município de Nova Iguaçu. 

Analisando esse resultado e verificando os outros bairros que ficaram em primeiro 

lugar nos rankings de mortes violentas e tentativa de homicídio, concluímos que 

Comendador Soares seria o bairro mais adequado para realizar a pesquisa, 

considerando o objetivo de encontrar uma localidade com alta incidência de violência 

letal intencional. Ao realizarmos o trabalho de campo, confirmamos a escolha do 

bairro e da localidade – Rosa dos Ventos – com os moradores e com o Delegado da 

Divisão de Homicídios da Baixada, que informaram sobre a alta incidência de 

homicídios na região e a presença do tráfico de drogas, milícia e grupo de extermínio 

no bairro. Vale ressaltar que em Rosa dos Ventos, a área está sendo dominada pelo 

tráfico de drogas.  

 

b) Motivações e Causas 

Apesar da área estudada ser dominada pelo tráfico de drogas, verificamos a atuação 

da milícia e de grupos de extermínio na região. Segundo os relatos, a maior parte das 

mortes são ocorrem por conflitos gerados pelo tráfico. Entretanto, para entender as 

motivações/causas, é importante levar em consideração os três grupos criminosos. Em 



nossa avaliação, a principal motivação para as mortes violentas intencionais no bairro 

de Comendador Soares e, em especial, em Rosa dos Ventos, está relacionado aos 

ganhos econômicos e políticos na região. Destacamos os ganhos econômicos pelos 

negócios lucrativos que os três grupos criminosos desenvolvem no bairro. Já os 

ganhos políticos dizem respeito por um lado com as relações de grupos de milicianos 

e de extermínio com vereadores do município, e por outro, a relação de poder sobre 

os moradores da localidade. 

 

c) Perfil das Vítimas/Autores 

As vítimas dos homicídios em Comendador Soares e redondezas são homens, negros 

e nas faixas entre 20 e 24 anos e entre 30 e 39 anos, com histórico de desestruturação 

familiar, sem trabalho e estudo, em especial, sem perspectiva de futuro. Já os autores 

das mortes são em sua maioria homens e jovens envolvidos com o tráfico de drogas. 

Mas existem também homens mais velhos e que buscam reconhecimento e poder no 

localidade. 

 

d) O que tem sido feito 

 

Durante o trabalho de campo não encontramos nenhuma atividade ou programa de 

prevenção a violência desenvolvida pelo poder público, mas foram citadas 

instituições da sociedade civil que atuam no município de Nova Iguaçu que, de 

alguma maneira, de forma direta ou indireta, tem buscado mudar o cenário do 

município: 

• CISANE - Centro de Integração Social Amigos de Nova Era é uma 

organização não-governamental (ONG) que atua na área de direitos humanos 

e cidadania, buscando reintegrar os jovens egressos às escolas; acompanha o 

desenvolvimento integral dos jovens, garantindo a sua permanência no 

ambiente escolar e nas atividades culturais e esportivas; 

• Instituto Enraizados, localizada no bairro de Comendador Soares tem o intuito 

de promover jovens através de artes integradas do Hip Hop (Rap, Break, DJ e 

Graffiti); 

• Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu desenvolve ações de 



proteção às pessoas ameaçadas de morte. Este projeto é sustentado com verbas 

do governo federal, mas pouco se sabe a respeito de sua eficiência; 

• Casa do Menor é um espaço voltado para a recuperação de jovens de 

atividades criminosas através da prestação de serviços sociais em Rosa dos 

Ventos. A proposta ainda é frágil, pois inexistem cursos profissionalizantes ou 

atividades de resgate dos jovens após o cumprimento das penas. O trabalho 

realizado na Casa do Menor não é o suficiente para evitar a reincidência dos 

jovens para o mundo do crime. 

 

e) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

Existem muitas dificuldades para a prevenção e redução dos homicídios em Nova 
Iguaçu. A seguir apresentamos as principais questões que verificamos na pesquisa: 
 

• A ineficiência do poder público para esclarecer as investigações das mortes no 

local; 

• O convívio das testemunhas e dos familiares com os algozes, o que atrapalha 

o trabalho de investigação; 

• O sentimento de impunidade da população que também influencia na relação 

dos moradores com as polícias e, consequentemente, no trabalho policial; 

• A banalização das mortes, devido a cultura de violência impregnada na 

localidade; 

• A corrupção policial em Nova Iguaçu; 

• A carência de oportunidades de mobilidade social para os jovens; 

• O fato das milícias serem fatiadas e pulverizadas no município, o que dificulta 

a sua desarticulação. 

 

f) O que poderia ser feito 

Considerando o contexto de Nova Iguaçu e de Comendador Soares, a realização de 

uma integração dos governos federal, estadual e municipal, igrejas, segmentos 

privados e ONGs, na promoção de atividades esportivas, educativas e culturais 

voltadas para o público jovem poderia ser um avanço na prevenção da violência letal 

intencional. Além disso, deveria ser desenvolvido uma articulação entre as Polícias 



Civil e Militar e Ministério Público para desarticular grupos criminosos ligados a 

agências do poder público ou vinculados à Câmara de Vereadores. 

 

 
 

 
8.Diagnóstico do Município de São João de Meriti 

 
 

8.1. Conhecendo Éden: Território onde a incidência de mortes violentas intencionais é 
alta 

 
 

São João de Meriti, segundo o Censo 2010, possuía neste ano uma população de 

458.673 mil habitantes. O município tem aproximadamente 35 km². A densidade demográfica 

é de 13.082,2 habitantes/km² no ano de 2015, conforme observamos no Gráfico 9.  

 

Gráfico 9 – Evolução da densidade demográfica no município de São João de Meriti e no 
Estado do Rio de Janeiro – 2000 a 2015 

 
Fonte: IBGE 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

São João do Meriti ocupa a 16º posição no ranking de municípios do estado do RJ com 

o PIB acima de 1 bilhão (R$)32.Em 2013, o PIB per capitado município chegou a R$ 

                                           
32Um estudo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que 50% (cinqüenta 
por cento) dos municípios do estado do Rio de Janeiro, ou seja, 46 dos 92 municípios tinham PIB superior a 1 
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14.163,02/hab, com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) igual a 0,719. 

Apesar de o IDH-M ser relativamente alto, o município de São João do Meriti concentra áreas 

com intensas vulnerabilidades sociais.  

No que se refere à violência, os dados de mortes violentas intencionais do Ministério 

da Saúde nos ajudam a compreender a dinâmica deste fenômeno em São João de Meriti. O 

Gráfico 10 mostra a evolução de mortes violentas intencionais no município de São João de 

Meriti entre os anos 2000 e 2015. As taxas seguem altas ao longo do período de referência, 

porém sofrem uma relativa queda entre os anos de 2003 e 2008, se mantendo estáveis até 

2013, quando há um aumento em 2014. Neste ano, a taxa chega a 49,1 por 100 mil habitantes 

no município de São João do Meriti. 

 

Gráfico 10 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no 
Estado do Rio de Janeiro e no Município de São João de Meriti 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS / IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

Parece existir um consenso entre os entrevistados sobre o impacto da implantação das 

Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) na cidade do Rio de Janeiro sobre a violência na 

Baixada Fluminense. Em São João do Meriti não foi diferente. Moradores disseram que 

muitos traficantes foram das favelas pacificadas para São João de Meriti. Entretanto, como 

mencionado anteriormente, as taxas de homicídio não são suficientes para comprovar essa 

hipótese. O Secretário de Segurança não acredita nesta possibilidade, mas os moradores das 

áreas em que realizamos esta pesquisa perceberam mudanças na sociabilidade em função da 

instalação das UPPs na cidade do Rio de Janeiro. 

                                                                                                                                    
bilhão (R$) no ano de 2013. Ver: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2010_2013/default_xls.shtm 
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 Na Tabela 16 estão os bairros com maior incidência de morte violenta intencional e 

tentativa de homicídio no município de São João de Meriti. Dos 10 bairros mais violentos o 

Éden lidera com 190 vítimas de mortes violentas intencionais e 81 vítimas de tentativa de 

homicídios, entre os anos de 2010 e 2015. Ao analisar as ocorrências de mortes violentas 

intencionais registradas pela Polícia Civil no bairro de Éden, não conseguimos identificar 

nenhuma localidade específica para a realização da pesquisa. Dessa forma, decidimos 

desenvolver o trabalho de campo em todo o bairro. 

 
 

Tabela 16– O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de morte violenta 
intencional e tentativa de homicídio no município de São João de Meriti – 2010 a 2015 

Bairro 
Mortes 

Violentas 
 

Bairro 
Tentativa de 
Homicídios 

Éden 190  Éden 81 
Centro 152  Centro 70 
Vilar dos Teles 151  Vilar dos Teles 66 
Coelho da Rocha 115  Coelho da Rocha 41 
Jardim Meriti 84  Tomazinho 30 
Venda Velha 83  Venda Velha 29 
São Mateus 64  São Mateus 26 
Jardim Metrópole 63  Jardim Meriti 24 
Tomazinho 63  Vila São João 24 
Vila São João 60  Jardim Metrópoli 18 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

Assim como no município de São João de Meriti, a densidade demográfica de Éden 

alta. No Éden há uma concentração populacional, devido ao aumento de domicílios edificados 

na área, o que uma entrevistada chamou de “puxadinho”. Esses “puxadinhos” seriam “sub-

casas” construídas para membros da família no terreno ou sobre as casas dos donos do 

domicílio. 

O Éden trata-se de um bairro que possui uma população de baixa renda e uma 

infraestrutura muito precária. Uma moradora classificou este bairro como uma área em 

“estado de pobreza”. As etnografias que realizamos no local descrevem as ruas desta 

localidade como sendo “esburacadas” e, em várias situações, o esgoto fica a “céu aberto”. 

Como a coleta de lixo não é regular no bairro, explicou o entrevistado, existem áreas em que 

há uma aglomeração de detritos e entulhos, “parecendo um lixão”. A fala de um dos 

entrevistados resume o significado de viver num bairro típico da Baixada Fluminense. Na 

íntegra: 

 



É um bairro... Baixada Fluminense, né, um bairro que não tem muito 
atendimento médico, hospitalar muito difícil, escolar muito difícil, as 
crianças daqui não têm assim, um curso profissionalizante, muito 
difícil pra arrumar qualquer coisa aqui, um bairro com muita 
violência, entendeu? O crescimento da violência aqui está muito 
grande; as crianças, os jovens, estão se perdendo no tráfico, estão 
entrando pro crime. Está muito complicado viver aqui. Um bairro que 
não oferece muito lazer, as crianças não têm muito lazer aqui. Os 
políticos aqui não ajudam muito no desenvolvimento do bairro, né? 
Está complicado viver aqui; hoje em dia, está muito difícil (Morador 
do Éden, São João do Meriti). 
 

A falta de cultura cívica da população e o descaso do poder público local são dois 

atributos citados muitas vezes pelos entrevistados quando tentaram descrever a degradação 

física e o sentimento de abandono local. Nas palavras de um morador do Éden:  

 

[...] Eu acho que é isso mesmo, é as pessoas, as pessoas que são o 
maior problema, essa falta realmente de educação, de tacar as coisas 
na rua; isso que eu acho que é o maior problema. E o prefeito; o 
prefeito ganha as eleições, e some, já está assim já há muitos anos, 
desde que eu vim morar aqui, acho que deve ser... sei lá, desde os 
meus 14 anos, sempre foi assim. Teve um prefeito aí que ganhou, nem 
lembro o nome dele, nunca vi, não fez nada, foram quatro anos de 
nada, abandono total, de ter buraco, de ter gente botando placa 
assim: “Visite Éden antes que acabe”, que tem um buraco gigantesco 
no meio da principal, e fica anos, anos nego tacando entulho pra 
tampar o buraco, mas sumia, levava o entulho todo. A política aqui é 
meio complicada (Morador do Éden, São João do Meriti).  
 
[...] A estrutura é péssima, a estrutura é péssima. Hoje em dia, muitas 
ruas esburacadas, só fazem obra de quatro em quatro anos, quando 
vem a eleição, aí resolvem cuidar um pouquinho do bairro, pra poder 
fazer aquele cala-boca no eleitor, aí eles vêm aí, faz uma obrinha e 
tal, e só fazem mesmo de quatro em quatro anos, nos outros anos, o 
morador fica aí esperando, sofrendo com as ruas esburacadas, esgoto 
a céu aberto. Tudo que acontece de ruim no bairro fica aí largado, e 
só depois, quando chega na época de eleição mesmo, que resolvem 
fazer alguma coisa (Morador do Éden, São do Meriti). 

 
A (in)segurança é um problema crucial do Éden. Existem assaltos constantes no 

bairro, assim como conflitos entre facções rivais. Os moradores dizem se sentir inseguros e 

com medo, sendo obrigados muitas vezes a evitar sair de casa à noite.  

 

[...] A melhor coisa é não sair de casa. Aqui, quando a gente acessa 
as redes sociais, você vê toda hora aí que um morador foi assaltado, 
roubaram o celular, roubaram os documentos. O que mais acontece 



aqui é roubo, assalto a toda hora, tráfico. Ontem mesmo aqui, no 
bairro, teve confronto de traficantes, todo mundo teve que entrar pra 
dentro de casa cedo. Está complicado viver aqui (Morador do Éden, 
São João do Meriti).  
 
[...] Hoje mesmo, eu vou mudar o meu trajeto, devido ao que me 
falaram, eu já não vou pela rua que eu vou, vou pela outra rua, né, 
pelas informações que eu tive mais cedo. Que eles estavam aqui, na 
rua, fortemente armados, aí até verificar se é verdade ou não, porque 
todo boato tem um fundo de verdade, e a gente tem que se precaver, 
NE (Moradora do Éden, São João do Meriti).  
 
[...] Caminhar à noite, nem pensar. Já caminhei muito, como eu já te 
falei, já caminhei à noite, já fiz caminhadas com colegas de academia, 
a gente fazia tipo circuito, e andávamos nas ruas, mas hoje, eu sou 
sincera pra vocês, não faço isso, e também não deixo que minhas 
filhas façam isso, entendeu? Inclusive, agora mesmo eu cheguei 
atrasada nessa entrevista de vocês porque ela faz academia aqui, num 
bairro vizinho, então, como eu fiquei sabendo dessa questão da 
violência, eu fui lá buscá-la, porque a gente tem medo. Então, eu não 
aconselho ninguém também a andar à noite, mas já caminhei muito; 
hoje, não (Moradora do Éden, São João do Meriti).  

 
 

As disputas entre facções criminosas pelo domínio territorial é também o principal 

motivo para os homicídios no município de São João do Meriti. O “tráfico impera” no Éden. 

O Éden era menos perigoso, segundo moradores, pois só havia um chefe do tráfico. Este chefe 

cuidava e protegia as famílias do bairro evitando que pessoas de fora fizessem “maldade” com 

os moradores. No entanto, esse traficante foi assassinado e a ordem no bairro foi desfeita. 

Atualmente, duas facções criminosas disputam territórios. São elas: o Comando Vermelho 

(CV) e o grupo Amigo dos Amigos (ADA) 

A questão de (in)segurança pública no município de São João do Meriti apresenta uma 

peculiaridade que merece ser destacada: a convivência entre tráfico, milícia e grupos de 

extermínio no mesmo território. Um dos integrantes do “Fórum Grita Baixada” esclarece que 

o tráfico e milícia convivem pacificamente em uma estrutura de poder dual. De um lado, o 

tráfico opera no cotidiano, defendendo o território contra grupos rivais (facções criminosas) e 

contra a polícia. De outro, está a milícia que atua, garantindo a segurança mais ampla da 

região. A milícia é paga para atuar como o poder regulador do tráfico local. Em outras 

palavras, a milícia mantém o funcionamento do poder do tráfico na região.  

 

8.2. Segurança? Aonde?: Motivações e causas das mortes violentas intencionais no Éden 
 



A lógica das dinâmicas dos homicídios no município de São João do Meriti está nos 

conflitos entre quatro atores chave: traficantes rivais, grupos de extermínio, milicianos e a 

polícia. Há confrontos entre traficantes entre si; traficantes e a polícia; milicianos e moradores 

que não obedecem às suas regras; e grupos de extermínio e “desordeiros”(seguindo uma 

lógica similar da milícia; porém não explora economicamente os moradores). Ou seja, há um 

equilíbrio muito instável entre os agentes da violência na região. 

É preciso deixar claro que existe uma diferença entre os grupos de extermínio e 

integrantes da milícia que atuam nas áreas violentas de São João do Meriti. Um membro do 

Fórum Grita Baixada entrevistado conta que os grupos de extermínio são mais antigos e 

mantém uma lógica fundada na defesa da moral no território, ou seja, estão mais preocupados 

com a “limpeza” do local. Já os milicianos buscam explorar economicamente os moradores, 

oferecendo-os serviços“gatonet”. 

No município de São João do Meriti, há outras áreas violentas. São localidades 

próximas do Éden, como, por exemplo, Morro do Castelinho, Araruama, Bacia do Éden e 

Vila Norma. Moradoras acreditam que esses bairros e localidades são considerados como 

perigosos devido à atuação violenta do tráfico de drogas e de conflitos entre facções. Seguem 

alguns relatos que resumem a violência nesses locais.  

 

[...] Morro do Castelinho, Bacia do Éden, são os locais mais 
perigosos; você pode até pesquisar, que são os locais mais perigosos. 
O Morro do Castelinho, ele tem uma facção que é ligada ao Comando 
Vermelho, e, se eu não me engano, a Bacia do Éden é do ADA, então, 
de vez em quando, um quer subir pra tomar o outro, e vice-versa; 
então, são os locais assim, bem perigosos. Aqui atrás também, aqui 
embaixo, também é bem perigoso – aqui atrás, tá? Nessa área aqui, 
há coisa de um mês, dois meses atrás, eles colocaram barricadas pra 
população não ficar passando, inclusive até passei por uma, num 
determinado dia passei por uma, a minha irmã também passou, e o 
cara bateu no carro dela, mandou ela dar ré, a minha irmã, que 
estava distraída, né? (Entrevistada 4, Moradora do Éden, São João do 
Meriti). 
 
[...] Vila Norma, que é o bairro coladinho, né, que, realmente... uma 
amiga minha estava falando, domingo... sábado, que ela passou por 
mim, tipo assim, de cortarem cabeça e jogarem no rio. É bairro 
colado aqui; por exemplo, passou da linha ali, já é outro pedaço, e é 
pior do que nós estamos vivendo aqui, é bem mais tenso (Entrevistada 
2, Moradora do Éden, São João do Meriti).  

 



Na Bacia do Éden, em particular,ocorrem muitos assassinatos. Essa localidade é 

considerada um ambiente de desova e execuções por parte dos milicianos. Moradoresmuitas 

vezes presenciam os assassinatos e são vítimas de bala perdida, relatam os entrevistados. As 

mortes por homicídios no Éden também estão relacionadas às dívidas com o tráfico. Pessoas 

são assassinadas pelo “bandido que vai atrás daquele que não pagou a droga”.  

A corrupção policial é um terceiro fator associado às mortes violentas intencionais no 

Éden e nos demais bairros violentos de São João do Meriti. Há homicídios praticados por 

policiais. Essas mortes estão relacionadas à cobrança de propinas. Há policiais que “vivem da 

exploração do tráfico” quando não recebem a propina: “Os moradores veem o policial chegar 

à boca de fumo e levar uma quantia”, conta um entrevistado.  

Sendo assim, as mortes violentas intencionais em Éden são motivadas por interesses 

financeiros, seja por conta de manutenção dos negócios, pelo exercício do poder ou para 

controlar aqueles que não estão de acordo com as regras locais. 

A falta de policiamento é percebida por vários entrevistados como fator associado aos 

homicídios no Éden. As narrativas expressam revoltas pela carência de viaturasnas ruas, ou 

quando ocorre um homicídio no bairro. O policiamento, na visão dos entrevistados,poderia 

ser uma estratégiaeficaz, se a polícia realmente estivesse interessadaem exterminar as bocas 

de fumo. Afinal, no bairro todos conhecem as bocas de fumo, inclusive a polícia. 

 

[...] Segurança? Eu acho que falta um policiamento mais efetivo, 
porque a gente vê pouco, muito pouco, e, graças a Deus, a meu ver... 
alguns falam que está perigoso, mas, ao meu ver, eu acho que ainda 
está um pouco tranquilo, se comparado a alguns lugares lá, no Rio, 
mas eu vejo pouco policiamento; domingo então, domingo, sábado 
assim, não vê nenhum, nenhum, nenhum, nenhum, nenhum, nada, 
nada, nada, nada. De vez em quando, uma blitz, muito difícil. Eu acho 
que teria que ter um movimento maior de policiamento; o mínimo, um 
pouquinho, iria eu acho que ajudar muito a isso que o pessoal está 
falando aí, que tem alguma coisa, ia acabar; que se eles quisessem 
acabar, eles acabavam, porque não tem pra onde fugir, aqui não tem 
onde se esconder; pô, se souber disso, vai se esconder aonde, se não 
tem beco? Então, acho que se tivesse um pouco, ia ser uma cidade 
muito mais excelente, em termos de segurança, eu acho (Entrevistado 
3, Morador do Éden, São João do Meriti).  

 

 Sendo assim, verificamos uma teia de relações que podem ser as principais 

motivações/causas para as mortes violentas no Éden: a presença do tráfico de drogas, da 



milícia e de grupo de extermínio, a falta de policiamento, conjugada com a corrupção policial. 

Como ter segurança num contexto desse? 

 

 

8.3. As vítimas e autores de mortes violentas intencionais no Éden 
 

Quando perguntamos aos entrevistados a respeito do perfil das vítimas dos homicídios 

no Éden, fomos surpreendidos com o nível de detalhes compartilhados. As vítimas além de 

serem homens, jovens, negros, são também desocupadas, sem estudo e sem famílias. Muitos 

desses jovens, explica uma das moradoras, abandonaram a escola; não possuem estrutura 

familiar e vivem financeiramente do tráfico, de pequenos roubos e furtos por não terem 

oportunidades de trabalho, ofertas culturais e educacionais. Muitas vezes, as famílias não 

sabem da relação do jovem com o tráfico ou preferem se omitir. 

Os dados disponibilizados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) reforçam esses 

relatos. Entre os anos 2010 a 2015, 92,7% das vítimas de homicídiosno Édensão homens; 

30% são jovens com 16 a 24 anos de idade e negros. Quase 80% das vítimas de mortes por 

homicídios no período de referência são negras (Ver Tabela 17).  

 

Tabela 17– Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 
em Éden, São João de Meriti-RJ – 2010-2015 

  Frequência % 
Sexo 

Feminino 6 5,5% 
Masculino 101 92,7% 
Não Informado 2 1,8% 
Total 109 100,0% 

   
Faixa Etária 

Menos de 16 anos 4 3,7% 
16 a 19 anos 15 13,8% 
20 a 24 anos 19 17,4% 
25 a 29 anos 12 11,0% 
30 a 39 anos 12 11,0% 
40 anos ou mais 16 14,7% 
Não informado 31 28,4% 
Total 109 100,0% 

   
Raça/Cor 

Branca 18 16,5% 
Negra 87 79,8% 



Não informado 4 3,7% 
Total 109 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

As narrativas também confirmam os dados do ISP no que concerne aos instrumentos 

usados. A maioria das mortes violentas intencionais se dá através de arma de fogo. Os 

homicídios por arma de fogo correspondem a 67% do total das mortes violentas intencionais 

registradas entre 2009 e 2015, conforme é visível na tabela 18.  

 
Tabela 18 – Distribuição das Mortes Violentas Intencionais por categoria em Éden, São João de Meriti 

-RJ – 2009-2015 

  Frequência % 
Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo 73 67,0% 
Homicídio (outros) 27 24,8% 
Encontro de Cadáver 4 3,7% 
Homicídio Proveniente de Auto de Resistência 2 1,8% 
Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca 2 1,8% 
Homicídio Provocado por Paulada 1 0,9% 
Total 109 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

O perfil dos autores das mortes no Éden é similar ao de suas vítimas. Afinal, 

conforme os entrevistados sublinharam vítimas e algozes convivem e estão envolvidos com o 

tráfico de drogas. O morador local diz que : “[...] as pessoas que cometem homicídio aqui 

mesmo, a maioria é traficante, a maioria, entendeu, a maioria, eles matam mesmo pra cobrar 

uma dívida, alguma coisa que está no limite pra eles, intoleráveis. Acho que é só por questão 

disso mesmo”.  

 

 

8.4. O que tem sido feito diante das mortes violentas intencionais no Éden 
Quando consultamos aos entrevistados sobre a existência de ações governamentais 

(nos níveis, federal, estadual e municipal) de prevenção e redução dos homicídios no Éden, 

todos confessaram desconhecer alguma iniciativa. Os moradores sublinham a importância de 

se investir em saúde e educação e segurança. Porém acreditam que afalta de vontade política é 

um fator complicador para erradicar a violência letal associada ao tráfico de drogas na 

Baixada Fluminense. Um morador desabafa, dizendo que a carência da presença do Estado na 

provisão de serviços básicos faz com que a sociedade perca seus jovens para o crime.  

 



Olha, aqui não tem feito muita coisa, não. Aqui, no bairro, não fez 
nada; no bairro aqui, até está piorando, as escolas não estão muito 
bem cuidadas, entendeu, os professores, que deviam ser respeitados, 
não têm respeito nenhum, não são respeitados pelo Governo Federal, 
Estadual e Municipal, então, a greve de professores acaba atingindo 
esses jovens, porque, quando ele deixa de estar na escola, ele, com 
certeza, está sendo recrutado pelo tráfico, ou ele está andando com 
alguém que vai levar ele ao tráfico ou ao roubo, e acaba se perdendo, 
é mais um jovem perdido pro crime, quando deixa de estar na escola 
(Entrevistado 3, Morador do Éden, São João do Meriti).  

 

Por outro lado, na esfera não-governamental, os moradores relataram com muito 

entusiasmo a respeito do trabalho desenvolvido pelas igrejas locais, porém ressaltam que 

essas ações sobrevivem sem apoio do governo municipal. Iniciativas individuais como as de 

pastores fazem a diferença no Éden. Um morador compartilha o trabalho social de autoria do 

pastor Marcos Pereira33.  

 
[...] As igrejas que atuam mesmo têm... Tem, tem, sim, tem, sim, do 
pastor Marcos Pereira, que trabalha com isso, ele resgata os caras 
que estão próximo pra morrer, já no limite, já apanhou, já perdeu o 
dedo, está quase morrendo, aí o pessoal liga pra ele, ele ia lá... não 
sei se ainda tem esse trabalho social, aí ia; se chegasse a tempo de 
resgatar, pedia e tal, conversava, botava dentro do carro, tratava, 
ficava trabalhando na igreja dele aqui, no Centro. É, eu acho que ele 
é o único que faz esse... fazia, ou continua fazendo esse trabalho 
social, de ir a presídio, de tentar ressocializar um cidadão desse, 
preso, à beira da morte, até os que... Ele é bem conhecido, todo 
mundo conhece ele (Morador do Éden, São João do Meriti).  

 

Um segundo trabalho realizado por líderes religiosos no Éden é o do Ministério 

Vitória em Cristo. A proposta é evangelizar e recuperarpessoas ex-integrantes do tráfico. Uma 

participante do centro de recuperação nos contou como se dá trabalho na prática. Em suas 

palavras:  

[...] Eles pegam pessoas que estão dispostas a querer mudar de vida, 
tá, e tem um lugar pra ter um tratamento, tem um psicólogo, tem um 
acompanhamento médico, tem toda uma estrutura. “Ah, a pessoa 
precisa ser crente, frequentar a igreja”, não, é aberta a todos; até na 
cracolândia, eles vão evangelizar, levam quentinha. Aí você fala: 
“Ah, mas isso, uma quentinha só não vai mudar”, não muda, mas o 
gestos, as atitudes, realmente, a pessoa é impactada, e ali a pessoa... 
se a pessoa quiser mudar, isso tem que ser de dentro pra fora, né?   

                                           
33 O Pastor Marcos Pereira foi preso em 2013, acusado pelo Ministério Público Estadual pelos crimes de estupro 
e coação. Em 2016 ele foi absolvido e inocentado em primeira instância. 



(Entrevistada 2, Moradora do Éden e integrante da Igreja, São João do 
Meriti) 

 
Por último, os moradores disseram desconhecer programas desenvolvidos por ONGs 

ou poder público com o foco na proteção de pessoas ameaçadas de morte. Uma professora 

local diz apenas conhecer o trabalho da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher 

(DEAMs), situada no bairro de São Mateus. Essa delegacia atende a todas as áreas de São 

João de Meriti. Porém não há um serviço específico que atenda às pessoas em geral 

ameaçadas de mortes, segundo os entrevistados.  

Sendo assim, verificamos que não há nenhuma atuação do poder público e de ONGs 

para prevenir ou reduzir a violência em São João de Meriti. As únicas ações mencionadas 

foram as desenvolvidas por instituições religiosas.  

 

8.5. Dificuldades para reduzir a violência letal intencional no Éden 
 

 A dinâmica da violência em São João de Meriti é complexa, sobretudo porque envolve 

diferentes atores criminosos. Para reduzir e/ou prevenir a violência letal intencional neste 

município, em especial no bairro do Éden, qualquer gestor terá que enfrentar o receio das 

pessoas, uma vez que o medo das organizações criminosas é muito grande. Por exemplo, uma 

entrevistada relatou que os profissionais do Pró-Jovem e nas escolas tomam muito cuidado 

com o que falam devido a possíveis retaliações: “ter todo um cuidado em falar, todo o 

cuidado em falar, entendeu... entendeu, tudo é um processo, entendeu?” Este sentimento afeta 

o trabalho das polícias e, inclusive, o trabalho de programas sociais na localidade, uma vez 

que há um receio em discutir alguns temas. 

 Outrossim, é o fato do município ser abandonado pelo poder público, conforme relato 

abaixo. 

“Tudo está abandonado, é governo estadual, federal, estão... acho que 

abandonaram o cidadão, a população brasileira. Eles falam que 

melhora, que melhora, ficam maquiando, maquiando, mas quem vive 

no local vê que não é assim, está meio que abandonado, o governo 

abandonou, eu acho.” (Morador de Éden, São João de Meriti)  

 

 Outra questão delicada, diz respeito a corrupção policial no município. Este tema tem 

sido recorrente em nossa pesquisa e está vinculado na abordagem das relações da polícia com 

o tráfico de drogas e na milícia. 



 

8.6. O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional no Éden 
 

O Pacto pela redução dos homicídios em São João do Meriti deverá estimular o 

poder público a apoiar iniciativas individuais das igrejas e da população local. Até por que 

sendo o Éden o maior colégio eleitoral do município, segundo os entrevistados, a retomada da 

presença do poder público se torna favorável para os dois lados: a população e os atores 

políticos locais.  

A corrupção policial e as relações de convivência “pacífica” entre o tráfico de drogas 

e milícia no mesmo território também são fatores que merecem ser considerados na 

formulação de ações preventiva da violência letal no município. Para tanto, serãonecessários o 

investimento em investigações e o apoio de Ouvidoria de Polícia mais efetiva e um Ministério 

Público parceiro para a resolução dos casos encaminhados. 

 As polícias também precisam de maior investimento, sejam em recursos materiais, 

sejam em seu efetivo. Todos os entrevistados relataram sobre a necessidade de maior 

policiamento ostensivo no bairro. Mas além disso, um dos entrevistados, chegou a sugerir um 

planejamento estratégico de policiamento para desmanchar as bocas de fumo, tendo em vista 

que todos sabem onde estas estão localizadas, inclusive os policiais. 

 Outra proposta levantada nas entrevistas se refere ao investimento em políticas sociais 

direcionadas ao público jovem, uma vez que esta população é vulnerável a situação de 

violência e não possuem oportunidades sociais, culturais e de lazer na localidade onde 

residem. 

 
“[...] né, a população, ela gira em torno disso aí. Então, esses filhos e 
esses netos, eles deveriam ter uma educação realmente de qualidade, 
nada mais tapeado, nada mascarado. E a questão também do lazer, que 
eu falei, né, do lazer, porque, como eu falei, só tem uma praça; aqui 
não tem nada; em Éden, não tem nada. Os jovens, eles não têm nada 
pra fazer; eles não têm um skate pra brincar, uma praça de skate, ou 
algo que... um curso de música gratuito, pra que o jovem entre pra 
fazer uma aula de violão, uma aula de canto, algo que estimule a 
criatividade. Então, não tem nada. Se você chegar aqui no sábado à 
noite, no domingo à noite, você só vai ver que aqui só tem isso ali, 
naquela pracinha. Então, o que é que os jovens têm pra fazer à noite, 
no sábado?” (Moradora do Éden, São João de Meriti) 

 
 

8.7. Quadro Resumido 
 



g) Territórios críticos 

São João de Meriti é município pobre e com uma densidade demográfica muito alta. 

Ao analisar as vítimas de mortes violentas intencionais e de tentativa de homicídio, 

verificamos que o bairro mais violento é Éden. Os moradores deste bairro declararam 

se sentir muito inseguros devido a manifestação da violência na região. Em Éden, os 

moradores sobrevivem diante da disputa entre facções do tráfico de drogas (Comando 

Vermelho e Amigo dos Amigos). O tráfico no bairro convive com a milícia e o grupo 

de extermínio. Não obstante, não há policiamento regular e a polícia recebe propinas 

nas bocas de fumo. 

 

h) Motivações e Causas 

As motivações/causas das mortes violentas intencionais no Éden estão relacionadas a 

forma como os atores criminosos atuam no bairro, a convivência entre estes na 

mesma localidade e os interesses financeiros para a manutenção dos negócios, 

exercício do poder e controle da população. 

 

i) Perfil das Vítimas/Autores 

As vítimas de morte violenta intencional no Éden são homens, jovens com 16 a 24 

anos de idade, negros, desocupadas, sem estudo e sem família. Verificamos que esses 

jovens abandonam a escola e vivem financeiramente do tráfico, de pequenos roubos e 

furtos por não terem oportunidades de trabalho, ofertas culturais e educacionais. O 

perfil dos autores das mortes no Éden é similar ao de suas vítimas, ou seja, a a 

maioria é do tráfico de drogas. 

 

j)  O que tem sido feito 

Ao analisar o contexto de São João de Meriti, mas especificamente, o bairro do Éden, 

não identificamos ações governamentais (nos níveis, federal, estadual e municipal) de 

prevenção e redução dos homicídios. Não obstante, as ações mais próximas 

encontradas durante o trabalho de campo foram as desenvolvidas por instituições 

religiosas. 

 



k) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

Uma das grandes dificuldades de realizar ações de prevenção no Éden é o medo da 

população em tratar sobre o tema da violência. Este sentimento interfere no trabalho 

de investigação da Polícia Civil e na relação com a Polícia Militar. Além disso, a 

insegurança gerada por medo dos grupos criminosos afeta o desenvolvimento 

adequado de programas sociais na localidade, uma vez que há um receio em discutir 

alguns temas delicados. Não obstante, outra dificuldade importante no município é a 

corrupção policial. 

 

l) O que poderia ser feito 

Acreditamos que para prevenir e reduzir as mortes violentas em São João de Meriti 

seria necessário a articulação de várias ações: 

• Investir em investigações e no apoio de uma Ouvidoria de Polícia mais efetiva 

e um Ministério Público parceiro para a resolução dos casos de corrupção 

policial; 

• Investir nas polícias, sejam em recursos materiais ou em seu efetivo; 

• Investir em políticas sociais direcionadas ao público jovem, uma vez que esta 

população é vulnerável a situação de violência e não possuem oportunidades 

sociais, culturais e de lazer na localidade onde residem. 

 

 
 
 

9. Diagnóstico do Município de São Gonçalo 
 

9.1. Conhecendo Jardim Catarina: Território onde a incidência de mortes violentas 
intencionais é muito alta 

 
Com 1.038.081 habitantes34, São Gonçalo é o segundo município mais populoso do 

Estado do Rio de Janeiro, seguido da capital fluminense, apesar de ser o 66° no ranking em 

extensão territorial no Estado, com seus 249 Km², segundo informações disponibilizadas pelo 

IBGE. As principais rodovias que cortam o município são: a BR-101 e a RJ-104 (ligando-a a 

Niterói e a Itaboraí) e a RJ-106 ao sul. 

                                           
34 http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_tcu.shtm 



Como toda grande cidade pertencente à região metropolitana do Rio de Janeiro, São 

Gonçalo apresenta problemas de ocupação irregular do solo em toda sua extensão. O sistema 

viário do município é apontado como insuficiente e precário, sendo responsável pelas 

dificuldades encontradas pela Guarda Municipal no exercício de suas funções de ordenamento 

do trânsito. As desigualdades sociais são profundas, tendo a cidade uma das menores rendas 

per capita do Estado.  

Há um inchaço urbano, caracterizando um fator de grande preocupação social, uma 

vez que a verticalização estaria acontecendo sem nenhum planejamento habitacional. 

Conforme podemos verificar no gráfico abaixo, a densidade demográfica em São Gonçalo no 

ano de 2000 era de 3.554,8 hab/km2 passando para 4.190,7 hab/km2 em 2015. Em 1980 o 

IBGE registrou uma densidade demográfica de 2.484,17 /km2, caracterizando a dinâmica de 

crescimento populacional e aglomeração em um espaço. Numa comparação ao longo do 

tempo, verificamos que o município gonçalense é cerca de dez vezes mais denso 

demograficamente do que o estado como um todo. Isso se repercute nas condições sociais de 

habitação, de infraestrutura e de convivência no município. 

 

 

 

 

Gráfico 11 – Evolução da densidade demográfica no município de São Gonçalo e no Estado 

do Rio de Janeiro – 2000 a 2015 

 
Fonte: IBGE, Censo 2010 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
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Neste cenário, há uma falta de saneamento básico e outros serviços essenciais em 

grande parte do Município, conforme denunciado pelos entrevistados. Algumas áreas de 

preservação ambiental em São Gonçalo, tal como relatado por um entrevistado, estariam 

sendo invadidas e o poder público nada teria feito para combater esse tipo de crime. Ou seja, o 

poder público é visto como ineficiente e ineficaz no exercício de suas competências. Os 

motivos para tal ineficácia, no entanto, só poderiam ser melhor analisados a partir de um 

estudo direcionado para tal objeto. 

O município tem passado por um processo de urbanização recente, o que traz consigo 

uma nova dinâmica social onde a opção por menos filhos é estratégia intrínseca ao modo de 

vida urbana, assim como uma melhoria na qualidade e expectativa de vida. Ademais, apesar 

de o processo migratório ter inflacionado a população jovem e adulta, ainda é considerável a 

queda da população a partir dos 50 anos de idade, indicando uma sociedade com condições 

pré-urbanas de vida.  

Segundo o último Censo, São Gonçalo, em termos gerais, pode ser considerada uma 

cidade dormitório na medida em que aproximadamente 30% da população que trabalha ou 

estuda no município não o faz no mesmo, indicando um movimento pendular típico de 

aglomerações urbanas cuja expansão se deu, fundamentalmente, pelo incremento significativo 

da densidade demográfica sem um acompanhamento - ou a partir de um esvaziamento - das 

oportunidades de trabalho adequadas à população local. 

 

Tabela 19 – População Residente de 10 a 70 anos por deslocamento para  
o trabalho ou estudo em São Gonçalo, 2010 

  Frequência % 

Não trabalhavam nem estudavam 230.743 28,5% 

Trabalhavam ou estudavam no município de residência 402.669 49,8% 

Trabalhavam ou estudavam em outro município ou país estrangeiro 175.298 21,7% 
Total 808.710 100,0% 

Fonte: IBGE, Censo 2010 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

Historicamente o homicídio em São Gonçalo é um crime de destaque chegando sua 

taxa a ser relevante em nível nacional. O homicídio foi relacionado à incipiência do poder 

público na vida da população por alguns entrevistados, fenômeno semelhante ao que ocorre, 

por exemplo, na Baixada Fluminense. Especula-se que por esse motivo o povo deixa de 

acreditar nos órgãos públicos e nas formas institucionais de resolução de conflitos.Dessa 

forma, a população adota a política do “fazer justiça com as próprias mãos”.  



Muitas vezes o crime surge de uma agressão ou ameaça que se desencadeia num 

homicídio. As taxas, de fato, são bastante significativas como aponta o gráfico abaixo. 

Todavia, com alguns períodos de pico, vem mantendo a tendência de queda observada no 

Estado. Os anos de 2011 e 2012, posteriormente, 2014, tiveram reduções significativas na 

taxa de homicídios dolosos em São Gonçalo. Uma possível explicação para a diminuição dos 

homicídios neste município nos anos de 2011 e 2012 foi a repercussão do assassinato da Juíza 

Patrícia Acioli35. Segundo entrevistados, após a morte da juíza a polícia passou a realizar 

investigações e incursões em favelas do município e a desarticular milícias que atuavam em 

São Gonçalo. Já no que se refere a diminuição em 2014 não há uma explicação exata, mas 

apenas uma especulação advinda do discurso de dois entrevistados. Segundo os entrevistados, 

no seu bairro de residência, onde há uma alta incidência de homicídios no município de São 

Gonçalo, houve uma ação da COE (Comando de Operações Especiais – que reúne o Batalhão 

de Operações Especiais – BOPE, o Batalhão de Choque e o Batalhão de Ações com Cães – 

BAC) que resultou na diminuição da violência e do tiroteio.   

 

Gráfico 12 – Evolução das taxas de homicídio doloso por 100 mil habitantes 

Estado do Rio de Janeiro e Município de São Gonçalo 

 
Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP e IBGE 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

                                           
35 A Juíza Patrícia Acioli foi responsável pela prisão de cerca de 60 policiais ligados a milícias e a grupos de 
extermínio em São Gonçalo no período de 2001 a 2010. Ela foi assassinada com 21 tiros em frente de casa em 
Agosto de 2011. Entre os envolvidos com a morte da juíza descobertos pela investigação, destacamos o então 
Comandante do 7° BPM (Batalhão de Polícia da circunscrição do município de São Gonçalo). 
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Ao alto índice de homicídios em São Gonçalo associa-se à falta de valorização da vida 

humana. Para exemplificar essa teoria, foi relatado o caso de uma senhora de 80 anos que foi 

estuprada e assassinada dentro de casa por um homem que trabalhava e ajudava a idosa. 

Como justificativa para o ato, o assassino disse ter cometido a agressão porque “o demônio e 

a bebida invadiram a cabeça dele”. Em outro caso, um jovem de 19 anos, que cumpria pena 

por tráfico de drogas, foi metralhado por homens que passaram em um carro escuro, no 

período em que saiu em no indulto de Natal. No momento da agressão, ele estava 

acompanhado de mais três amigos a caminho de uma boca de fumo. O jovem morreu na hora, 

um dos amigos conseguiu fugir e os outros dois ficaram feridos.  

De acordo com as informações obtidas em entrevistas, a maioria das vítimas de 

homicídio em São Gonçalo estão ligadas ao tráfico de drogas. Normalmente são vítimas de 

brigas de quadrilha ou de grupos de extermínio que contam com a participação de policiais 

e/ou ex-policiais. Para poder compreender este fenômeno, verificamos quais os bairros com 

maior índice de homicídios (mortes violentas intencionais) e tentativa de homicídios de 

acordo com as informações obtidas noInstituto de Segurança Pública, para podermos escolher 

uma área para realizarmos um estudo mais aprofundado.  

 

Tabela 20 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de mortes violentas 
intencionais e tentativa de homicídios no município de São Gonçalo – 2010 a 2015 

Bairro 
Mortes 

Violentas  Bairro 
Tentativa de 
Homicídio 

Jardim Catarina 252  Jardim Catarina 87 
Colubandê 181  Columbandê 61 
Boaçu 110  Jockey Clube 51 
Jockey Clube 108  Rio do Ouro 50 
Rio do Ouro 108  Boaçu 46 
Boa Vista 107  Boa Vista 43 
Guaxindiba 95  Neves 32 
Vista Alegre 84  Gradim 31 
Gradim 80  Vista Alegre 27 
Pacheco 79  Guaxindiba 23 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

Para o estudo no município de São Gonçalo realizamos a investigação em Jardim 

Catarina, tendo em vista que este bairro apresentou a maior incidência de mortes violentas 

intencionais e de tentativas de homicídio no período de 2010 a 2015 na comparação entre os 

bairros do município.O bairro de Jardim Catarina é um loteamento periférico do município de 



São Gonçalo e foi classificado por alguns entrevistados como a “maior favela da América 

Latina”.  

Segundo um entrevistado, um dos grandes problemas do Jardim Catarina foi o 

crescimento desordenado com várias posses de terrenos no bairro. Este bairro é dividido e 

organizado em territórios distintos, representados por micro-áreas com formações históricas 

heterogêneas e dinâmicas de violência diferenciadas, como por exemplo o Jardim Catarina 

Velho, o Jardim Catarina Novo, a Ipuca, o Pica-Pau e a Favela de Santa Luzia, entre outros. 

Existem duas rodovias importantes do município de São Gonçalo que atravessam o Jardim 

Catarina, a BR-101 e a BR-104. Além disso, no bairro também existe uma área de 

preservação ambiental. 

Quando questionados sobre os principais problemas do bairro, depois da falta de 

segurança e da violência, o transporte foi um dos mais citados pelos moradores. O bairro 

ocupa um território extenso e os ônibus para o Centro de São Gonçalo, Rio de Janeiro e 

Niterói passam na BR 101 (Rodovia Niterói-Manilha) e na BR 104 (Rodovia Amaral 

Peixoto), que ficam nas extremidades do bairro, conforme pode ser visualizado no Mapa 4. 

Aqueles moradores que residem no meio do bairro dependem de um ônibus que passa 

esporadicamente, utilizam os serviços dos moto-táxis ou andam a pé até uma das rodovias 

principais. Os que utilizam o ônibus que passa dentro do bairro reclamam da dificuldade com 

os horários em que o mesmo passa. Se por ventura, o morador perder o ônibus por alguns 

minutos, o mesmo sofrerá com um atraso significativo até chegar ao local de destino. 

Segundo um entrevistado, o bairro possui muitas posses e não há controle do poder 

público. Em função da falta desse controle, um grupo de pessoas denominado de “grileiros” 

vende as terras de posse por valores mais baixos. Essas terras que são vendidas pelos 

“grileiros” são do Estado, da União e, em alguns casos, do município. Mas como não há 

nenhum tipo de fiscalização por parte do poder público todo o espaço é ocupado.  

 

“...não vemos ação do poder público, tanto municipal, quanto do 
estado, até da União, de estar fiscalizando essas áreas, porque hoje 
nós vemos uma grande quantidade de posses, que tem ocorrido, a 
questão de grileiros também, que acaba gerando essas áreas, e 
vendendo essas áreas.” (Morador e liderança no Jardim Catarina – 
São Gonçalo) 

 

Com o “progresso” e o “movimento de urbanização dentro do bairro”, a compra de 

terrenos com os “grileiros” passa a ser uma opção para a população local, que não tem 

condições financeiras para comprar ou financiar um imóvel. 



 O bairro é muito grande e as escolas públicas ficam afastadas umas das outras e não 

estão dentro do loteamento. Não obstante, geralmente essas escolas não tem professores, 

existem muitos problemas de infraestrutura, violência e tráfico de drogas.  

 

“ ... nós vemos que as escolas que existem dentro do bairro são 
públicas, quer dizer, tanto estaduais, quanto municipais, que são 
escolas públicas, estão descentralizadas, elas não estão dentro do 
loteamento, elas estão afastadas do loteamento, às vezes até questão 
de quilômetros, de um km, dois km, 2,5 km de uma escola pra outra, 
porque o bairro é muito grande; então, ela está mal dividida, né? 
Então, nós precisamos de uma escola municipal, uma escola pública, 
na realidade, dentro mesmo loteamento novo, pra atender aquelas 
famílias, precisamos de uma creche ali, porque, dentro da área, 
Jardim Catarina tem algumas áreas que é conhecida...” (Morador e 
liderança no Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

“Colégio tem, 20 colégios, mas não tem assim, uma estrutura pra 
bancar as criancinhas; que seria o ideal..., mas eu acho que os 
colégios não têm infraestrutura, não têm como manter, não. Aí é 
muita criança no colégio, geralmente, não tem professores, ficam no 
colégio brincando, dá o horário de ir pra casa, vai embora, e as 
coisas estão andando assim, nas coisas.” (Morador do Jardim 
Catarina – São Gonçalo) 
 

“Educação, os colégios estão sempre com greve, é dificilmente não 
ter, todo ano tem greve; esse ano ainda não teve, mas os outros anos 
todos, todos diretamente greve, greve, greve, greve, entendeu? Tem 
violência nas escolas, tem drogas nas escolas. Nas escolas, eu não 
tenho muita certeza, mas no Trasilbo Filgueiras tem...” (Moradora do 
Jardim Catarina – São Gonçalo) 

  

A partir do trabalho de campo e das entrevistas foi possível identificar alguns 

processos e micro-áreas distintas. Vale destacar que os nomes dados a algumas localidades do 

bairro foram citados com mais frequência e bem delimitados ao longo da pesquisa devido ao 

tema discutido nas entrevistas. O Jardim Catarina Velho, micro-área considerada “menos 

violenta” e mais desenvolvida no Jardim Catarina, teve as ruas asfaltadas há cerca de quatro 

anos. Antes do asfaltamento o esgoto ficava a céu aberto e existiam sérios problemas de 

iluminação pública. Segundo os moradores essas obras foram custeadas pelo governo Federal 

e Estadual. A Prefeitura não teve nenhuma participação no avanço de infraestrutura do bairro. 

Vale ressaltar que esta obra não atingiu toda a extensão do Jardim Catarina. O Ipuca e o Pica-

Pau não possuem asfalto e a infraestrutura urbana é precária. Um entrevistado chegou a 

afirmar que o Ipuca é uma “área que é loteada desordenadamente” e degradada fisicamente. 



Já a Favela de Santa Luzia não é considerada como “bairro”, mas como “favela” apesar de 

estar dentro de Jardim Catarina. Essas três micro-áreas são percebidas como as mais violentas 

pelos moradores do bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4 – Delimitação do Bairro Jardim Catarina e localização da Favela do Salgueiro em 
São Gonçalo 

 
Fonte: Google Map 

 

Conforme descrição de todos os entrevistados, o tráfico de drogas atua no Jardim 

Catarina e possui várias bocas de fumo em diferentes localizações do bairro. As informações 



coletadas na pesquisa confirmam que o tráfico de drogas na localidade é controlado pela 

facção criminosa Comando Vermelho (CV) e seus principais chefes estão na Favela do 

Salgueiro, que faz fronteira com o Jardim Catarina. Segundo um policial civil, a Favela do 

Salgueiro é o Quartel dos traficantes e dormitório do Comando Vermelho em São Gonçalo. 

Há muita violência nesta localidade e muitos desaparecidos36. Devido aos conflitos com a 

polícia e milicianos, os moradores do bairro convivem com a insegurança gerada pelos 

tiroteios.  

 

“ ...tem assim, tiroteio, à noite tem muito tiro aí, muito tiro mesmo, 
mas... isso sempre tem.” (Morador e liderança do Jardim Catarina – 
São Gonçalo) 

 

Além disso, a população residente de Jardim Catarina também se sente muito insegura 

com os constantes assaltos que ocorrem no bairro. No que se refere a esses assaltos, os 

mesmos ocorrem, em sua maioria, pela manhã bem cedo e durante a noite, nos horários em 

que as pessoas estão indo ou voltando do trabalho. Os assaltantes, em geral, atuam em dupla 

em motocicletas. Parte dos entrevistados disse que esses assaltantes são moradores da Favela 

do Salgueiro, enquanto os outros disseram que eles são da Favela de Santa Luzia. Apesar da 

discordância em relação a localização das moradias dos assaltantes, os entrevistados foram 

unânimes sobre a motivação para os assaltos, ou seja, a necessidade que os jovens têm para 

comprar drogas.  

 

“Porque à noite tem muito assalto desses molequinhos que passam de 
moto e saem assaltando; às vezes nem é do bairro, é gente de fora; 
porque a gente tem aqui, próximo, né, uma grande boca-de-fumo, que 
é o Salgueiro, então, os moleques às vezes – viciado – vai comprar, 
não tem dinheiro, e vem aqui, assalta, leva o nosso celular, por 
exemplo, porque geralmente é isso, eles assaltam e levam o celular, e 
aí vão trocar lá por droga” (Moradora do Jardim Catarina – São 
Gonçalo) 
 

“Eu fico com medo de um assalto, né, não tem dinheiro, não tem joia, 
não tem nada, de matar a pessoa, isso que eu tenho medo. A minha 

                                           
36 Os entrevistados ressaltaram que a Favela do Salgueiro é um dos lugares mais violentos de São Gonçalo, mas 
as estatísticas criminais não indicam altas taxas de homicídio. Segundo um policial civil, as vítimas de homicídio 
nesta favela são jogadas no curral para serem comidos pelos porcos, no mangue para serem comidos pelos 
jacarés ou na Baía de Guanabara para serem levados pela maré. Sendo assim, os corpos das vítimas de homicídio 
desaparecem e não é feito o registro de homicídio, de encontro de cadáver ou ossada. Quando o corpo é 
encontrado, nos casos em que as vítimas são lançadas na baía, já estão em outro município do estado e não são 
contabilizados como tendo ocorrido na Favela do Salgueiro. 



insegurança é essa.” (Morador e liderança do Jardim Catarina – São 
Gonçalo) 
 

“...as ruas transversais, todas elas têm barricada, ninguém consegue 
entrar; agora, o que acontece lá dentro [Favela Santa Luzia e Pica-
Pau], eu acho que é desavença, né, briga, e quando falta as coisas, 
vem pra fora buscar, vem assaltar, e a gente corre risco.” (Morador 
do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

“É, tem muito ladrãozinho que vem da favela de Santa Luzia, vem pra 
cá, pra roubar aqui. Há pouco tempo mesmo aqui, aqui em frente do 
portão aqui, assaltaram a menina aqui, de manhã, cinco e pouca da 
manhã, outro já foi duas e pouca da tarde aqui, (inaudível), mas já 
não é molecada daqui, não, é a que vem de lá de fora pra cá, que eles 
ficam rodando, uns vai pra lá, outros vêm pra cá, aí há esses 
problemas. As molecadas daqui, se faz, faz lá pra fora, que não faz 
aqui, não.” (Morador e liderança do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

“Cinco e meia da manhã. E várias pessoas; a gente escuta muito, 
muitas pessoas falando dos assaltos, entendeu? Inclusive, tem umas 
pessoas que assaltam, a gente não sabe quem, mas dizem que as 
pessoas assaltam de moto, eles vêm de moto, assalta o público que 
está no ponto, sobe a passarela, e assalta o povo do outro lado.” 
(Moradora do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

 

 A criminalidade não gera apenas insegurança aos moradores de Jardim Catarina, mas 

também revolta. O poder do tráfico de drogas no bairro limita a entrada e a saída de 

moradores em algumas áreas do bairro. Segundo os entrevistados, na Favela de Santa Luzia 

existem barricadas que impedem a entrada da polícia nesta área. Não obstante, algumas regras 

de convivência ou “sobrevivência” são definidas para os moradores por parte do tráfico, tais 

como baixar o farol, iluminar o interior do carro, abaixar o vidro do carro, etc. A população se 

sente furtada de sua autoridade enquanto moradora no bairro de residência. A autonomia e a 

segurança dos residentes são frágeis, mesmo dentro dos muros de casa. Existe o receio de 

assaltos, de mortes, de represália e até mesmo de comentar sobre alguns temas, como 

teceremos mais à frente. 

 

“ ...hoje eu convivo com barricada, entendeu, e coisas que a gente não 
aceita, de você ter a limitação... você mora no bairro há tantos anos, 
e hoje você não poder transitar, pegar seu carro e entrar em qualquer 
rua. O principal motivo da minha revolta hoje é com esse poder do 



tráfico, de limitar a entrada e saída de morador.” (Morador e 
comerciante do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

“ ...deixam recadinhos nos muros dos vizinhos. Aí tem recado dizendo 
que você só tem que andar de farol apagado, com a lanterna ligada, a 
luz de dentro do carro acesa, em certas áreas aqui. No muro, pro 
morador ver, pro morador saber que tem que piscar três vezes, 
porque isso e aquilo.” (Moradora do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

“ ...o morador em si, ele pra ter acesso à casa dele, ele tem que limitar 
alguns horários e algumas regras. Regras de ida e vinda. Algumas 
pessoas relatam que alguns lugares do Catarina têm que piscar farol, 
outros tem que acender o salão do veículo, tá?” (Morador e 
comerciante do Jardim Catarina – São Gonçalo) 

 

 Os entrevistados ressaltaram a idade e a forma de entrada dos adolescentes no tráfico 

de drogas. Segundo o discurso dos moradores do Jardim Catarina, os meninos são “aliciados” 

cada vez mais jovens, com 11 ou 12 anos e a forma de contato é através das drogas. A ideia 

passada pelos entrevistados é de que os traficantes “caçam” adolescentes para compor a boca-

de-fumo a baixo custo. Esse costume se multiplica de jovem para jovem, que vai sendo 

passado para o “iniciado”, que busca novos integrantes para o grupo do tráfico. Esta prática se 

torna um ciclo de trocas e renovações, tendo em vista a morte precoce desses jovens. Segundo 

um entrevistado, uma das formas que os traficantes utilizam para seduzir os adolescentes para 

o tráfico é através das únicas atividades de diversão oferecida nas proximidades, o Baile Funk 

na Favela do Salgueiro, local onde a chefia do Comando Vermelho opera. Para este 

entrevistado, é no Baile Funk na Favela do Salgueiro que os adolescentes são iniciados no 

vício em consumir cocaína e lhes são apresentadas as facilidades para obter a droga.  A partir 

de então os adolescentes abandonam a escola e entram para o tráfico de drogas. 

 

“As criancinhas se perdem na rua com traficante, é muito traficante 
procurando as criancinhas pra progredir, né, o movimento deles 
aumentar.” (Morador do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

“O negócio dele [jovem envolvido com o tráfico de drogas que foi 
assassinado] era esses baile (sic) funk maluco aí. Num pedaços, nuns 
lugares no Salgueiro. Ia pra lá. Ia não, tinha uma turma aí que levava 
ele. Tudo vagabundinho daí também, tudo...” (Morador e liderança do 
Jardim Catarina – São Gonçalo) 

 



 A mesma facilidade que os jovens encontram para entrar no tráfico de drogas, eles se 

deparam com a morte em função dele. O jovem se envolve com a venda e como usuário de 

drogas, e quando percebe está devendo e “paga com a própria vida”.  

 

9.2.Da “estrada sem lei” ao “Bonde dos Quebra”: Motivações e causas das mortes 
violentas intencionais em Jardim Catarina 

 

A principal motivação das mortes violentas intencionais no bairro de Jardim Catarina, 

segundo os moradores, está associada ao tráfico de drogas, seja por disputas internas e, 

principalmente, por acertos de conta. Esses acertos de contas estão ligados, em geral, as 

dívidas com o tráfico. Existem “leis” que não podem ser descumpridas. O pagamento pela 

droga consumida é uma delas. Se o usuário fica devendo ao tráfico, então ele recebe um aviso 

que pode ser um tiro na mão ou um recado pela família. Mas se o usuário continuar 

reincidindo no atraso do pagamento pela droga, então os traficantes o matam. Sendo assim, a 

cobrança aos usuários de droga devedores é uma das formas de marcação do poder do tráfico 

no bairro. 

 

“Eu acho que é por causa das drogas, às vezes o cara vende e não 
entrega o dinheiro, fica com o dinheiro, depois vai em cima pra 
cobrar, o cara não tem pra pagar, aí paga com a morte. A lei deles é 
essa.” (Morador do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

“Boa parte da molecada aqui, vamos botar que seja 50% hoje 
envolvida, ou é usuário, ou até trabalha dentro da boca-de-fumo... 
boa parte é usuário, né, principalmente usuário de crack, e aí quando 
você é usuário e não trabalha, você acaba comprando lá dentro e fica 
devendo, e se você fica devendo e não paga, eles mesmo dão o aviso. 
Eu, como trabalho em hospital, eu já cansei de ver molecada chegar 
com tiro na mão; quando chega com tiro na mão, que vem da boca-
de-fumo, é porque está devendo, isso é um aviso, o primeiro aviso é 
esse; quando você continua nisso, o segundo aviso é a morte. Então, 
quer dizer, te dão um aviso, às vezes avisa à família que a pessoa está 
devendo, se a pessoa continuar reincidente, é certo que daqui a pouco 
ela está morta; porque não é uma dívida de R$ 10,00, R$ 15,00, é 
muito dinheiro, então, pra eles é prejuízo.” (Moradora do Jardim 
Catarina – São Gonçalo) 

 

A atuação do tráfico de drogas em Jardim Catarina sofreu mudanças nos últimos anos 

com a construção da Estrada do COMPERJ (Complexo Petroquímico). Essa estrada fica na 

divisa do Jardim Catarina e da Favela do Salgueiro. A estrada não tem sido utilizada para sua 



finalidade original, mas como espaço de tráfico de drogas e de armas, devido a sua 

localização, conforme é possível visualizar na Figura 1. Segundo um entrevistado, a estrada 

do COMPERJ é uma “estrada sem lei”, onde os traficantes ostentam as armas no meio da 

estrada, tendo em vista que não passa carro nesse espaço. Os moradores informaram que após 

a construção dessa estrada houve um aumento do “negócio do tráfico”, já que a ligação entre 

os dois bairros e a troca de armas e drogas foram facilitados. 

 

 

Figura 1 – Mapa com a Estrada do COMPERJ 

 
Fonte: Imagem da Matéria “Comperj: estrada de US$ 181 milhões virou rodovia do tráfico” publicada no dia 

21/04/2016 no Jornal O Globo. 

 

“E tem também o Salgueiro. No bairro de Catarina, invadiu muita 
droga depois que a Petrobras está fazendo uma estrada lá, que agora 



parou, a estrada está parada por causa da dificuldade da Petrobras, 
né, mas tem uma estrada lá que só falta botar o asfalto, então, essa 
estrada, ela fez algumas pontes, que têm os rios, ligou, aí há 
facilidade agora deles de entrarem e invadirem pra cá com mais 
facilidade.” (Morador do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

“Ela assim, ela está funcionando esporadicamente. Hoje ela virou o 
quê? Ela virou, praticamente, uma estrada sem lei, né, porque... Sem 
lei, eu digo porque está sendo utilizada pelo poder paralelo, tá, 
entendeu, ela está sendo utilizada pelo tráfico, praticamente... Pra 
poder distribuir armas, drogas, enfim; então, é muito complicado 
isso, né? Hoje só está servindo pra isso, porque hoje...” (Morador do 
Jardim Catarina – São Gonçalo) 

 

Vale ressaltar que os traficantes de drogas não foram o único grupo criminoso 

identificado no bairro. A milícia também atua no bairro e é conhecida como Bonde dos 

Quebras. O Bonde dos Quebras é composto por Policiais Militares (PM), Policiais Civis (PC) 

e pés inchados (PI). Os PI’s são moradores do bairro que atuam na milícia como informantes 

e que matam, muitas vezes, mais do que os policiais. Essa milícia no Jardim Catarina atua 

sobretudo nas avenidas principais do bairro através de diferentes serviços e atividades, tais 

como: mototáxi (transporte alternativo), venda de gás, “gatonet” (rede clandestina de TV a 

cabo), redistribuição de água na vizinhança, agiotagem, venda do serviço de proteção ao 

comércio local e “arrego” ao tráfico. O serviço de proteção aos comerciantes é obrigatório. Se 

o comerciante não aceitar contribuir com a milícia, ele é constantemente assaltado até pagar a 

taxa definida pelo grupo miliciano.  

 

“... a milícia não mexe, nessa parte aí, não, a milícia explora o pobre 
do trabalhador, do comerciante, né, mas essa parte de mexer com as 
pessoas, não. ” (Moradora do Jardim Catarina – São Gonçalo, Jardim 
Catarina) 

 
O tráfico de drogas também é obrigado a pagar uma taxa ao Bonde dos Quebras – o 

“arrego” – para manter suas atividades no Jardim Catarina. Segundo um policial entrevistado, 

a milícia permite o tráfico atuar no bairro, pois assim ela pode gerar “segurança” para os 

comerciantes, além de arrecadar dinheiro através do “arrego” junto aos traficantes.  

Além disso, essa milícia não é ostensiva e nem expulsa o tráfico de drogas como em 

outras localidades do Rio de Janeiro (Cano e Duarte, 2012) e da Baixada Fluminense, mas se 

aproveita de forma capitalista da permanência dos traficantes para exercer um controle e 

depreender seu empreendimento na localidade. Os moradores têm muito receio da milícia, 



alguns sequer comentam sobre a sua existência, apenas relatam como um fenômeno que já 

existiu no bairro. Os comerciantes são obrigados a contribuir com uma taxa para obter um 

controle da milícia travestida de segurança privada. Além disso, segundo relatos, os policiais 

do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) estão ligados à milícia. Os traficantes 

reagem a milícia através de pichações (“Vamos matar a Milícia”), mas seguem à risca o 

pagamento do “arrego” para não ter problemas com os milicianos. Sendo assim, conforme 

definido por um entrevistado, o Bonde dos Quebras é uma “milícia que não ocupa território”, 

apesar de dominar a área. Ela não só convive no mesmo espaço que o tráfico, mas “aluga” o 

território para os traficantes. Sendo assim, a milícia exerce um poder transversalno Jardim 

Catarina, uma vez que atravessa as relações dos moradores, dos comerciantes, do tráfico de 

drogas e da polícia local. Ela exerce um domínio silencioso no território para o exercício de 

um empreendimento lucrativo. 

 

“Também tem milícia, e não é tão longe de onde é a favela pra onde é 
a milícia, tanto que pra quem anda aqui dentro, tem pichado nos 
muros das pessoas... como é que fala?... “Vamos matar a milícia. 
Vamos pegar a milícia”, porque os bandidos fazem; a milícia em si, 
ela não faz, mas os bandidos fazem, deixam recadinhos nos muros dos 
vizinhos.” (Moradora do Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 
“Agora eu vejo falar numa milícia aí, mas a milícia aqui é muito 
escondida, se tem, eu ainda não tive conhecimento” (Morador do 
Jardim Catarina – São Gonçalo) 
 

Na milícia de Jardim Catarina há uma hierarquia que poderia ser definida pelo “poder 

da farda”. Os policiais ocupam posições privilegiadas no grupo, já os PI’s, ou seja, os 

moradores do bairro, ocupam funções subalternas, e “tira onda de polícia”. Os membros da 

milícia local também são identificados por alguns moradores por “quebradores”. 

Normalmente, eles atuam em carros para não serem identificados. Para o controle dos 

recursos gerados no empreendimento dos milicianos do Jardim Catarina, segundo um policial 

entrevistado, existe um comerciante que faz a lavagem de dinheiro.  

 

Entrevistado: Mata só vagabundo mesmo, outras pessoas não, só 
vagabundo mesmo. Às vezes são até da polícia mesmo, que vem, 
assim. 
Entrevistador: Mas por que ele faz isso? 
Entrevistado: É porque o cara já está devendo muito; às vezes está 
devendo, às vezes é ex-presidiário, que sai de lá, volta, volta pro crime 
de novo, começa a cometer crime de novo, aí não tem mais jeito, aí... 
Entrevistador: Mas está devendo pro quebrador também? Não. 



Entrevistado: Aí é que eu não sei, aí é que eu não sei, a gente não 
sabe, mas que tem quebrador, tem. 
Entrevistador: Mas o quebrador às vezes é uma pessoa só, ou um 
grupo de pessoas? 
Entrevistado: Não, não. Quando é assim, vem três, quatro, num carro, 
mas ninguém vê a cara deles, só... (Morador e liderança do Jardim 
Catarina – São Gonçalo) 
 

 Dessa forma, verificamos que o tráfico atua no bairro e coopta adolescentes e jovens 

como “soldados”. A participação no tráfico é estimulada através do consumo de drogas e do 

imaginário de uma posição social diferenciada no cenário de um futuro incerto. Mas para 

participar do tráfico em Jardim Catarina tem que pagar “pedágio” à milícia local. Essa milícia 

mata para manter o poder e para obter mais dinheiro. Sendo assim, as relações de poder e 

dinheiro são fundamentais para entender a dinâmica das mortes violentas intencionais em 

Jardim Catarina.  

 

9.3.As vítimas e os autores de mortes violentas intencionais em Jardim Catarina 
 

No que se refere ao perfil das vítimas de homicídio, os entrevistados informaram que a 

maioria das pessoas assassinadas em Jardim Catarina é jovem e moradora do bairro. Segundo 

os moradores do Jardim Catarina, as vítimas de homicídio trabalham no tráfico ou são 

usuárias de drogas e, de uma maneira geral, a maioria das mortes tem alguma ligação com o 

tráfico de drogas. Analisando as características sociodemográficas das vítimas de homicídio 

em Jardim Catarina registradas pela Polícia Civil e divulgadas pelo Instituto de Segurança 

Pública (ISP), verificamos que o perfil das vítimas de homicídios (mortes violentas 

intencionais) em Jardim Catarina é de homens (92,1%), negros (65,1%), na faixa entre 16 e 39 

anos (61,1%), conforme pode ser verificado na Tabela 21. Os moradores do bairro 

entrevistados confirmaram o perfil e disseram que a maioria das vítimas eram envolvidas com 

o tráfico de drogas.  

 

Tabela 21 – Características sociodemográficas das vítimas de homicídios (Mortes Violentas 
Intencionais) em Jardim Catarina, São Gonçalo-RJ – 2010-2015 

  Frequência % 
Sexo 
Feminino 16 6,3% 
Masculino 232 92,1% 
Não Informado 4 1,6% 
Total 252 100,0% 

   



Faixa Etária 
Menos de 16 anos 7 2,8% 
16 a 19 anos 31 12,3% 
20 a 24 anos 40 15,9% 
25 a 29 anos 27 10,7% 
30 a 39 anos 56 22,2% 
40 anos ou mais 31 12,3% 
Não Informado 60 23,8% 
Total 252 100,0% 

   
Raça/Cor 
Branca 72 28,6% 
Negra 164 65,1% 
Não Informado 16 6,3% 
Total 252 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 Já o perfil dos autores dos homicídios, segundo alguns entrevistados, é o mesmo das 

vítimas, ou seja, são “geralmente, os meninos do tráfico aqui é na faixa de 17, 18, 16 anos, no 

máximo, 22” (Moradora do Jardim Catarina – São Gonçalo). Para outros entrevistados, o 

perfil dos autores também é formado por pessoas mais velhas. Ou seja, as pessoas que 

normalmente cometem homicídio no bairro Jardim Catarina são os traficantes de drogas e os 

integrantes da milícia local. Vale ressaltar a milícia é composta por policiais e por moradores, 

conhecidos como PI, tal como relatado anteriormente. 

 

“Ah, geralmente, as pessoas que fazem isso, cara, são pessoas... eu 
acredito que sejam pessoas até mais velhas, né, que não aceita a... 
porque aí, igual eu te falei, se existia, ou se existe miliciano, eu não 
conheço, mas, com certeza, as pessoas que são envolvidas nessa 
questão, são pessoas geralmente mais velhas, numa faixa de trinta e 
poucos anos, quarenta e poucos anos, cinquenta anos, entendeu, são 
pessoas de vários níveis, né, e, com certeza, (inaudível) também, até 
um pouco mais jovens do que até o próprio crime organizado.” 
(Morador e liderança do Jardim Catarina – São Gonçalo, Jardim 
Catarina) 
 

“Rapaz, geralmente, uns 25 a 40 anos, por aí, são jovens também, não 
estão...” (Morador do Jardim Catarina – São Gonçalo, Jardim 
Catarina) 
 

“A idade dos executores, eu não sei te dizer, não, mas é tudo novo 
também, é entre 25, 20, 18, é nessa faixa assim. (...) E tem alguns 
mais velhos também, que é incubado – sabe como é que é? –, ele só 



sai... que têm... (...) Incubado é aquele matador que ele só sai na hora 
certa pra executar.(...) De vez em quando, aparece aí. Quando diz 
assim: “Quem matou? Foi a polícia?”, “Não”, só fala assim: “Foi os 
quebrador”, mas ninguém...” (Morador e liderança do Jardim Catarina 
– São Gonçalo) 

 

 

9.4. O que tem sido feito diante das mortes violentas intencionais em Jardim Catarina 
 

Todos os entrevistados disseram que os governos federal, estadual e municipal não 

desenvolvem nenhum tipo de política ou ação de prevenção ou redução da violência letal ou 

violência de uma forma mais ampla no bairro. A única ação de segurança pública 

desenvolvida no bairro é feita pela Polícia Militar, mas, como descrito anteriormente, com 

problemas de corrupção ligada a milícia. 

 No que se refere as ações de prevenção a violência desenvolvidas por instituições não 

governamentais no bairro, os comentários foram pontuais. Entre os trabalhos destacamos o 

desenvolvido na Associação de Moradores, que oferece aulas de Capoeira, Taekwondo e de 

informática para a comunidade. Segundo relatado, este trabalho tem o objetivo de “tirar os 

jovens da criminalidade” e tem cumprido o seu propósito, pelo menos ao atender jovens do 

bairro. Mas vale ressaltar que o bairro é muito grande é possui muitos jovens e este projeto só 

tem capacidade para atender uma parcela muito pequena dos mesmos. 

Outro projeto citado foi a Escolinha de Futebol para jovens com idade entre 7 a 19 

anos em uma quadra no Ipuca. Entretanto, segundo relatos, esse projeto não funciona mais por 

falta de apoio e de recursos. No período em que ainda funcionava, os jovens que participavam 

do projeto eram acompanhados e não podiam faltar a escola e sempre haviam palestras sendo 

ministradas sobre drogas, sexo e temas relacionados a juventude. 

 

 

9.5. Dificuldades para prevenir e reduzir as mortes violentas intencionais em Jardim 
Catarina 

 

O Censo 2010 registrou que Jardim Catarina possui 73 mil habitantes. Não obstante, 

segundo um entrevistado, este bairro possui apenas um Destacamento de Policiamento 

Ostensivo (DPO) da Polícia Militar. E neste DPO, normalmente, ficam três policiais por 

turno. Isso significa dizer que em cada turno são 24.300 habitantes por policial, seguindo a 

informação dada pelo entrevistado. Esta informação vai na mesma direção dos outros 



entrevistados que informaram que não verificam a presença da polícia no bairro, somente em 

casos muito específicos. Outra informação que foi passada é de que policiais vistos no bairro 

normalmente não são os do DPO, mas de batalhões especializados que vão em busca de 

carros roubados, por exemplo. Ouvimos alguns relatos de conflitos armados entre o Batalhão 

de Choque e os traficantes locais.  Jardim Catarina é um bairro grande e segundo um dos 

entrevistados é um local com várias entradas e várias saídas, facilitando a fuga de grupos 

criminosos nas ações policiais. Ou seja, os moradores do Jardim Catarina declararam que o 

Estado não é presente no bairro e ficam à mercê da violência. 

Não obstante, a corrupção policial foi apontada como um problema no bairro de 

Jardim Catarina e no município de São Gonçalo como um todo. Em se tratando do Jardim 

Catarina, há informações de que os policiais do DPO são envolvidos na milícia local. 

Segundo um entrevistado, um policial novo pode chegar ao DPO sem envolvimento com 

qualquer tipo de corrupção, mas ele é obrigado a participar da atuação na milícia. Sendo 

assim, este profissional tem apenas três opções: “entra no jogo, pede transferência ou morre”. 

Dessa forma, a corrupção atravessa a instituição policial e perpetua uma dinâmica de controle 

e poder no território. A atuação no bairro é um empreendimento para os policiais e a 

“segurança pública” se torna uma figura distante e desacreditada para a população.   

 

“ ...dependendo do que aquele comando faça, e como a 
responsabilidade aqui é do SESP [Secretaria de Estado de Segurança 
Pública], e o SESP não fosse desenvolvido várias falcatruas, na 
questão de segurança pública, né, enfim, aí acaba perdendo certa 
credibilidade, isso acabou... a população, ela acaba ficando 
descrente, ela não acredita na segurança pública que existe, porque 
isso também acontece, né?” (Morador e liderança do Jardim Catarina 
– São Gonçalo) 

 

 Além disso, os entrevistados relataram que a prisão dos jovens ligados ao tráfico de 

drogas é uma prática comum no bairro, mas que os mesmos sempre são soltos e depois 

voltam a ser presos, num círculo vicioso. Assim, a impunidade também foi destacada como 

um problema no Jardim Catarina, já que traficantes, PI’s e policiais cometem crimes e 

continuam livres. 

 

“Olha, na minha visão, pra prevenir... assim, eu mesmo, 
particularmente, se a prevenção deles for pra chegar e entrar dentro 
do bairro, não só pra prender... porque aí existe a prevenção da 
questão não só do policiamento ostensivo, porque aí a questão fica 
muito assim, muito restrita ao policiamento ostensivo, acho que eles 



têm que fazer...” (Morador e liderança do Jardim Catarina – São 
Gonçalo) 
 

“Até agora, pra mim, não tem feito nada, porque só vem aí, prende e 
solta, prende e solta.” (Morador e liderança do Jardim Catarina – São 
Gonçalo) 

 
Outrossim, há muita dificuldade em obter informação junto no bairro para realizar 

investigações de homicídios por parte da Polícia Civil, uma vez que a população se recusa a 

dar testemunhos. 

 

9.6. O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional em 
Jardim Catarina 

 

 Acreditamos que a prevenção da violência letal intencional em Jardim Catarina 

deveria passar por projetos de resgate dos jovens e adolescentes a partir da articulação dos 

governos estadual e municipal. Além disso, seria necessário um trabalho de investigação da 

polícia de São Gonçalo envolvida nas milícias. A corrupção policial tem sido um dos grandes 

embates que impedem a resolução dos problemas da violência. Além disso, as Polícias Civil e 

Militar precisam estar mais bem equipadas para o trabalho de investigação e para a realização 

de planejamentos estratégicos, como a captura de líderes de facções criminosas. Outrossim, 

um trabalho de articulação dessas duas polícias, bem como delas com a Polícia Rodoviária 

Federal e Polícia Federal poderia ser outra estratégia para reduzir a violência letal no bairro 

por meio de ações para enfraquecer o tráfico ilegal de drogas. 

 

 

9.7. Quadro Resumido 
 

m) Territórios críticos 

Para o estudo do município de São Gonçalo realizamos a investigação no bairro de 

Jardim Catarina, já que este apresentou a maior incidência de mortes violentas 

intencionais e de tentativas de homicídio no período de 2010 a 2015. Historicamente, 

um dos grandes problemas do Jardim Catarina foi o crescimento desordenado com 

várias posses de terrenos no bairro. No que se refere a violência, o tráfico de drogas 

atua no Jardim Catarina e possui várias bocas de fumo em diferentes localizações do 

bairro, sob o controle do Comando Vermelho (CV). Vale ressaltar que os principais 



chefes do CV de São Gonçalo estão na Favela do Salgueiro, que faz fronteira com o 

Jardim Catarina. 

 

n) Motivações e Causas 

As mortes violentas intencionais em Jardim Catarina estão associadas ao tráfico de 

drogas, seja por disputas internas e, principalmente, por acertos de conta. Esses 

acertos de contas estão ligados, em geral, as dívidas com o tráfico. Além disso, neste 

bairro existe outro grupo criminoso responsável por parte dos homicídios: a milícia 

conhecida como Bonde dos Quebras. O Bonde dos Quebras é composto por Policiais 

Militares (PM), Policiais Civis (PC) e pés inchados (PI). Os PI’s são moradores do 

bairro que atuam na milícia como informantes e que matam, muitas vezes, mais do 

que os policiais. Vale ressaltar que essa milícia, além dos negócios de gás, água, 

transporte alternativo e proteção, também arrecada recursos através de arrego junto 

aos traficantes. Os traficantes para atuarem no bairro precisam pagar uma taxa. Caso 

essa taxa não seja paga, então os milicianos matam os traficantes. Vale ressaltar uma 

característica diferenciada desta Milícia, ela não ocupa território, apesar de dominar a 

área. Em outras palavras, as relações de poder e de dinheiro são as principais 

motivações das mortes violentas intencionais em Jardim Catarina. 

 

o) Perfil das Vítimas/Autores 

O perfil das vítimas de mortes violentas em Jardim Catarina é de homens, negros, 

jovens na faixa entre 16 e 39 anos, moradores do bairro e com alguma ligação com o 

tráfico de drogas. Os autores dos homicídios, segundo alguns entrevistados, em geral, 

possuem o mesmo perfil das vítimas. Vale ressaltar que alguns entrevistados 

comentaram que o perfil dos autores é formado por pessoas mais velhas, 

possivelmente sendo os milicianos. 

 

p) O que tem sido feito 

Os governos federal, estadual e municipal não desenvolvem nenhum tipo de política 
ou ação de prevenção ou redução da violência letal ou violência de uma forma mais 
ampla em Jardim Catarina. 
No que se refere às outras instituições, verificamos dois trabalhos: 

• Associação de Moradores, que oferece aulas de Capoeira, Taekwondo e de 
informática para a comunidade; 



• Escolinha de Futebol para jovens com idade entre 7 a 19 anos em uma quadra 
no Ipuca (esse projeto não funciona mais por falta de apoio e de recursos). 

 

q) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

Uma das maiores dificuldades para realizar qualquer ação em Jardim Catarina é a 

corrupção policial. Somada a este problema, as polícias não possuem recursos para 

efetuar as suas atividades como deveriam. Não obstante, há um sentimento de 

impunidade no bairro, tendo em vista que os traficantes são presos em um dia e solto 

no outro. 

 

 

r)  O que poderia ser feito 

O desafio de reduzir e prevenir a violência letal intencional em Jardim Catarina pode 

ser enfrentado através das seguintes ações:  

• projetos de resgate dos jovens e adolescentes;  

• investigação da milícia; 

• combate à corrupção policial; 

• articulação da Polícia Civil e Militar, bem como delas com a Polícia 

Rodoviária Federal e Polícia Federal como estratégia para reduzir a violência 

letal no bairro por meio de ações para enfraquecer o tráfico ilegal de drogas. 

 

 
 
 

10. Diagnóstico do Município de Cabo Frio 
 

10.1. Conhecendo Jardim Esperança: Território onde a incidência de violência letal 
intencional é muito alta 

 
A Região dos Lagos possui 595.166 habitantes, o que corresponde a 4% da população 

do Estado do Rio de Janeiro (ERJ). Sua área de 3.416 km 2 equivale a 8% do território do 

estado. A região é formada por 9 municípios37 onde a densidade demográfica varia bastante. 

                                           
37Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, São Pedro da 
Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. 



Enquanto Silva Jardim é o 87º no ranking estadual (23 hab/km 2 ), Cabo Frio (454 hab/km 2 ) 

e Iguaba Grande (440 hab/km 2 ) apresentam grande densidade, ocupando o 16º e o 17º 

lugares, respectivamente, no ranking do estado38.  

A cidade de Cabo Frio possui uma área de 410 km² e população de 200.380 habitantes, 

segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010. Desse total, 139.670 residem na zona 

urbana do município. Assim, a taxa de urbanização é de 75%. A densidade demográfica 

estimada para o ano de 2015 é de 507,9 habitantes por km² (Ver Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 – Evolução da densidade demográfica no município de Cabo Frio e no Estado do 
Rio de Janeiro – 2000 a 2015 

 
Fonte: IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M)39 de todos os municípios 

da Região dos Lagos foi alto em 2010, com exceção de Silva Jardim, que está na faixa média. 

O IDHM de Cabo Frio em 2010 foi de 0,73540. 

Cabo Frio também apresenta um Produto Interno Bruto (PIB) per capita alto. O PIB 

per capita (reais por habitantes) de Cabo Frio foi de R$ 49.087 reais no ano de 2011. Sua 

participação no total do PIB estadual foi de 2,48% no ano de 2012.41. O desenvolvimento 

econômico da cidade de Cabo Frio se deve a sua significativa participação na indústria, apesar 

de ser conhecida por suas atrações turísticas. Búzios, Cabo Frio e Casimiro de Abreu, que são 

os municípios com maiores percentuais de Valor Adicionado Bruto (VAB) da indústria, 

                                           
38 Painel regional: Região dos Lagos / ObservatórioSebrae/RJ. -- Rio de Janeiro : SEBRAE/RJ, 2015. 
39 O IDH-M, que é resultado da média geométrica das três dimensões: longevidade, educação e renda. 
40 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e Fundação João Pinheiro - FJP, 
com dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 
41http://www.deepask.com/goes?page=cabo-frio/RJ-Confira-o-PIB---Produto-Interno-Bruto---no-seu-municipio 
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apresentaram as maiores taxas de crescimento da região no ano de 2011. Búzios e Cabo Frio 

também são produtores de petróleo.42 

Não obstante, embora o município de Cabo Frio possua um dos maiores valores do 

PIB per capita e níveis de desenvolvimento (IDH-M), a distribuição de sua riqueza é desigual. 

O município registrou um dos maiores percentuais de pobres (27,4%) entre os anos de 2010 e 

2011. O município apresenta a maior desigualdade de renda com Gini de 0,560 (82º no 

ranking estadual), seguido de Iguaba Grande (0,559).  

É interessante sublinhar que o aumento da taxa de crescimento econômico do 

município de Cabo Frio se deu acompanhado de elevadas taxas de mortes violentas 

intencionais ao longo dos últimos 15 anos, conforme observamos no Gráfico 14. No ano de 

2000, a taxa de mortes violentas intencionais em Cabo Frio foi de 72,7 por 100 mil habitantes, 

chegando a 80,7 por 100 mil habitantes em 2015. Enquanto, a taxa de mortes violentas 

intencionais no estado do Rio de Janeiro reduziu durante todo o período.  

 
 

Gráfico 14 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no 
Estado do Rio de Janeiro e no Município de Cabo Frio 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS / IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

Como explicar essas cifras altíssimas de mortes violentas num município 

relativamente rico, porém tão desigual? A questão da violência costuma sempre ser associada, 

embora não diretamente, às condições de habitação, acesso a serviços urbanos e renda. 

Quanto mais bem equipadas e maior a renda, menor a convivência da população de 

                                           
42 Painel regional: Região dos Lagos / ObservatórioSebrae/RJ. -- Rio de Janeiro : SEBRAE/RJ, p 9. 2015. 
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determinadas áreas com a violência. Mas essa hipótese nem sempre é real. Em Cabo Frio, 

segundo moradores, lideranças comunitárias e policiais militares, essa máxima se confirma. 

Todos os entrevistados acreditam que o crescimento da violência e os altos níveis de pobreza 

no município de Cabo Frio estão associados. 

Quando perguntamos aos entrevistados a respeito dos principais problemas de Cabo 

Frio, a maioria citou a violência nos bairros da periferia de Cabo Frio. Jardim Esperança é um 

dos 27 bairros de Cabo Frio conhecidos pelo crescimento da criminalidade, problemas de 

infraestrutura e total ausência da presença do Estado. Este bairro foi selecionado para o 

desenvolvermos da pesquisa por ser o líder dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de 

morte violenta intencional e tentativa de homicídio no município de Cabo Frio – 2010 a 2015, 

segundo as estatísticas criminais disponibilizadas peloInstituto de Segurança Pública 

(ISP/RJ). A Tabela 22 mostra que além de Jardim Esperança, os bairros Unamar e Jacaré 

ocupam as 2º e 3º posições.  

 

 

 

 

 

Tabela 22 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de morte violenta 
intencional e tentativa de homicídio no município de Cabo Frio – 2010 a 2015 

Bairro 
Número de 

Vítimas  Bairro 
Tentativa de 
Homicídio 

Jardim Esperança 234  Jardim Esperança 119 
Unamar 115  Jacaré 52 
Jacaré 103  Unamar 43 
Caiçara 84  Caiçara 36 
Aquarius 55  Aquarius 26 
Tangará 51  Tangará 20 
São Cristóvão 42  Peró 20 
Peró 39  São Cristóvão 19 
Monte Alegre 37  Jardim Peró 17 
Jardim Peró 35  Monte Alegre 11 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

Um professor de Geografia e morador do bairro de Jardim Esperança explica como se 

deu o crescimento populacional de Cabo Frio, em especial, o inchaço dos bairros periféricos e 

da criminalidade violenta nos últimos 25 anos. O professor conta que Jardim Esperança surgiu 

no contexto de especulação imobiliária de Cabo Frio. A violência faz parte da equação de 

crescimento desordenado, segundo a avaliação do professor. Em suas palavras, 



 
[...] É... Olha, o Jardim Esperança, ele... É um bairro... Pra quem mora 
muito dinâmico, né? Muito... A gente vive um misto de tranquilidade, 
mas também preocupação. É um bairro da periferia da cidade, assim 
como outros bairros periféricos a gente sabe que a escalada na 
violência aumentou muito, na cidade como um todo. Cabo Frio nos 
últimos vinte e cinco anos duplicou sua população, hoje nós somos 
mais de duzentos mil e essa população cresceu muito na parte 
periférica, haja vista que a especulação imobiliária aqui é muito 
grande e essa população foi crescendo e não foi encontrando espaço e 
foi ocupando mais essas áreas. Só que o Jardim Esperança ele pode ser 
visto como uma capital dessa parte periférica, o outro lado da ponte, 
né, de Cabo Frio[...] 
 
Meio que uma síntese do que é Cabo Frio, por que ele tem a parte boa 
apesar de não ter praia, porque quando fala em Cabo Frio já pensa em 
praia, muitos não conhecem que tem uma zona rural enorme, que o 
Jardim Esperança é entrada pra essa Zona Rural, pro Segundo Distrito 
e tem uma visão muito grande. Agora falando até como professor de 
Geografia, que é uma área que eu estudo também, que é a questão de 
segregação sócio espacial e urbana, a nossa cidade é dividida, né, é 
uma cidade do lado de cá da ponte que é onde tem as pontes e uma 
cidade do lado de lá. E... É automático dizer que se você perguntar 
qual a parte da cidade é mais violenta, vão dizer que é o lado de lá. É 
um produto né? Por que lá foi o crescimento mais desordenado, mais 
descontrolado e, triste né, mas a gente tem essa realidade muito forte, 
principalmente aqui no Rio de Janeiro que é o tráfico de drogas, lá tem 
facção, lá você tem a presença de facção, briga ente facções, então[...] 
(Morador e Professor de Escola Pública em Jardim Esperança, Cabo 
Frio/RJ). 

 

Apesar do crescimento da criminalidade e da ausência do Estado, os entrevistados se 

orgulham de Jardim Esperança por ser um bairro dotado de serviços privados (bancos e 

comércios) e da recente chegada de melhorias de infraestrutura, por exemplo, as instalações 

de redes de esgoto e asfalto, etc. Contudo, todos reconhecem que os serviços de saúde e 

educação permanecem sendo uma lacuna no bairro.Seguem alguns relatos que traduzem as 

contradições sociais de Jardim Esperança.  

 

Jardim Esperança [...] é um bairro essencialmente comercial, polo 
assim, o bairro ele tem agência bancária, tem vários supermercados, 
muita gente sai do lado de cá pra fazer compra lá porque o preço é 
melhor, mais competitivo [...]. Olha, por muito tempo a gente enfrentou 
problema com esgoto, né, questão de saneamento básico, mas foi 
resolvido praticamente no bairro todo, água sofre um pouco com os 
serviços de água quando tá na alta temporada aqui na cidade porque a 
cidade recebe muitos turistas principalmente em alta temporada então 
água fica mais racionada, energia elétrica não, coleta de lixo agora 



que a gente tá com problemas, um problema seríssimo com coleta de 
lixo, que não era um problema anterior e também  não é um problema 
só do Jardim Esperança, a gente tá passando por uma crise que é... 
[...]. E assim, serviço de saúde tá complicado no momento, o hospital tá 
fechado em reforma porque teve uma discussão lá e quebrou tudo lá, 
uma confusão, não tinha médico, aí as pessoas tão tendo que se 
deslocar pra outras regiões pra ver a questão de saúde. Você diz em 

questão de infraestrutura, né? (Morador e Professor de Escola Pública 
em Jardim Esperança, Cabo Frio/RJ). 
 
Jardim Esperança era horrível, cheio de lixo, uma coisa horrível! Hoje 
não! Hoje esse ano todo até agora já melhorou muita coisa, de dois mi 
e um pra cá, tudo bom agora, as ruas são asfaltadas, tem encanação de 
água normal, tem de esgoto também tudo direito, não é mais céu 
aberto, tudo bom. É comércio, né, mercados, tem muito mercado, tem 
muitas loja, tudo, tem farmácia, tem banco agora, casa lotérica, tudo 
isso, não tinha essas época pra trás antigamente, não tinha nada 
disso.... [...]. Essas coisas de violência e essas outras coisas assim, 
essas coisas, que todo mundo sabe que atinge aos morador, todo lugar 
tem, né? Essas coisas de violência, de tráfico, mas graças a Deus isso 
não afeta a gente em nada assim. (Moradora de Jardim Esperança, 
Cabo Frio/RJ). 

 
 

Jardim Esperança também é um bairro conhecido pela escassez de espaços de lazer, 

recreação e cultura, apesar da reinauguração da praça principal reformada recentemente. A 

praça atual encontra-se degradada. Não há iluminação suficiente, o chafariz não funciona e a 

água fica parada. Em um bairro com uma população essencialmente jovem, a falta de espaços 

públicos para o lazer se torna um problema que merece a atenção do poder público. Porém, na 

prática o poder público não dá nenhuma atenção, analisa o morador local.  

 
[...] Então, vamos lá: a gente teve a reinauguração da praça do bairro 
que é a principal do lado do hospital do bairro e ali na praça teve uma 
obra de reforma que por exemplo colocaram um chafariz, o chafariz 
não funciona, fica água parada, pode causar questão de Dengue, Zica, 
Chicungunya reprodução do mosquito, as quadras tudo já destruída, 
sem alambrado,  concreto tudo defasado, quadra de areia não tem 
mais, enfim um espaço de lazer que não atende, não tem uma pista de 
skate, falta iluminação, muito, projeto bom, mas que não teve 
continuação, não teve continuidade e assim, você tocou num ponto 
importante, pra quantidade de população que tem no bairro, a questão 
de espaço público pra lazer, pra recreação, pra ponto de cultura, 
enfim, muito escasso, muito escasso, não tem espaço suficiente pra 
atender a essa demanda e essa é uma das reclamações que a gente tem, 
né? Questão dos jovens que a nossa juventude não encontra, não tem 
muitas opções de tá usando os espações públicos, o espaço de bem 
comum pra tá desenvolvendo alguma atividade. Então assim nessa 



parte o bairro é muito precário mesmo, muito mesmo, não tem, não 
tem, não vem oferecendo qualidade não. 
 
[...] Tem uma outra praça em outra parte do bairro, mas é uma praça 
assim... Só tem um campo de areia, não tem, a praça principal que tem 
parquinho, eu nem levo meu filho mais nesse parquinho porque o 
parquinho ta todo destruído, cheio de buraco, madeira, prego solto, 
sem condições. E essa outra que eu falei da quadra de areia é só uma 
quadra de areia, vários adultos usam com as crianças (Morador de 
Jardim Esperança, Cabo Frio/RJ). 

 

A falta de infraestrutura e lazer aparecem associados à questão da violência em Jardim 

Esperança. Muitos dos entrevistados, moradores de diferentes localidades do bairro, 

confessaram ter medo de circular pelas ruas do bairro, em especial, em horários noturnos e 

nas áreas mais violentas como Morro do Limão, na Comunidade do Valão, Vila do Ar e 

Morro do Peró. Uma entrevistada, moradora do Valão compartilha o dilema de se conviver 

com atos violentos praticados por facções criminosas diariamente.  

 

[...] A violência aqui é demais. Meio dia tem tiroteio aqui em frente da 
minha casa. De madrugada se a gente vai pra uma festa longe fora 
daqui volta com medo [...] Aqui é perigoso demais, aqui eu falo com 
você e é com toda verdade, aqui não tem um final de semana que não 
amanhece um morto nesse bairro Jardim Esperança. Jardim Esperança 
em geral, tanto faz Morro do Limão, como Valão, Vila do Ar, Morro do 
Peró sempre “ah, acharam um corpo não sei aonde”. Anteontem 
mesmo acharam o corpo de uma menina ali no Porto do Carro de vinte 
e um ano....Porto do Carro é você sobe esse morro aqui e tem a subida, 
a descida e no meio, você pega aquela reta do meio e vai embora, 
atravessou, você pega a pista e vai embora, cê desceu tem um Ciep lá 
em baixo ali é Porto do Carro e Vila do A. Aqui é muito perigoso 
mesmo, muito perigoso tanto faz, é perigoso em todos os horários, 
portanto que eu sou moradora daqui há bastante tempo e eu não fico 
com minhas filhas no portão, eu tenho medo por que, por causa de 
facção eles não avisam, entendeu, eles vem a hora que eles quiser, a 
hora que eles quiser eles chegam dando tiro mesmo e quem tiver na rua 
que se lasque, se tiver criança, se tiver idoso, gestante, não interessa 
pra eles, o negócio deles é vir aqui matar alguém e ir embora, não 
importa quem seja a vítima, entendeu? (Moradora de Jardim Esperança, 
Cabo Frio/RJ). 
 

[...] De noite você fica com aquele receio de... Por causa disso, de 
facção, de você de repente, por exemplo, de casos que já aconteceram, 
você tá num trailer lá lanchando e aí passou uma dupla lá de moto e 
assassinaram um policial, por exemplo. Aí você tá ali lanchando, né. Só 
que foi um crime encomendado, tem fator de risco, né? Agora não ando 
com síndrome do medo, neurótico assim, mas você fica com receio, 



geral já vivenciou muita situação de violência, então você não fica, cem 
por cento seguro é difícil em qualquer lugar, mas você não fica 
tranquilo, você dá uma olhada, tem isso, acho que a atenção maior é a 
por causa do tráfico de drogas, do domínio do tráfico de drogas e essa 
briga por facção, eu por exemplo, moro numa rua próxima à divisa, 
né? Pra cá é isso, pra cá é aquilo, então ali eles transitam, então se 
eles se esbararem pode gerar uma situação de violência, é complicado 
e o bairro é imenso, né?(Morador e Professor de Escola Pública em 
Jardim Esperança, Cabo Frio/RJ). 

 

Em abril de 2016, houve um clássico assassinato em Jardim Esperança, que ficou 

conhecido pelo Caso Tainá. Essa morte representa para os integrantes de facções criminosas 

do bairro como mecanismos legítimos de resolução de conflitos. Trata-se de um ambiente 

marcada por sociabilidade violenta. São as rivalidades violentas entre jovens do Morro do 

Limão e a Comunidade do Valão. O caso Tainá foi citado por todos os moradores e policiais 

que aceitaram colaborar com a pesquisa. A jovem namorava um traficante do Valão. Segundo 

testemunhas, a adolescente de 15 anos de idade rompeu a relação amorosa com o traficante do 

Valão e se envolveu com o seu rival do Morro do Limão. O traficante ex-namorado de Tainá 

resolveu se vingar, assassinando-a brutalmente. O caso chocou a todos os moradores de 

Jardim Esperança e adjacências.  

 

Figura 3: 

 
Fonte 25º BPM 

 



Quinze dias depois, um segundo episódio choca Cabo Frio novamente. Desta vez, foi 

uma tentativa de Golpe de uma facção rival. Integrantes do Tráfico do Valão invadem a 

Comunidade do Morro do Limão. Em represaria, traficantes do Morro do Limão atacam a 

Comunidade do Valão. Resultado: três pessoas morreram e 3 ficaram seriamente feridas. 

Todos eram homens e jovens com idade entre 18 a 27 anos de idade.  

 

10.2. Fronteiras Sociais e Territoriais: Motivações e causas das mortes violentas em 
Jardim Esperança 

 

A (in) Segurança Pública é a principal questão de Jardim Esperança, segundo os 

entrevistados. Dos problemas de segurança existentes no bairro, os conflitos pelo controle das 

áreas do tráfico de drogas são os mais citados. Os moradores contam que os tiroteios são 

frequentes. Porém, a presença do poder público no local é praticamente inexistente. Não há 

um policiamento regular em Jardim Esperança. Apenas quando acontecem conflitos armados 

entre as facções rivais. A dinâmica das mortes violentas intencionais em Jardim Esperança 

resultam em sua grande maioria dos confrontos entre traficantes. Esses criminosos disputam 

pelo domínio dos negócios do tráfico de drogas da região.  

 

“Ai! Olha, aqui, eu não gosto nem de ficar falando muito desse negócio 
de segurança pública porque aqui é um caos, entendeu? Entendeu? É 
um caos isso aqui. Igual uma vez, de madrugada, eu tava grávida dela, 
um tiroteio do nada, entraram aqui, porque aqui atrás aqui tem uma 
fazenda, entendeu? Então os bandidos de lá de cima eles entram dentro 
dessa fazenda e descem nessa rua ou desce nessa daqui pra dar nos 
meninos daqui que fica sempre aglomerado nesse bar ali. Ali já teve 
mais de dez mortes ali já, aí o que acontece? Num tiroteio que dá aqui, 
numa emergência que a gente precisa de segurança pública, sabe o que 
eles faz? Eles caga e anda pra gente! Deixa! Parece que já tá “vacilão! 
Deixa lá!”. Igual nesse dia que eu tô falando quando eu tava grávida 
dela eu cheguei só ali na janela e fiquei orando com medo danado, 
sozinha dentro de casa, com medo de entrarem pra cá, por que pular 
esse terreno é fácil, pular esse terreno e vim aqui dentro da minha 
casa, eu sozinha com ela e grávida dessa, quase depois de uma hora 
que foi chegar os polícia, quase depois de uma hora [...]”. (Moradora 
da Rua do Valão, em Jardim Esperança, Cabo Frio/RJ). 

 

[...]Eu não vejo particularmente a inteligência da Polícia, por exemplo, 
Civil funcionando, tipo né, você só vê investigação, você não vê 
grandes apreensões de tráfico de drogas, fechamento de boca de fumo, 
você vê de vez em quando ali “morreu alguém” aí a PM ocupa o 
bairro, aí um dia depois sai, então você não vê uma política de 



segurança pública efetiva funcionando no bairro, não só ali, no geral. 
Você, aí é que entra aquela questão que você perguntou, né? A 
sensação de insegurança vem através disso, de você saber que tá tudo 
acontecendo ali, de que alguma hora pra outra pode explodir uma 
situação de uma hora pra outra, de tiroteio e só depois a polícia vai 
chegar e vai agir, você não tem, eu não vejo uma ação preventiva[...] 
(Morador e Professor de Escola Pública em Jardim Esperança, Cabo 
Frio/RJ). 

 

A violência também afeta a vida dos moradores, produzindo estigmas que 

criminalizam a toda população residente em áreas violentas como Jardim Esperança. Uma 

jovem residente na rua do Valão desaba a sua revolta contra o preconceito e as dificuldades de 

se obter um emprego por morar numa comunidade dominada pela facção Comando 

Vermelho. Em suas palavras, 

 

[...] Aqui nesse bairro do Valão. É um dos mais falados. Você vai 
trabalhar em Búzio igual eu tenho mais especialidade em trabalhar pro 
lado de Búzios, quando perguntam “qual bairro você mora” e eu falo 
“Jardim Esperança” “mas aonde?” “no Valão” “meu Deus, você 
mora lá?”, já fica com medo já,  de “ai meu Deus, será que é a irmã de 
algum traficante?” “será que é mulher de algum bandido?” “será irmã 
de algum traficante?”, assim que eles ficam pensando da gente aqui, 
entendeu? Mas graças a Deus eu não tenho envolvimento com ninguém 
desse lugar(Moradora da Rua do Valão, em Jardim Esperança, Cabo 
Frio/RJ). 

 

A letalidade violenta e as rivalidades entre facções criminosas em Jardim Esperança 

são dois problemas recorrentes no município, segundo o Comandante do 25º Batalhão. O 

Oficial esclarece que homicídios na área do 25º BPM são basicamente por três motivos: 

brigas de bar, os conflitos de facção e crimes passionais. As estatísticas produzidas pela P2 

confirmam essas categorizações. Entre os meses de março, abril e maio de 2016, o batalhão 

registrou 67 mortes violentas intencionais na área do 25º BPM. Do total de casos, 62% 

aconteceram nas cidades de Cabo Frio e Araruama.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gráfico 15 – Evolução da Letalidade Violenta na Área do 25º BPM- Meses de Março, 

Abril e Maio de 2016 

 

Fonte 25º BPM 

 

Quando perguntamos aos policiais militares lotados no DPO de Jardim Esperançaa 

respeito dos motivos dessas mortes, todos disseram ser por conta de brigas e disputas entre 

traficantes na região. Esses conflitos estão demarcados espacialmente. O território está 

dividido pela Avenida Cardoso da Fonseca em Jardim Esperança: de um lado, a Comunidade 

do Valão, dominada pela facção do Terceiro Comando, e do outro lado, o Morro do Limão, 

liderada pelo Comando Vermelho (CV), conforme é visível na Mapa 5. O confronte ocorre 

nessa fronteira, gerando muitas mortes de jovens integrantes do tráfico de drogas. 

 

Mapa 5 - Delimitação do Morro da Limão e da Comunidade do Valão em Jardim Esperança, 
Cabo Frio 
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Fonte 25º BPM 

 

Ao visitarmos o bairro e conhecermos os equipamentos oferecidos na região e 

considerando a representação demográfica da população jovem, lembramos de dois temas: a 

questões de trabalho, como a forma de inserção no mercado, o grau de formalidade e o uso do 

dinheiro e os obstáculos para conseguir um emprego; às atividades de lazer que estão 

disponíveis aos jovens para ocupação do tempo livre. Esses dois temas podem ser 

considerados como fatores motivadores para o comportamento violentos e que vitimam os 

jovens, sobretudo, os que vivem em situação de pobreza, como é o caso dos residentes de 

Jardim Esperança. 

 

10.3.As vítimas e autores de mortes violentas intencionais em Jardim Primavera 
 

Os registros da Polícia Civil disponibilizados peloInstituto de Segurança Pública – ISP 

mostram que as vítimas de Mortes Violentas Intencionais em Jardim Esperança, Cabo Frio – 

2010-2015 são em sua maioria do sexo masculino e negros. No que se refere à faixa etária, 

podemos verificar que há um percentual significativo de idade não informada (36,5%), ainda 

assim, identificamos que a maioria das vítimas tinham entre 20 a 24 anos e 30 a 39 anos de 

idade (Ver Tabela 23).  

 



Tabela 23 – Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 
em Jardim Esperança, Cabo Frio – 2010-2015 

  Frequência % 
Sexo 

Feminino 7 6,1% 
Masculino 95 82,6% 
Não Informado 13 11,3% 
Total 115 100,0% 

   
Faixa Etária 

Menos de 16 anos 5 4,3% 
16 a 19 anos 8 7,0% 
20 a 24 anos 17 14,8% 
25 a 29 anos 9 7,8% 
30 a 39 anos 21 18,3% 
40 anos ou mais 13 11,3% 
Não Informado 42 36,5% 
Total 115 100,0% 

   
Raça/Cor 

Branca 24 20,9% 
Negra 74 64,3% 
Não Informado 17 14,8% 
Total 115 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

A Tabela 24 mostra que os homicídios por arma de fogo são os mais frequentes entre 

as mortes violentas intencionais no bairro Jardim Esperança em Cabo Frio, entre os anos de 

2010 e 2015. 

 

Tabela 24 – Distribuição das Mortes Violentas Intencionais por categoria em Jardim Esperança, Cabo Frio-RJ-RJ 
– 2010-2015 

  Frequência % 
Homicídio Provocado por Projétil de Arma de Fogo 72 62,6% 
Homicídio (outros) 33 28,7% 
Encontro de Cadáver 5 4,3% 
Homicídio Provocado por Emprego de Arma Branca 4 3,5% 
Homicídio Proveniente de Auto de Resistência 1 0,9% 
Total 115 100,0% 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 

 
 

 

10.4. O que tem sido feito diante das mortes violentas intencionais em Jardim Primavera 
 



A prevenção dos homicídios parece ser uma tarefa árdua, porém possível, na 

percepção dos entrevistados. Muitos dos moradores desconhecem ações concretas de redução 

e prevenção da violência em geral e dos homicídios em Jardim Esperança. No entanto, ações 

governamentais nos trêsníveis Federal, Estadual e Municipal voltadas para a prevenção dos 

homicídios em Jardim Esperança são desconhecidas pelos entrevistados.  

 
“[...] Nada! Eles não tem feito nada, eles fala, fala que vai fazer, o 
governo não sei da onde fala, o prefeito não sei da onde fala, do Rio de 
Janeiro, daqui de Cabo Frio fala, mas ninguém faz nada filha, eles só 
pensam nele, na família deles, eles não pensam na família de ninguém 
não, de pobre não! Por que esse povo não quere saber de pobre, eles 
não pensam não, eles não sentam assim numa mesa pra debater sobre 
esse povo não, eles não querem!”(Moradora de Jardim Esperança, 
Cabo Frio/RJ). 

 

Moradores confessaram que a atual política de Segurança Pública do estado do Rio foi 

um fracasso. A implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), na percepção 

dos entrevistados, não resolveram o problema de segurança do estado. Pelo contrário. As 

UPPs na cidade do Rio de Janeiro estimularam a migração criminosos, envolvidos com o 

tráfico de drogas, da capital para a Região dos Lagos, inclusive para a periferia de Cabo Frio.  

 

“[...] Eu acho que piorou mais as coisas assim agora depois de dois mil 
e catorze.  Eu acho que em dois mil e doze, dois mil e treze, onze, dois 
mil e dez quando eu perdi minha netinha não era assim não. Agora tá 
mais violência, porque às vezes acontece as coisas aí fora nessas 
cidade grande e eles vem muito pra região mais calma, mais tranquila, 
sabe assim?  Como Niterói já não é mais tranquila, Itaboraí também 
não é essas coisas assim, então Rio Bonito também aí já vai começando 
até chegar aqui, aqui então parece que é os foco de eles se esconderem. 
[...]”  (Moradora de Jardim Esperança, Cabo Frio/RJ). 

 
 

Um segundo morador de Jardim Esperança avalia a política de pacificação como 

ineficaz uma vez que as questões sociais (projetos educacionais e esportivos para os jovens, 

programa de habitação) ficaram de fora da agenda do governo do estado do Rio de Janeiro. 

Em suas palavras,  

 

“[...] Mas enfim, sinceramente pra você, eu não tô vendo nada, além 
disso, assim. Não queria que tivesse, por exemplo, uma UPP no bairro, 
eu acho que não é a solução, acho que não é por aí, porque não 
adianta você botar uma Unidade de Polícia Pacificadora, mas não 
levar o principal, né? O principal, né, que é na parte social, gerar 



empregos, né, e dar novas possibilidades pra essas pessoas. O governo 
Federal, não vejo também, assim, infelizmente, nada de tão efetivo, a 
não ser assim projetos que já tiveram no governo Federal no projeto 
segundo tempo que é esporte nas quadras é... Por mais educação que é 
um projeto de educação que ele é uma proposta de educação em tempo 
integral. Tipo o aluno estuda de manhã no horário normal dele, aí à 
tarde ele fica na escola pra participar de oficina de judô, oficina de 
horta, oficina, enfim ele faz uma atividade no contra turno pra poder 
ficar na escola. Então eu acho importante isso. Assim, eu defendo muito 
a educação integral, né, mas a educação integral diversa, não é você 
ficar a manhã até de tarde só conteúdo, livro, quadro, não. É você ter 
umas atividades alternativas, mas que você se ocupe. [...]” (Morador 
de Jardim Esperança, Cabo Frio/RJ). 

 
 

Instituições e organizações não-governamentais (ONG), que atuem no sentido de 

reduzir o número de homicídios no bairro, também são desconhecidas pelos moradores locais. 

Porém a atuação das Igrejas e dos CRAS foram muitas vezes citadas, inclusive por policiais 

militares.  

“Olha... ONG com esse intuito diretamente não! Não tem uma ONG 
que trabalhe assim para combater a violência diretamente. O seu 
trabalho pode gerar frutos nesse sentido, mas a gente não tem uma 
ONG, né que faça esse tipo de trabalho. A gente tem assim, como eu 
falei, o papel das igrejas, as igrejas fazem muitos projetos, isso é 
importante é bom destacar isso. É... Fazem projetos de... De 
conscientização, de evangelização, é campanhas de agasalho, de cesta 
básica pra ajudar aquelas famílias mais carentes, é... Mas nada assim, 
algumas coisas de utilidade pública, por exemplo, mas nada assim no 
sentido de, nenhuma ONG atuando assim diretamente no bairro, não 
tem uma ONG nesse sentido, infelizmente [...]” (Morador de Jardim 
Esperança, Cabo Frio/RJ). 
 
“Foi o que eu falei existem algumas campanhas, mas nada, não existe 
alguma coisa efetiva que aconteça o ano inteiro, um espaço de diálogo, 
de conversa, né, de você, por exemplo, pegar, convidar aqueles que 
você acha que tão ali vulneráveis pra ta entrando nesse campo aí, 
enfim vulneráveis ao tráfico, vulneráveis a violência, a cometer alguma 
violência não tem assim, né? Lá não tem, por exemplo, atendimento pra 
morador de rua, lá tem uma casa de abrigo pra idosos no bairro 
interessante que é mantida pela Igreja Católica do bairro, mas não 
tem, por exemplo, nada assim de, tirando o CRAS que eu falei, não tem 
um projeto, a associação de moradores de vez em quando faz um 
projeto, mas bem insipiente, não tem nada assim uma instituição que a 
gente possa dizer Instituto tal, esse instituto ele trabalha com 
prevenção da violência, qualquer tipo de violência, é... Combate ao uso 
de drogas, educação para o trabalho, enfim, seria maravilhoso se 
tivesse, mas não tem esse lugar, não tem alguma coisa que assim a 
gente possa servir de orientação e é lamentável porque a nossa cidade 



hoje tá passando por essa situação, uma cidade muito rica, Cabo Frio 
jorrou dinheiro aqui nessa cidade, infeliz muito mais podia ter sido 
feito e esse bairro então ele é carente de muita coisa e esse bairro ele 
teria é... Absorveria isso muito bem. Então é um bairro que as pessoas 
se sentiriam muito bem. Então é um bairro que as pessoas precisam 
disso, precisam desse sentido do poder público tá oferecendo, tá 
incentivando[...]” (Morador de Jardim Esperança, Cabo Frio/RJ).  

 

O comandante do 25º BPM defende que apesar da falta de efetivo, equipamentos de 

trabalho e viaturas, a Polícia Militar tem procurado fazer um bom trabalho na área. Uma 

experiência recente compartilhada pelos policiais militares evidencia a primeira tentativa a 

favor da Paz em Jardim Esperança. Essa ação envolveu diferentes atores do bairro. Após a 

onda de ataques de integrantes das facções criminosas do Morro do Limão e Comunidade do 

Valão, moradores de Jardim Esperança, policiais militares do 25º BPM e a União das Igrejas 

Evangélicas se uniram e caminharam pela Paz do bairro. Segundo o Comandante do 25º BPM 

e os policiais militares do DPO de Jardim Esperança, essa iniciativa não resolveu a violência 

letal provocada pelas disputas entre facções do tráfico de drogas local. Porém, este ato 

simbólico buscou mostrar que a violência é um problema de todos. A população, a Igreja e a 

Polícia juntos podem fazer a diferença. Segue o cartaz da primeira iniciativa coletiva pela Paz 

em Jardim Esperança (Figura 3). 

 

Figura 3: 

 
 

 

 



10.5. Dificuldades para reduzir e prevenir a violência letal intencional em Jardim 
Primavera 

 

O professor de Geografia entrevistado expressou a sua indignação com a falta de 

segurança, dizendo que o maior obstáculo para a implantação de ações preventivas de 

homicídios em Jardim Esperança é a ausência do Estado. Há pouco policiamento na região e 

não existe políticas públicas na região. 

Outrossim, a vulnerabilidade dos jovens e a facilidade de entrada no mercado do 

tráfico de drogas é outra questão que chama a atenção no bairro de Jardim Primavera.  

Outra dificuldade revelada na pesquisa é a falta de estrutura e efetivo da Polícia 

Militar. Apesar do esforço do Comandante, a PM não possui recursos para atender a demanda 

de Cabo Frio. 

 

 

10.6. O que poderia ser feito para prevenir a violência letal intencional em Jardim 
Primavera 

 

Para o professor de geografia entrevistado durante o trabalho de campo, o Estado deve 

promover políticas públicas, projetos sociais que favoreçam socialmente jovens de periferias. 

Na íntegra,  

 

[...] É... Ausência do Estado em algumas situações, principalmente pra 
essa juventude que tá crescendo aí sem perspectiva nenhuma e 
encontra no tráfico um caminho e por encontrar no tráfico um caminho 
começa a ver que matar e morrer faz parte do processo “eu tô aqui eu 
posso matar e morrer, sou sujeito homem” já acha que sujeito homem é 
aquele tipo em Cidade de Deus, né? Aquele moleque pequenininho já 
acha que é sujeito homem, é... Mas assim eu, eu, eu sou contra a 
ocupação militar, sabe? Eu acho que não é o caminho. Eu acho que, 
quando eu falo que tem que ter um efetivo maior da polícia é no sentido 
da inteligência, da investigação, de você conseguir, né, ir ali na base 
do que tá acontecendo, não ser coisas paliativas como eles faze, 
aconteceu começa a fazer policiamento, faz um pouquinho e acabou, 
mas que conseguisse levar pra esses lugares mais políticas públicas 
não só assistencialistas, mas políticas públicas que transformem, que 
as pessoas consigam ver outros caminhos que não seja o crime, né?  
[...] Eu vejo assim essa questão de projetos, por exemplo, né, quando 
você reduz o imposto de renda, né, você ó, o poder público faz essa 
parceria, monta um projeto social, por exemplo, eu esqueci de citar, lá 
tem projetos sociais, por exemplo assim, de iniciativa individual, de 
escolinha de futebol, de capoeira, você tem por exemplo capoeira lá 



que não é de graça, mas é simbólico pra poder manter o espaço, que é 
a casa de um professor, então você tem assim umas iniciativas que se 
você conseguisse uma iniciativa pequena, você conseguiria ganhar uma 
dimensão menor e acontecerem de fato, atender mais crianças, porque 
eu acho que o alvo são as crianças, infelizmente convencer o adulto a 
mudar de ideia é mais difícil do que convencer uma criança, né? Se é 
criança você tá ali dando oportunidade dando exemplo pra ela, então 
acho que esse seria o caminho pro que você perguntou lá atrás que 
seria diminuir esses índices: mais projetos sociais, mais ONGS 
envolvidas, maior participação do poder público(Morador e Professor 
de Escola Pública em Jardim Esperança, Cabo Frio/RJ). 

 

 
Na avaliação do Comandante do 25° BPM, a redução da letalidade violenta na área do 

batalhão, em particular, em Jardim Esperança, é uma missão complexa. A Segurança Pública 

não é uma questão essencialmente de Polícia, explica o oficial. A solução deve envolver a 

ações de diferentes atores (governamentais e não-governamentais). O poder público, defende 

o Comandante do 25º BPM, deve investir em políticas públicas, assim como atores da 

sociedade civil e líderes religiosos devem contribuir, participando de campanhas de 

conscientização de seus bairros em prol da redução das mortes violentas intencionais.  

Dessa forma, uma forma de realizar ações de prevenção em Jardim Esperança é 

através da articulação entre os gestores estaduais e municipais para o desenvolvimento de 

políticas e programas sociais no bairro, com o intuito de resgatar os jovens do domínio do 

tráfico de drogas. Esses programas podem envolver atividades esportivas e culturais, de modo 

a fazer com que os jovens tenham mais interesse. Além disso, acreditamos que o estímulo da 

parceria das polícias com a comunidade é outra ação fundamental com o objetivo de prevenir 

a violência. Não obstante, é necessário que a Polícia Militar receba mais recursos e efetivo 

para desenvolver projetos e o trabalho ostensivo em Cabo Frio. 

 

 

10.7. Quadro Resumido 
 

s) Territórios críticos 

Cabo Frio é um município relativamente rico, porém tão desigual. o aumeto da taxa 

de crescimento econômico do município de Cabo Frio se deu acompanhado de 

elevadas taxas de mortes violentas intencionais ao longo dos últimos 15 anos. 

Analisando a incidência de vítimas de morte violenta bairro de Jardim Esperança foi 

o selecionado para a realização da pesquisa local. Jardim Esperança surgiu no 



contexto de especulação imobiliária de Cabo Frio, e a violência faz parte da equação 

de crescimento desordenado, segundo um entrevistado. Este bairro não possui 

espaços de lazer, recreação e cultura, o que é um problema, sobretudo, considerando 

que Jardim Esperança é uma localidade essencialmente jovem. Este bairro é marcado 

pelo conflito entre facções criminosas, o que deixa os moradores muito inseguros 

com os constantes tiroteios. 

 

t) Motivações e Causas 

As principais motivações das mortes violentas em Jardim Esperança são: 

• os conflitos pelo controle das áreas do tráfico de drogas entre as facções 

Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro; 

• a ausência do poder público e do policiamento no bairro; 

• a situação de vulnerabilidade social dos jovens no que se refere às questões de 

trabalho e oferta de atividades de lazer. 

 

u) Perfil das Vítimas/Autores 

As vítimas de Mortes Violentas Intencionais em Jardim Esperança, Cabo Frio – 2010-

2015 são em sua maioria do sexo masculino, negros e com idade entre 20 a 24 anos e 

30 a 39 anos. 

 

v) O que tem sido feito 

Os moradores desconheciam ações de prevenção à violência. As únicas atividades 

mencionadas foram as desenvolvidas pelo CRAS e pelas igrejas (evangelismo, 

campanha do agasalho e cesta básica).  

O 25° BPM em parceria com moradores de Jardim Esperança e da União das Igrejas 

Evangélicas realizaram uma caminhada pela Paz no bairro, com o intuito de gerar 

efeitos simbólicos de prevenção da violência letal. 

 
w) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

As principais dificuldades para reduzir a violência letal intencional em Jardim 

Esperança são: 



• Falta de policiamento; 

• Ausência do poder público; 

• Vulnerabilidade dos jovens e a facilidade de entrada no tráfico de drogas; 

• Falta de recursos e efetivo da Polícia Militar. 

 

x) O que poderia ser feito 

Para alcançar o objetivo de reduzir e prevenir a violência letal intencional, são 

necessários diferentes tipos de investimentos em Jardim Esperança e em Cabo Frio. 

Entre eles destacamos: 

• Desenvolver projetos sociais que favoreçam aos jovens através de atividades 

de lazer e oferta de trabalho; 

• Articular gestores municipais e estaduais para atender as demandas 

comunitárias; 

• Investir nas parcerias da Polícia Militar com a sociedade civil e a comunidade; 

• Investir em recursos e efetivo na Polícia Militar. 

 

 
 
 
11. Diagnóstico do Município de Campos dos Goytacazes 
 
11.1. Conhecendo Parque Eldorado: territórios onde a incidência de homicídios é muito 

alta 
 

Campos dos Goytacazes encontra-se na Região Norte Fluminense e distante cerca de 

270 km da capital do Rio de Janeiro. Segundo estimativa do IBGE, em 2015, esse município 

possuía uma população de 483.970 habitantes e uma área de 4.026 Km².  

O município teve sua história econômica vinculada a plantação da cana-de-açúcar e, 

posteriormente, à exploração do petróleo e do gás natural na Bacia de Campos. Em 1997, 

através da Lei nº 9.478, conhecida como “Lei do Petróleo”, estabeleceu-se um novo padrão 

de exploração e produção do petróleo, no qual a alíquota dos royalties foi elevada e foram 

criadas participações especiais, gerando um expressivo aumento de renda para os municípios 

produtores. Desse modo, Campos dos Goytacazes passou a receber muitos recursos advindos 



de royalties e participações especiais pela extração de petróleo e gás43; por isso, chegou a 

alcançar um dos maiores orçamentos municipais do país44. 

No entanto, as visitas realizadas durante o trabalho de campo e estudos realizados por 

outros pesquisadores (Araujo, 2005) sobre as condições de vida da população apontam que os 

serviços públicos como saúde, educação, transporte, lazer, entre outros, não satisfazem as 

demandas da população campista. Ainda que o município tenha arrecadado um expressivo 

volume de recursos financeiros, os empregos diretos e indiretos gerados pela dinâmica 

econômica centrada no setor petrolífero não produziram mudanças significativas na redução 

das desigualdades socioespaciais. Pelo contrário, a indústria do Petróleo na Bacia de Campos 

provocou vários impactos na região. Honorato (2005) comenta que “apesar de apresentarem 

receitas vultosas, as despesas são realizadas sem um planejamento que garanta, a médio e 

longo prazos, a sustentabilidade fiscal destes municípios” (p.8). 

Desde 2014a economia campista sofreu mudanças com o fim do ciclo de commodities 

que fez despencar o preço do barril do petróleo. Tal modificação afetou profundamente a 

Receita de Campos dos Goytacazes, que sempre teve grande parte de sua receita total 

vinculada aos recursos oriundos da atividade petrolífera. Segundo uma entrevistada, esse novo 

cenário gerou um aumento do desemprego na região e mais precariedade social para a 

sociedade campista. 

A partir de entrevistas realizadas com órgãos de Segurança Pública e moradores dos 

bairros de Campos dos Goytacazes, há um consenso em todos os discursos sobre a 

precariedade da infraestrutura urbana associada diretamente à maior vulnerabilidade do 

município e a um aumento da criminalidade. Podemos supor que o abandono do poder 

público em certas regiões pode vir a proporcionar dificuldades para o planejamento de 

políticas públicas de segurança além de criar um sentimento de insegurança tanto pela 

precariedade dos serviços básicos nessas regiões, gerando um maior risco de morte, como o 

de fácil instalação de facções criminosas em locais onde o aparelho do Estado não se faz 

presente. Essa realidade é mais acentuada no distrito de Guarus, região mais vulnerável do 

município. 

Quanto aos riscos inerentes à falta de infraestrutura básica, como saneamento, 

abastecimento de água e coleta regular de lixo, vemos que parte da população de Campos é 
                                           
43 Em 2010 estes recursos representaram aproximadamente 75% do orçamento municipal, ou seja, somaram R$ 
1.083.853.624,57 (Disponível: http://www.inforoyalties-ucam.campos.br. Acesso em janeiro de 2016) 
44 Campos dos Goytacazes apresentava um dos maiores orçamentos municipais do país, com PIB superior a R$ 
19 bilhões, em 2009, segundo o IBGE (2013). Assim, ocupava o 22º lugar entre os municípios brasileiros; e a 
renda per capita era de R$ 54.607,81 (a preços correntes), superior a de São Paulo/SP (R$ 39.450,87) e Rio de 
Janeiro/RJ (R$ 30.088, 24). 



vulnerável à contração de doenças associadas à ausência desses serviços de forma adequada. 

Segundo o último Censo feito pelo IBGE, em 2010, apenas 50,3% dos domicílios 

permanentes do município contavam com saneamento adequado (possuem sistema de fossa 

séptica ou têm acesso a uma latrina ou saneamento conectado a uma rede pública de esgoto 

com tratamento). O abastecimento de água também não apresenta dados otimistas, já que 

menos de 74% dos moradores eram abastecidos a partir da rede geral, ou seja, de água tratada. 

Um quarto do município ainda conta com a utilização de poços ou nascentes que, em alguns 

casos, não apresentam água em condições favoráveis para o consumo. Quanto à coleta de lixo, 

cerca de 5% dos domicílios não tem seu lixo coletado, tendo, em geral, seu destino à queima 

ou o enterro na própria propriedade. 

 

Tabela 24 – Indicadores de Infraestrutura em Campos dos Goytacazes, 2010 
Indicadores  

População residente - situação do domicílio – urbana 90,3% 

População residente - situação do domicílio – rural 9,7% 

Domicílios particulares permanentes – total 142.416 domicílios 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento – adequado 50,3% 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento - semi-adequado 47,0% 

Domicílios particulares permanentes - tipo de saneamento- inadequado 2,8% 

Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rede geral 74,0% 

Domicílios particulares permanentes - destino do lixo – Coletado 95,8% 
Fonte: IBGE / Censo 2010 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Outro tema delicado diz respeito a participação dos jovens no mercado de trabalho e a 

frequência à escola. Na tabela abaixo verificamos que cerca de 25% da população entre 15 e 

25 anos não trabalhava e nem estudava em 2010. Analisando esta informação segundo faixa 

etária, verificamos um incremento do indicador com o aumento da idade. A proporção de 

jovens com idade entre 20 e 24 anos que não trabalhavam e não estudavam foi de 31,8% em 

2010. Outro resultado interessante é o percentual de jovens que trabalham ou estudam em 

outro município: 3,4%. Este resultado mostra que os jovens campistas quando estudam ou 

trabalham o fazem no município de residência, mas uma quantidade significativa está fora da 

escola e do mercado de trabalho. 

 

Tabela 25 – População Residente de 15 a 24 anos por deslocamento para  
o trabalho ou estudo em Campos dos Goytacazes, 2010 



 15 a 17 anos 18 a 19 anos 20 a 24 anos Total 

Não trabalhavam nem estudavam 2559 11,1% 4333 28,8% 11873 31,8% 18765 24,9% 

Trabalhavam ou estudavam no município de 
residência 

20221 88,1% 10427 69,3% 24215 64,8% 54863 72,8% 

Trabalhavam ou estudavam em outro município ou 
país estrangeiro 182 0,8% 295 2,0% 1276 3,4% 1753 2,3% 

Total 22962 100,0% 15055 100,0% 37364 100,0% 75381 100,0% 
Fonte: IBGE, Censo 2010 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

De maneira geral, percebemos no discurso de alguns entrevistados que das questões 

urbanas mais salientes nas preocupações dos campistas, o trânsito aparece como item em 

destaque. Há uma precariedade do transporte público no município e aumento dos transtornos 

causados pelo maior fluxo de veículos na cidade. Esta, por sua vez, não tem expandido 

adequadamente sua malha viária para suportar a já existente demanda do município, o que 

reflete também em questões de Segurança Pública na reestruturação da dinâmica dos roubos, 

principalmente no Centro da cidade – local de grande concentração de estabelecimentos 

comerciais e financeiros. 

No que se refere a violência letal, até metade da década de 2000 o município de 

Campos dos Goytacazes apresentava taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil 

habitantes inferiores às do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto a tendência estadual era de 

redução das mortes, a de Campos foi de crescimento com um ápice no ano de 2009. O 

aumento das mortes neste período pode ter sido causado pelo recrudescimento do tráfico de 

drogas na cidade, que, segundo alguns relatos, sofreu transformações, uma vez que passou a 

receber pessoas da cidade do Rio de Janeiro e a incorporar rituais e códigos da “Capital” nas 

atividades criminosas, como os fogos de artifício para informar a chegada de drogas na 

comunidade e as dinâmicas de domínio de território. Vale ressaltar que estas dinâmicas e a 

alta incidência de homicídios são realidades da margem esquerda do rio Paraíba do Sul, 

sobretudo no subdistrito de Guarus nas proximidades do eixo rodoviário da BR 101.  

 

Gráfico 16 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes 

Estado do Rio de Janeiro e Município de Campos dos Goytacazes 



 
Fonte: SIM-DATASUS/MS e IBGE 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 Segundo o relato dos entrevistados, as mortes violentas intencionais em Campos dos 

Goytacazes são cometidas com requintes de crueldade. Para exemplificar essa ideia, foi 

relatado o caso de um jovem que foi denunciado pela namorada para os líderes de uma facção 

criminosa local de pertencer a um comando rival. Este jovem foi decapitado pelos membros 

da facção local e a sua cabeça foi encontrada a 15 metros de distância do seu corpo. Essa 

morte foi um castigo e uma ameaça para a comunidade. 

  

 

 

 

 

Tabela 27 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de mortes violentas 

intencionais e tentativa de homicídios no município de Campos dos Goytacazes – 2010 a 

2015 

Bairro Mortes 
Violentas 

 Bairro Tentativa de 
Homicídio 

Parque Eldorado 74  Parque Eldorado 132 
Distrito de Travessão 70  Parque Santa 

Rosa 95 

Centro 58  Goytacazes 57 
Jockey Club 54  Centro 55 
Goytacazes 47  Parque Guarus 53 
Caju 45  Jockey Club 43 
Jardim Carioca 40  Jardim Carioca 39 
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Parque Santa Rosa 38  Travessão 38 
Parque Guarus 34  Parque Santa 

Clara 34 

Parque Aldeia 30  Parque São José 31 
Fonte: Instituto de Segurança Pública - ISP 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

A maioria das mortes violentas intencionais e tentativa de homicídios que ocorre em 

Campos dos Goytacazes são no bairro de Parque Eldorado, conforme pode ser verificado na 

tabela acima. Estebairro fica localizado no subdistrito de Guarus, bem à margem da linha do 

trem, próxima da BR 101. 

O Parque Eldorado também foi apontado por representantes de instituições de 

Segurança Pública como uma das áreas mais problemáticas de Campos. Não somente pela 

pobreza, mas principalmente pela presença do tráfico de drogas. Em visitas ao bairro foram 

entrevistados representantes de associação de moradores existentes na localidade, diretoras de 

escola, professores, moradores e policiais civis e militares.  

O que se percebe no Parque Eldorado é uma infraestrutura urbana formada por ruas 

asfaltadas e saneamento básico instalado, mas esta realidade é recente. Segundo relatos, até 

poucos anos atrás a paisagem do bairro era bem diferente, onde o “esgoto ficava a céu aberto” 

e as ruas não eram asfaltadas. A mudança ocorreu em virtude do programa da Prefeitura 

denominada “Bairro Legal”, que tem como objetivo investir na infraestrutura e na 

urbanização dos bairros campistas.  

Outro programa da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes que teve impacto 

sobre a qualidade de vida dos moradores de Parque Eldorado foi o Programa Habitacional 

Morar Feliz. A partir deste programa, as populações das Favelas Baleeira e Tira-Gosto foram 

removidas e transferidas em 2012 para o Conjunto Habitacional Parque Novo Eldorado, que 

fica entre os bairros Parque Eldorado e Parque Santa Rosa (Mapa 6). Os moradores do Parque 

Eldorado e de outras localidades de Campos denominam este Conjunto Habitacional de 

“Casinhas” pelo fato das residências terem sido doadas aos moradores pela Prefeitura. Este 

Conjunto Habitacional é dividido em três áreas e possuem outra classificação popular definida 

em função dos lagos existentes no local: Sapo1, Sapo 2 e Sapo3. Segundo os moradores do 

Parque Eldorado, há uma confusão por parte da mídia e de pessoas de outras localidades que 

identificam as “Casinhas” como sendo do bairro. Entretanto, a maioria dos moradores 

entrevistados foi taxativa ao afirmar que “Casinhas não é Eldorado”. Há uma divisão social 

definida pelos moradores do Parque Eldorado que preferem não serem identificados como 

pertencentes ao Conjunto Habitacional Parque Novo Eldorado. Vale ressaltar que nos 



Registros de Ocorrência da Polícia Civil, muitas vezes, as duas localidades são identificadas 

como um único lugar. Assim, pela dificuldade em diferenciar as duas localidades nos 

Registros de Ocorrência e pelo impacto das remoções sobre a violência nos dois bairros, 

realizamos a pesquisa nas duas localidades: Parque Eldorado e o Parque Novo Eldorado. 

Quanto aos problemas da localidade, a violência é sempre apontada como uma das 

principais questões a serem resolvidas no bairro. Segundo relato de uma professora, “as vezes 

a gente está dando aula e chega mãe desesperada querendo pegar o filho e levando o filho 

para casa porque está tendo tiroteio”. O discurso da maioria dos entrevistados é de um 

convívio com muita violência na área. Consequentemente a população se sente insegura ao 

sair nas ruas do bairro, sobretudo durante a noite. Há um grande receio de se tornar vitimizado 

por uma “bala perdida” diante dos tiroteios constantes que ocorrem no bairro, durante o dia e 

à noite. Segundo os entrevistados, a vida no bairro é muito tensa, pois a qualquer momento 

uma pessoa armada pode pular no quintal das habitações ou pode-se ver alguém “agonizando” 

na rua de casa. 

 

“...19 horas as pessoas não estão mais na rua” (Professora em Parque 
Eldorado, Campos dos Goytacazes) 
“ ...todo dia tem tiroteio” (Professora em Parque Eldorado, Campos 
dos Goytacazes) 

 

 

 

11.2. Disputas por território e pelo poder simbólico: Motivações e causas dos homicídios 
em Parque Eldorado 

 

Em relação à dinâmica da violência em Parque Eldorado, os crimes estão diretamente 

associados ao tráfico de drogas. Existem disputas pelo território por parte das facções 

criminosas que dominam os bairros. Segundo os entrevistados, há uma disputa pelas bocas de 

fumo.  

 

 
Mapa 6 – Parque Eldorado e bairros vizinhos 



 
 Fonte: Google Maps 
 

 Todos os entrevistados nos relataram que a violência em Parque Eldorado piorou 

muito com a criação das “Casinhas”. Segundo os moradores, Parque Eldorado era um bairro 

violento antes da chegada do Conjunto Habitacional, mas as disputas e rivalidades entre 

grupos criminosos ocorriam contra a facção que fica no Parque Santa Rosa. O local onde 

foram construídas as “Casinhas” era um matagal e evitava o confronto armado constante entre 

as facções rivais. O Programa Morar Feliz removeu os moradores das Favelas Baleeira e Tira-

Gosto e as redistribuiu nas “Casinhas” em 2012. No entanto, essas duas favelas possuíam 

facções criminosas rivais. A distribuição das residências feita pela Prefeitura não considerou 

essa questão. Assim, pessoas que atuavam em atividades criminosas em facções diferentes 

foram remanejadas para o mesmo bairro e até para a mesma rua. Como elas desejavam 



“manter o poderio do tráfico” que existia nas comunidades antes das remoções, então passou 

a ter conflitos armados diariamente até que uma facção alcançasse o domínio da área. Houve 

um aumento expressivo de homicídios e tentativas de homicídios a partir desse momento, 

conforme podemos verificar na Tabela 28. Segundo um entrevistado, essa “mesclagem 

desordenada”, feita com os moradores oriundos de remoções, foi implementada em todos os 

bairros do Programa Morar Feliz.  

 

Tabela 28 – Distribuição das Mortes Violentas e das Tentativas de Homicídio por ano no 

Parque Eldorado, Campos dos Goytacazes 

Ano Mortes 
Violentas 

Tentativa de 
Homicídios Total 

2010 10 8 18 

2011 6 14 20 

2012 12 28 40 

2013 7 18 25 

2014 20 51 71 

2015 19 13 32 

Total 74 132 206 

Fonte: Instituto de Segurança Pública – ISP 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Segundo um policial, o Parque Eldorado é dominado pelo Terceiro Comando Puro 

(TCP), o Sapo 1 e o Sapo 3 são controlados pelo Amigo dos Amigos (ADA), o Sapo 2 e o 

Parque Santa Rosa pertencem ao TCP. As delimitações dos territórios são marcadas por 

pichações das siglas das facções nos muros dos bairros. Os entrevistados informaram que as 

áreas dominadas pelo ADA são mais violentas, uma vez que esta facção é mais agressiva do 

que o TCP. Segundo os entrevistados, os traficantes membros do ADA resolvem os 

problemas “matando”. Inclusive questões internas, como por exemplo quando um integrante 

infringe alguma regra, ou quando desconfiam que alguém roubou dinheiro ou droga, são 

resolvidas através do homicídio. Quando os traficantes desconfiam que os moradores 

colaboraram com a polícia ou com o TCP, eles também executam o indivíduo, algum membro 

da família e expulsam todo o resto da família do bairro. Nesses casos, a família tenta vender a 

casa, mas o tráfico não deixa. 

Um trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil verificou que o objetivo 

da facção ADA é expandir o território e se fortalecer em Campos dos Goytacazes, uma vez 

que a atividade comercial é lucrativa para os traficantes. Dessa forma, os conflitos com outros 

grupos criminosos passam a ser uma prática para o domínio e o controle de novos territórios.  



Uma questão interessante levantada por um policial civil é o fato dos grupos 

criminosos que dominam os territórios no Parque Eldorado, nas Casinhas e no Parque Santa 

Rosa serem “uma organização desorganizada”, ou seja, há muitas brigas internas nas facções 

e “os protocolos aqui [Campos dos Goytacazes] são outros”, diferentes dos utilizados na 

Capital fluminense. Segundo o policial civil, os grupos criminosos em Campos dos 

Goytacazes “acham que reportam” ao TCP e ao ADA no Rio de Janeiro, mas são “quadrilhas 

locais” que tem um certo contato e deferência as facções, mas não se agrupam. Em alguns 

casos, grupos criminosos que se classificam como da mesma facção, mas de territórios 

diferentes se enfrentam na disputa por território, segundo o policial civil. 

 A principal motivação das mortes no Parque Eldorado e no Parque Novo Eldorado é o 

conflito entre as facções, ou seja, a disputa pelo território. Conforme descrito acima, a facção 

ADA tem um projeto de expansão do território e quando o TCP reage ocorrem mais mortes. 

Uma das áreas mais violentas dos bairros analisados neste estudo está entre o Sapo 1 e o Sapo 

3, apelidado como “Faixa de Gaza” ou “Sovaco da Cobra”.  

As dinâmicas do bairro são totalmente influenciadas pela atuação do tráfico de drogas 

e pelas disputas de território. A rivalidade entre os grupos criminosos afeta a qualidade de 

vida e as relações sociais no bairro. A convivência entre os alunos nas escolas é um exemplo 

de como o tráfico de drogas permeia a vida da população de Parque Eldorado. Nas salas de 

aula ou na hora do intervalo, alguns alunos marcam as paredes com as siglas da facção 

criminosa da localidade em que residem e riscam a do grupo criminoso rival. Segundo relatos 

de professores, traficantes já entraram na escola procurando alunos para “dar uma lição” e até 

já ocuparam a quadra de futebol e expulsaram as crianças. Além disso, alunos da educação 

infantil já manipularam o giz branco de quadro como se fosse cocaína, imitando os pais. Está 

é parte da rotina dos moradores do Parque Eldorado. 

 

“Os daqui querendo tomar o bairro de lá e os de lá querendo tomar o 
bairro daqui” (Professora em Parque Eldorado, Campos dos 
Goytacazes) 
 
“ ... na época em que tinha quadro de giz, aquele giz branquinho 
ainda, agora a gente não tem mais, mas teve aconteceu de um 
aluninho pegar o pozinho do giz na mãozinha ao nível da educação 
infantil ... colocar na mesa e começar a separar para poder cheirar 
(...) é o que o meu pai faz” (Professora em Parque Eldorado, Campos 
dos Goytacazes) 

 



 Os entrevistados relataram que existem crianças/adolescentes com 10 ou 12 anos de 

idade que não querem mais ir à escola – “elas mandam na própria vida” – e ficam nas ruas 

enquanto os pais estão no trabalho. Nesta oportunidade, essas crianças/adolescentes recebem 

convites para serem “aviãozinhos” do tráfico. A maioria dos entrevistados relatou que ao se 

engajar no “mundo do crime” a criança/adolescente abandona a escola. Os traficantes de 

droga ostentam um estilo de vida que seduzem as crianças e os adolescentes desde cedo. Este 

processo de sedução é conduzido pela promessa de “poder” que a função proporciona ao 

causar medo e respeito na localidade, bem como a obtenção de bens materiais, como carros, 

motos, roupas de marcas famosas, etc. Assim, os jovens acreditam que ao entrar para o tráfico 

de drogas transpassam uma fronteira simbólica de visibilidade, conquistando poder e dinheiro.  

 

“ (...) menino novo (...) depois que entra nessa vida larga tudo...” 
(Professora em Parque Eldorado, Campos dos Goytacazes) 
 
“ (...) ao mesmo tempo em que vemos muita pobreza, vemos pai de 
aluno de Hilux” (Professora em Parque Eldorado, Campos dos 
Goytacazes) 

 

Os policiais militares entrevistados informaram que “a polícia não é recebida a tiro”. 

Ou seja, os policiais acreditam que a sua relação com a população local é “cordial”. De 

qualquer forma, um dos policiais disse que mesmo com a presença da PM há mortes nas 

“Casinhas”. Uma possível explicação para esse “bom relacionamento” entre a polícia e os 

traficantes seja a leniência da polícia em relação aos conflitos entre os grupos de traficantes. 

No entanto, um policial, em conversa informal, relatou sobre o receio de os traficantes 

passarem a agir de forma mais violenta contra a polícia e mudarem o tipo de atuação que 

podem exercer na localidade, fazendo com que o Parque Eldorado e o Parque Novo Eldorado 

se tornem como o “Complexo do Alemão”45.  

 

 

11.3. As vítimas e os autores de mortes violentas intencionais no Parque Eldorado 
 

Os jovens que entram para o tráfico são as principais vítimas de homicídio e de 

tentativa de homicídio no Parque Eldorado. Na tabela abaixo podemos verificar o perfil 

dessas vítimas. A maioria é do sexo masculino, jovens e negros. Esse resultado é confirmado 

                                           
45 O policial militar utilizou Complexo do Alemão como um símbolo da magnitude de violência e de área 
conflagrada, ou seja, um território de violência. 



pelo discurso dos entrevistados, que completaram informando que as vítimas “não possuem 

perspectiva” e que possuem uma “raiva contida contra a outra facção”.  

 

 

Tabela 29 – Perfil das vítimas de mortes violentas intencionais e tentativa de homicídio no 

Parque Eldorado, Campos dos Goytacazes – 2010 a 2015 

  
 

  Mortes Violentas Tentativa de 
Homicídio 

Sexo 

Masculino 67 90,5% 123 93,2% 

Feminino 5 6,8% 7 5,3% 

Não Informado 2 2,7% 2 1,5% 

Total 74 100,0% 132 100,0% 

 

Faixa Etária 

Menos de 15 anos 6 8,1% 12 9,1% 
16 a 19 anos 17 23,0% 42 31,8% 
20 a 24 anos 10 13,5% 32 24,2% 
25 a 29 anos 13 17,6% 10 7,6% 
30 a 39 anos 13 17,6% 14 10,6% 
40 anos ou mais 11 14,9% 8 6,1% 

Não Informado 4 5,4% 14 10,6% 

Total 74 100,0% 132 100,0% 

 
 

Cor/Raça 

Branca 13 17,6% 16 12,1% 

Negra 56 75,7% 99 75,0% 

Não Informada 5 6,8% 17 12,9% 

Total 74 100,0% 132 100,0% 
Fonte: Instituto de Segurança Pública - ISP 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 Segundo os entrevistados, os autores possuem o mesmo perfil das vítimas e a “vontade 

de matar é latente”. Vale ressaltar que, na maioria dos casos, as vítimas e os autores são 

moradores de bairros ou localidades diferentes, a não ser quando os homicídios são motivados 

por cobrança, “queima de arquivo”, “ X-9” e vingança. Nesses casos as mortes são anunciadas 

nos muros ou avisadas para os familiares.  

 

“Os autores são os mesmos. Eles se matam...” (Delegado, Campos dos 
Goytacazes) 

 

 

 

 



11.4. O que tem sido feito diante dos homicídios em Parque Eldorado 
 

Há grande número de crianças e adolescentes no bairro Parque Eldorado, contudo, não 

há atividades voltadas para esse público. Não há parques, praças, tampouco áreas de lazer 

para a população. Não há, ainda, cursos profissionalizantes. De acordo com os entrevistados, 

não há apoio do poder público e de nenhuma Organização Não-Governamental. Somente 

algumas igrejas atuam em benefício da comunidade. 

Já no Parque Novo Eldorado foi implementado um Trailer da Polícia Militar em um 

terreno disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes que fica no 

Sapo 2. Segundo um policial militar, os policiais que atuam neste trailer atendem apenas o 

sub-setor correspondente ao Sapo 1, Sapo 2 e Sapo 3. Este sub-setor possui apenas uma 

Viatura e três policiais por turno. A rua onde o trailer foi instalado tem uma extensão de 

aproximadamente 3 km e existem várias ruas transversais e paralelas que formam o Conjunto 

Habitacional. Dessa forma, se a viatura vai registrar alguma ocorrência na Delegacia de 

Polícia Civil, como são os casos de homicídios dolosos, o trailer fica com apenas um policial 

responsável por toda a área. 

 

 

11.5. Dificuldade para reduzir e prevenir a violência letal intencional em Parque 
Eldorado 

 

No que se refere as dificuldades para reduzir e prevenir a violência letal intencional, há 

uma carência de efetivo no 8° Batalhão da Polícia Militar – Campos dos Goytacazes. Foi-nos 

informado que este BPM possui um efetivo de 1056 policiais militares, isso significa que são 

458 habitantes por policial no município de Campos dos Goytacazes. Apesar do discurso de 

carência de efetivo, o comandante informou que este batalhão possui um dos maiores efetivos 

do estado. Talvez a demanda por efetivo se dê em função da forma como é feita a distribuição 

dos policiais no município. Vale ressaltar que a divisão deste efetivo é feita em função das 

demandas políticas do município. Ou seja, Campos dos Goytacazes é dividido pelo Rio 

Paraíba do Sul. De um lado fica a cidade mais antiga, onde concentra-se o comércio e o 

Centro do município, do outro lado ficam os bairros da periferia, o sub-distrito de Guarus e o 

bairro de Parque Eldorado. Segundo um policial militar, os tipos principais de crimes também 

são divididos dessa maneira, isto é, os roubos ficam do lado mais antigo da cidade e os 

homicídios ocorrem principalmente do outro lado do Rio Paraíba do Sul. Segundo relatos, há 



mais efetivo do 8° BPM no lado antigo e mais rico da cidade do que do lado de Guarus. Um 

dos policiais militares entrevistado revelou que o mesmo fato ocorrido nas duas regiões do 

município é retratado de forma diferente pela mídia, levando a uma resposta mais rápida e 

incisiva da Polícia Militar na área mais rica onde a mídia cobra de maneira mais dura. 

 Essa informação foi confirmada pelos moradores, que disseram ser raro visualizar 

policiamento ostensivo no Parque Eldorado, somente quando acontece alguma coisa. A 

população local, inclusive, se sente insegura com a presença da polícia, uma vez que este fato 

pode significar algum problema de violência no bairro.  

A Polícia Civil tem dificuldade para efetuar o trabalho de investigação dos casos de 

homicídio no Parque Eldorado e nas “Casinhas”, pois as pessoas têm muito receio em 

testemunhar. Segundo uma policial civil, os moradores ficam fragilizados e são “oprimidos” a 

serem coniventes com o tráfico, caso contrário serão mortos ou expulsos do bairro. Nos casos 

de tentativa de homicídio a investigação ainda é pior, pois o local do crime é desfeito, 

dificultando o trabalho dos policiais. Além da dificuldade em conseguir testemunhas, não há 

nenhum meio para captar imagens na região. A única informação recebida é a advinda da 

Polícia Militar que também não tem muitos dados sobre os casos.  

Um policial civil relatou sobre os problemas de infraestrutura para a realização do 

trabalho investigativo. A Delegacia de Polícia Civil responsável pela região de Guarus possui 

apenas 22 policiais civis para atuar em uma área com mais de 200 mil habitantes. Existem 

problemas de falta de viatura, munição e aparatos de segurança. Não obstante, o policial 

comentou sobre a influência dos chefes das bocas que estão presos nas Casas de Custódia em 

Campos dos Goytacazes sobre as quadrilhas e da ausência de equipamento e aparelhos 

logísticos para impedir a comunicação destes com os traficantes nos bairros de Guarus. 

Segundo este policial, não é possível interceptar a comunicação entre os líderes presos e os 

traficantes nos bairros por problemas de infraestrutura. 

Dessa forma, o tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes tem se expandido e a 

forma de atuação dos grupos criminosos tem se tornado cada vez mais violenta para a 

conquista de território e poder. Assim, Campos dos Goytacazes tem entrado para as 

estatísticas de município violento. 

 

11.6.O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional em 
Parque Eldorado 

 



 Diante do contexto de Parque Eldorado, para reduzir o número de homicídios na região, 

os entrevistados sugeriram o desenvolvimento de políticas sociais e ações que estimulem crianças 

e adolescentes a permanecerem nas escolas, assim como a necessidade de fortalecer papel da 

educação desse grupo etário. O Delegado da Delegacia de Guarus salientou que a segurança 

pública vai além do trabalho ostensivo de polícia e para realizar uma política ou ação de 

prevenção aos homicídios seria necessário desenvolver políticas sociais, sobretudo, considerando 

que a região de Parque Eldorado se trata de uma localidade em situação de vulnerabilidade social 

e econômica. 

 Além disso, a Polícia Civil precisa de um investimento em sua estrutura física e de 

equipamentos para a realização de investigação. O efetivo da Polícia Militar precisa ser melhor 

distribuídona cidade de Campos, e a presença e a relação com a comunidade deveriam se tornar 

mais coesas. 

 

11.7.Quadro Resumido 
 

a) Territórios críticos 

Em Campos dos Goytacazes realizamos a pesquisa nos bairros de Parque Eldorado e 

Parque Novo Eldorado, tendo em vista que a maioria das mortes violentas 

intencionais e tentativa de homicídios ocorriam nestas localidades e porque há uma 

confusão por parte da mídia e de pessoas de outras localidades que identificam 

Parque Novo Eldorado como Parque Eldorado. Esses bairros são dominados por 

diferentes facções criminosas e convivem com o conflito em função da disputa pelo 

território. 

 

b) Motivações e Causas 

Os crimes em Parque Eldorado estão diretamente associados ao tráfico de drogas. 

Existem disputas pelo território por parte das facções criminosas que dominam os 

bairros. Sendo assim, a principal motivação das mortes no Parque Eldorado e no 

Parque Novo Eldorado é o conflito entre as facções (Amigo dos Amigos e Terceiro 

Comando Puro), ou seja, a disputa pelo território. Dentro desta perspectiva, 

consideramos importante salientar a sedução que o tráfico de drogas oferece aos 

adolescentes e jovens a partir da promessa de “poder” e bens materiais.  

 



c) Perfil das Vítimas/Autores 

Os jovens que entram para o tráfico são as principais vítimas de homicídio e de 

tentativa de homicídio no Parque Eldorado. A maioria é do sexo masculino, jovens e 

negros. Os autores possuem o mesmo perfil das vítimas. 

 

d) O que tem sido feito 

Os entrevistados desconhecem programas ou políticas de prevenção e redução à 

violência no Parque Eldorado. 

 

e) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

As principais dificuldades para o enfrentamento dos homicídios no Parque Eldorado é 

a forma como o 8° BPM distribui o seu efetivo no município, a ausência do poder 

público e de políticas sociais, bem como a falta de recursos da Polícia Civil para a 

realização das investigações dos homicídios. 

 

f) O que poderia ser feito 

Para reduzir as mortes violentas intencionais, os entrevistados fizeram algumas 

sugestões: 

• Redistribuição do efetivo do 8° BPM; 

• Investimento em recursos de infraestrutura e equipamento para a Polícia Civil; 

• Desenvolvimento de Políticas sociais dirigidas para os adolescentes e jovens. 

 

 

 

 

12. Diagnóstico do Município de Vitória 
 

O tema da violência já entrou na pauta das discussões de políticas públicas em 

praticamente todo Brasil. Isso decorre pelo fato das estatísticas criminais estarem 

aumentando, sobretudo em alguns estados. As taxas de homicídio no Espírito Santo são 



expressivas e umas das mais altas no país. O problema dos homicídios no território capixaba 

torna-se ainda mais alarmante quando destacamos a incidência da Grande Vitória46. 

Mas, para entender o fenômeno da violência nesta região é necessário, entre outras 

coisas, compreender como se deu o processo de aceleração expressiva de urbanização da 

Grande Vitória. Este processo foi decorrente do declínio do setor cafeeiro e da reorientação da 

economia estadual, que sofreu mudanças profundas na segunda metade da década de 1960, 

sobretudo por conta da adoção de políticas de incentivos à industrialização. Vale ressaltar que, 

as principais mudanças ocorreram na década de 1970 em função do crescimento da economia 

brasileira. A partir do Gráfico 17 podemos visualizar o processo de urbanização no Espírito 

Santo, que teve como resultado um inchaço populacional na Grande Vitória.  

 

Gráfico 17 - Evolução da população urbana no Estado do Espírito Santo 

 
Fonte: IBGE 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

A tabela abaixo mostra o incremento populacional na Grande Vitória causado pela 

migração campo-cidade ocorrida a partir da década de 1960. Em 1960 a população da Grande 

Vitória representava 17,9% da população do Espírito Santo, cinquenta anos depois esta região 

passou a representar quase 50% do estado. 

 

                                           
46 A Grande Vitória é composta pelos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e 
Vitória. 



Tabela 30 - Participação da Grande Vitória na evolução populacional do Espírito Santo: 

1940– 2000 

 
1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Cariacica 39608 101422 189069 274532 324285 348738 

Guarapari 14861 24105 38496 61719 88400 105286 

Serra 9192 17286 82496 222158 321181 409267 

Viana 6571 10529 23440 43866 53452 65001 

Vila Velha 55589 123742 203406 265586 345965 414586 

Vitória 83351 133019 207747 258777 292304 327801 

Grande Vitória 209172 410103 744654 1126638 1425587 1670679 

Espírito Santo 1169553 1599333 2023340 2600618 3097232 3.514.952 
%Grande Vitória / ES 17,9% 25,6% 36,8% 43,3% 46,0% 47,5% 

Fonte: IBGE 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Nesse cenário, o crescimento urbano, populacional e o desenvolvimento econômico 

gerados pelo investimento na indústria não foram acompanhados de desenvolvimento social 

na Grande Vitória. Hoje, essa região enfrenta grandes problemas gerados pelo crescimento 

acelerado de suas cidades tais como: a desigualdade social, a concentração espacial da 

pobreza e as altas taxas de violência letal. 

Tendo em vista este panorama e a preocupação em reduzir a violência letal, a seguir 

vamos analisar as dinâmicas dos homicídios em quatro municípios da Grande Vitória: 

Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.  

 

 

12.1. – Conhecendo Nova Palestina: territórios onde a incidência de homicídios é muito 

alta 

 

Vitória, a capital do Espírito Santo, é constituída por uma ilha principal, várias ilhas 

menores no seu entorno, além das ilhas da Trindade e Martin Vaz, e uma parte continental 

situada ao norte, totalizando uma área de 98,19 km2. Dentre os municípios da Grande Vitória, 

a capital capixaba é a que apresenta as menores proporções de população sem rendimento.  

No que se refere às mortes violentas intencionais, Vitória sempre teve altas taxas, 

ultrapassando o limite das 50 vítimas por 100 mil habitantes. Porém, desde 2006 este 

município vem apresentando uma tendência de redução das mortes violentas intencionais. O 

Estado do Espírito Santo passou a ter uma queda a partir do ano de 2009, no entanto, no ano 



de 2013 a taxa voltou a aumentar no município. Vale ressaltar que em 2011 o Governo 

Estadual implementou um programa de enfrentamento à violência, conhecida como Estado 

Presente em Defesa da Vida47. Este estudo não tem como objetivo avaliar este programa, mas 

analisando o gráfico abaixo não verificamos impacto significativo nas tendências das mortes 

violentas na capital e no estado a partir da intervenção do Programa Estado Presente, uma vez 

que a tendência desse tipo de violência já era de queda antes da implementação do mesmo.  

 

 

 

 

 

Gráfico 18 – Evolução das taxas de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no 

Estado do Espírito e no Município de Vitória 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS / IBGE 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Para poder compreender as dinâmicas de violência no município de Vitória é 

importante conhecer como ocorreram algumas apropriações e remoções nos bairros 

capixabas. Com a aceleração da urbanização e a modernização da cidade, os antigos 

moradores da Orla Sul de Vitória48 foram removidos para que esse espaço fosse apropriado 

                                           
47 Uma das prioridades do Programa Estado Presente no Espírito Santo foi a redução dos Homicídios Dolosos. 
48Essa região era reduto de catadores de caranguejos de Vitória, que tinham esse local como residência e meio de 
subsistência. 
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pela classe média. Além disso, o problema do crescimento desordenado da população afetou 

toda a malha urbana da cidade. Nesse contexto, alguns bairros foram criados a partir de 

invasões. Estes bairros eram formados por famílias de baixa renda, que se tornaram espaços 

altamente segregados. Um exemplo deste tipo é a Região conhecida hoje como Grande São 

Pedro49, localizado no lado noroeste da ilha de Vitória. Esta área surgiu na década de 1970 

com a ocupação do lixão da cidade e da invasão da região de manguezal, área mais carente da 

cidade. 

 

O “lixão” de São Pedro, como era chamado o local de despejo do lixo da 
cidade de Vitória, foi, gradativamente, tornando-se uma fonte de 
sobrevivência de centenas de pessoas: inicialmente, com coleta e venda de 
papéis, plásticos, vidros, etc., e com o reaproveitamento de restos 
alimentares, e, posteriormente, como espaço usado para moradores 
mediante a construção de barracos sobre o lixo já assentado [...]. A grande 
maioria de seus moradores foi constituída por migrantes que, em busca da 
grande oportunidade de empregos, aliada à facilidade da sociedade 
moderna, começaram a chegar a Vitória a partir de 1975, para então 
ocupar os espaços prometidos pelos Grandes Projetos Industriais, que se 
estavam implantando no Espírito Santo, mais precisamente em Vitória 
(SIQUEIRA, 2001, p.101). 

 

Apesar dos investimentos em urbanização desde a década de 1990 a Grande São Pedro 

continua sendo um espaço socialmente excludente, e, nesse quadro de exclusão, os bairros de 

Resistência e Nova Palestina apresentam altos índices de pobreza e de violência.  

 

Tabela 30 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de morte 

violenta intencional no município de Vitória – 2014 a 2015 

 
Número de 

Vítimas 
Nova Palestina 16 
Inhangueta 9 
Andorinhas 8 
Da Penha 8 
Resistência 8 
Joana D'Arc 7 
Praia da Sua 7 
Centro 6 
Enseada da Sua 6 
São José 6 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES 

                                           
49 A Região da Grande São Pedro é constituída pelos seguintes bairros: São Pedro, Ilha das Caieiras, Santo 
André, Redenção, Nova Palestina, Resistência, Comdusa, Conquista, São José e Santos Reis. 



Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

 

Nova Palestina foi o bairro escolhido para a realização da pesquisa por ser o primeiro 

no ranking de incidência de homicídios nos anos de 2014 e 2015 entre os bairros de Vitória. 

Essa informação foi confirmada a partir dos relatos informais de profissionais de serviços de 

saúde do local e, posteriormente, dos próprios oficiais da Polícia Militar que foram 

entrevistados. A partir dessa triangulação de fontes de dados comprovamos que a pesquisa se 

concentraria no bairro de Nova Palestina, uma vez que verificamos uma alta incidência de 

homicídios dolosos e por ter sido apontada por policiais militares como uma das áreas mais 

problemáticas da região. Não somente pela pobreza, mas principalmente pela presença do 

tráfico de drogas, que foi relatado como ostensivo no local. Além do tráfico, outros conflitos, 

tais como violência doméstica e brigas de ruaforam atribuídos à área, por tratar-se de uma 

comunidade com crescimento desordenado e sem condições sociais adequadas para a 

população que habita o local.  

Em 1997 o governo municipal de Vitória criou o Programa Integrado de 

Desenvolvimento Regional, Urbano e Preservação Ambiental em Áreas Ocupadas por 

População de Baixa Renda, chamado de Projeto Terra. Este projeto beneficiou o bairro Nova 

Palestina, uma vez que tinha como um dos objetivos atender áreas de encostas dos morros e 

manguezais. Mas o bairro ainda precisa de mais investimento na infraestrutura urbana. Em 

2014, o governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de 

Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), realizou obras de 

urbanização na orla de Nova Palestina e dragagem do canal do bairro. Com essas intervenções 

foram construídas ciclovias, playgrounds, academia popular, entre outras coisas. 

Ao realizar o trabalho de campo, verificamos que além de ter sido um lixão no 

passado, o bairro fica à beira de um mangue. Ao caminhar pela Orla do bairro, observamos os 

resultados das obras feitas pela SEDURB, mas também percebemos que as ciclovias e a 

academia esportiva nunca são utilizadas pelas pessoas. Após conversarmos com moradores, 

funcionários do Projeto de Assistência Social do município de Vitória, o Caminhando Juntos 

(CAJUN), conselheiros municipais de Direitos Humanos e policiais militares, entendemos 

que, apesar do novo paisagismo local, o motivo das pessoas não utilizarem os aparelhos e 

serviços oferecidos na Orla era a insegurança e o receio gerado pelos constantes tiroteios no 



bairro. Assim, a Orla de Nova Palestina fica praticamente deserta. Andando pelas ruas do 

bairro, percebemos que as habitações são precárias e a população é muito pobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7 – Circunscrição dos bairros da Grande São Pedro 

 

Fonte: Google Map 



 

Não obstante, os moradores também comentaram sobre o sentimento de insegurança 

de viver no bairro. Por vezes, as pessoas precisam mudar suas rotinas para continuarem no 

bairro, evitando locais e situações por medo dos tiroteios em grupos de traficantes. Nesse 

contexto, os moradores têm sofrido e seu sentimento de pertencimento de bairro vem se 

deteriorando a cada dia, uma vez que a população perde a liberdade de ir e vir, de utilizar as 

praças ou até de sentar na calçada de casa. 

 

“Eu falo porque eu não consigo sentar na, na calçada, não consigo 
sentar no banco em frente a minha casa porque eu não me sinto 
segura, eu não me sinto segura. Eu não me sinto segura mesmo sendo 
moradora há mais de trinta anos no bairro de pegar minha filha e ir 
pra pracinha. Tem academia ali, popular, eu não me sinto segura em 
ta ali fazendo exercício, levando a minha filha pra ficar do lado. Eu 
não sinto como moradora.” (Moradora CAJUN, Nova Palestina, 
Vitória-ES) 
 
 
“(...) uma estratégia é, tem que entrar com o vidro aberto até de dia. 
Eu não sabia que tinha que entrar com os vidros abertos do carro, 
entrei com vidro fechado. Mais porque tem que entrar com vidro 
aberto? Para saber quem é, óbvio.”(Conselheira, Nova Palestina, 
Vitória-ES) 

 

 

12.2. Fronteiras perigosas: Motivações e causas das mortes violentas intencionais em 
Nova Palestina 

 

Segundo uma entrevistada, os homicídios em Nova Palestina aumentaram após a 

urbanização. Antes desse período o bairro não possuía infraestrutura, eram barracos sobre 

palafitas, havia o lixão e não tinha saneamento básico no bairro. A moradora comentou que 

nos dias atuais, Nova Palestina possui uma infraestrutura adequada, no entanto esta melhoria 

veio acompanhada de tiroteios constantes. A moradora também pontuou o enfraquecimento 

da coesão social no bairro. Tudo isso modificou a sociabilidade em Nova Palestina, afetando a 

qualidade de vida dos moradores do bairro. 

 

“Então, assim, como moradora, né, a gente vê que logo após a 
urbanização do bairro, a proporção de homicídio aumentou. (...) Só 
que quando a gente chegou por aqui, tinha só mesmo as palafitas, 
aquela coisa toda, os moradores tinha um pouco mais de afinidade, 
apesar de não ter saneamento básico. Hoje não, hoje tem tudo e a 



gente vê muitas coisas acontece aí na nossa porta, na nossa rua. Já 
aconteceu da gente ter que fica dentro do projeto pra esperar passar 
o tiroteio.”(Moradora CAJUN, Nova Palestina, Vitória-ES) 

 

Os tiroteios comentados pelos entrevistados são gerados, sobretudo, por conflitos entre 

quadrilhas de traficantes. Segundo os relatos, em Nova Palestina existem pequenos grupos de 

traficantes que disputam as “bocas de fumo”. Além das disputas internas no bairro, há 

também conflitos com os moradores de bairros vizinhos, como os que ocorrem entre os 

bairros Resistência e Conquista. Esse conflito entre bairros se deve ao fato da região da 

Grande São Pedro ter muitas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Segundo uma 

entrevistada, a estimativa é de 1.500 pessoas que trabalham no tráfico e/ou usam drogas na 

região.  

 

“(...) isso não é um dado estatístico, a gente não tem isso registrado 
ainda, mas uma estimativa de que tenha mil e quinhentas pessoas 
envolvidas com o tráfico, ou trabalhando entre aspas, ou traficando 
ou sendo usuária, mil e quinhentas. ” (Conselheira, Nova Palestina, 
Vitória-ES) 
 
“Lá [Grande São Pedro] o problema sempre foi a região de Nova 
Palestina, que realmente ali, devido a problemas de tráfico de droga e 
conflito entre rivais, é uma região que deflagrava sempre esse 
problema do homicídio em demasia às demais regiões. É assim, não 
tem como eu afirmar que todos estão envolvidos diretamente com o 
tráfico, mas os confrontos entre os grupos em sua maioria eram por 
droga.” (Capitão 5ª CIA, Nova Palestina, Vitória-ES) 

 

O tráfico de drogas em Nova Palestina e nos demais bairros da Grande São Pedro é um 

dos principais problemas enfrentados pela população local. Mas vale ressaltar que no Espírito 

Santo não tem um “grande traficante” e em Nova Palestina existem mais de um grupo 

criminoso, conforme explicado por um policial militar. Então, a dinâmica de violência na área 

em que realizamos o estudo é marcada por conflitos armados constantes por tomada de 

território. Segundo uma entrevistada, há uma marcação simbólica dos territórios de cada 

grupo de traficante e uma rivalidade muito grande entre eles. Esses fatores impactam a 

incidência de homicídios em Nova Palestina e nos bairros do entorno. 

 

“(...) eu não acredito em crime organizado no Espírito Santo. No Rio 
de Janeiro tem crime organizado. São Paulo tem crime organizado, 
Espírito Santo não. Tem muitas mortes também porque nós temos é 
inúmeros pequenos traficantes, não temos um grande traficante. (...) 



Nós temos comunidade, você pega é, Resistência mesmo onde o caso 
dos homicídios e Nova Palestina, próxima ali, deve ter pelo menos dez 
facções diferentes num lugar muito pequeno. Então eles têm, são 
todos pobres, eles são pequenos traficantes, todos pobres que 
parecem só o que ganham de dinheiro é para comprar munição e dar 
tiro um no outro, pra ver se aumenta um pouco o negócio. Então, a 
situação do Espírito Santo basicamente é essa. (Comandante 1° BPM, 
Nova Palestina, Vitória-ES) 
 
“(...) o que acontece muito no bairro é questão do território. Ou seja, 
é questão de às vezes de rua. Eu não posso passar por aquela rua, 
fulano não pode passar por aquela rua. Outro não pode descer na 
rua, não pode subir, então é questão de, assim, mesmo se conhecendo, 
acabam não se entendendo. Coisa de território mesmo.” (Moradora 
CAJUN, Nova Palestina, Vitória-ES) 

 

 Segundo relatos, os jovens moradores de Resistência não podem transitar por Nova 

Palestina e a recíproca é verdadeira. O mesmo acontece com os que residem no bairro 

Conquista. Uma entrevistada chegou a relatar que a Rodovia Serafim Derenzi que está 

localizada entre os bairros de Nova Palestina e Conquista, como pode ser visualizado no 

Mapa 7, é conhecida como “Faixa de Gaza” por conta da incidência de homicídios. Os 

registros da Polícia Civil confirmam essa informação. Dos dezesseis casos de homicídios 

registrados pela Polícia Civil nos anos de 2014 e 2015 e identificados como tendo ocorrido no 

bairro de Nova Palestina, sete foram na Rodovia Serafim Derenzi, na fronteira com o bairro 

Conquista. Este cenário de violência confirma a hipótese sobre a importância do “território” 

para os grupos criminosos e do sentimento que faz com que esses indivíduos pensem em si 

como membros de uma coletividade na qual existe um símbolo de pertencimento que 

representa um valor e algum tipo de poder. 

 

“A gente tá acostumando chamar a Serafim Derenzi de faixa de gaza 
porque é determinado que o jovem, às vezes algumas crianças, 
algumas famílias, não podem descer. Então aqui em cima não tem 
escola. Por exemplo, então essa semana uma criança de sete anos que 
está fora da escola. Mas porque quê que tá fora da escola? Segundo a 
avó porque não tem vaga, mas não tem vaga aonde? Na escola aqui 
do bairro? “Ah, eu consegui no Neuza Nunes, mas o meu neto não 
pode descer”, então uma criança de sete anos não pode descer para a 
escola. Porque quem está aqui em cima o trafico lá de baixo de Nova 
Palestina não deixa.” (Conselheira, Nova Palestina, Vitória-ES) 
 

Conforme descrito acima, a motivação dos homicídios em Nova Palestina está 

vinculada principalmente aos conflitos entre grupos armados ligados ao tráfico de drogas. 



Existem outras motivações para os homicídios no bairro, como dívida com o tráfico e 

vingança, mas segundo um policial militar entrevistado, o tráfico de drogas transpassa todos 

os casos. 

 

“Lá o problema sempre foi a região de Nova Palestina, que realmente 
ali, devido a problemas de tráfico de droga e conflito entre rivais, é 
uma região que deflagrava sempre esse problema do homicídio em 
demasia às demais regiões. (...) Tinha a questão do tráfico sempre 
relacionado, mas tinha também outros fatores, como eu disse, 
vingança, questão passional. Uma menina do morro tal não poderia 
namorar com um menino de Nova Palestina, por exemplo, por conta 
dessas rivalidades, por causa dessas questões.” (Capitão 5ª Cia, Nova 
Palestina, Vitória-ES) 
 
“Ou é guerra entre os grupos rivais, porque as brigas é pelo ponto de 
tráfico de drogas né! Pela boca de venda, acho que cada rua, ou cada 
beco é um ponto de venda, as brigas estão aí, né! Então, ou a guerra 
entre eles, ou as mortes que acontecem por dívida também, 
pendências com traficante e eu acho que nós não sabemos 
quantificar, quando é a polícia também né! Então também tem a 
questão da polícia aí. A polícia chega também, tem troca de tiros, a 
gente não sabe quantificar.” (Conselheira, Nova Palestina, Vitória-
ES) 

 

 

12.3. Vítimas e autores de mortes violentas intencionais em Nova Palestina 
 

Na opinião de um policial, os integrantes dos grupos criminosos gastam o pouco 

dinheiro que arrecadam “para dar tiro nos outros”. E segundo ele, as armas são de baixo 

poder de fogo, uma vez que esses indivíduos são de baixa renda. Os membros dessas 

quadrilhas são jovens que abandonam a escola e não trabalham. Em geral, segundo os 

entrevistados, a entrada nessa vida ocorre por meio das drogas e através das redes de relações 

sociais que são construídas desde a infância. Essas pessoas são as principais vítimas de 

homicídio no bairro Nova Palestina. 

 

“Não tem como não se relacionar com o grupo do tráfico, uma vez 
que se é usuário, né. Então, não é como na classe média onde o 
menino da periferia que vai lá levar droga para ele porque ele não 
sobe o morro. Esses meninos moram ali, então eles convivem, às vezes 
é um colega que cresceu com ele entende, as vezes é um primo, as 
vezes é um irmão. Não tem como, então acho que complica, então 
acho que convive, é a convivência.” (Conselheira, Nova Palestina, 
Vitória-ES) 



 
“a maioria são jovens né, que não trabalha, que saiu da escola cedo, 
que a família não teve, não é culpa da família, mas não teve aquele 
controle né, e ele já vai crescer, e conhece o amigo que ta lá no beco 
e chama pra ir lá e ele conhece a droga ali.” (Moradora CAJUN, 
Nova Palestina, Vitória-ES) 

 

Tabela 32 – Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 

em Nova Palestina, Vitória-ES – 2014-2015 
  Frequência 

Sexo 

Feminino 1 

Masculino 15 

Total 16 

  

Faixa Etária 

Menos de 16 anos 1 

16 a 19 anos 5 

20 a 24 anos 3 

25 a 29 anos 3 

30 a 39 anos 1 

40 anos ou mais 2 

Não Informado 1 

Total 16 

  

Raça/Cor 

Branca 3 

Negra 12 

Não Informado 1 

Total 16 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Com base na tabela acima, apesar dos poucos casos, podemos dizer que a maioria das 

vítimas de homicídio em Nova Palestina são homens, tem menos de 20 anos e são negros. 

Segundo os entrevistados, os autores dos homicídios no bairro possuem o mesmo perfil já que 

a dinâmica é marcada pela rivalidade entre os grupos do tráfico. 

 

 

12.4. O que te sido feito diante das mortes violentas intencionais em Nova Palestina 
 



O bairro de Nova Palestina é carente de políticas públicas de segurança. Os 

entrevistados não comentaram sobre ações efetivas dentro dessa perspectiva. Existem ações 

sociais, mas segundo uma entrevistada, o que chega no bairro é “política pobre para pobre”. 

Sendo assim, Nova Palestina é uma localidade socioeconomicamente vulnerável, em que os 

jovens não possuem oportunidades sociais e o tráfico de drogas torna-se um empreendimento 

atrativo. Além disso, há uma demarcação simbólica dos territórios que fomenta as disputas 

entre os jovens moradores de bairros vizinhos e que pode ser mais um estímulo para a entrada 

nas quadrilhas criminosas e incitar as mortes na região. 

 

12.5.Dificuldades para prevenir e reduzir a violência letal intencional em Nova Palestina 
 

Uma das dificuldades para a prevenção dos homicídios em Nova Palestina verificada 

durante o trabalho de campo é a distância do posto policial. Não existe nenhuma Companhia 

ou cabine policial dentro do bairro, mas apenas fora do bairro. A Companhia Policial Militar 

do 1° Batalhão de Polícia Militar (5ª Cia do 1° BPM) mais próxima fica no bairro de São 

José. A 5ª Cia PM tem um efetivo de 75 policiais para atuar em toda Região da Grande São 

Pedro. 

Apesar do tamanho do efetivo da 5ª Cia do 1° BPM, os moradores de Nova Palestina 

relataram que visualizam a presença ostensiva da polícia no bairro. Além disso, também 

relataram que o modo principal de atuação da Polícia Militar é a repressão, extrapolando os 

limites da lei e da convivência social. Não obstante, há relatos de mortes causadas em 

conflitos com policiais.  

 

“Mas a polícia aqui, isso que eu ia falar, a segurança pública é bem 
presente, então muito policial circulando é o que a gente tem, uma 
forma assim, manter a pobreza no seu lugar, quieta, calma, por aí, 
fazer um controle social por aí. Um controle social muito grande 
nesse sentido (...) É, na repressão e contenção da pobreza, né.” 
(Conselheira, Nova Palestina, Vitória-ES) 

 

 Já os policiais militares entrevistados comentaram sobre a impunidade. Segundo um 

policial, os jovens criminosos são presos e “(...) no outro dia já está solto. Aí você prende esse 

cidadão que roubou, amanhã ele está solto (...)”. Sendo assim, para esse policial entrevistado, 

a prevenção esbarra na impunidade, uma vez que o custo para desempenhar atividades 

criminosas não é alto para os jovens. Esse discurso apresenta dois aspectos interessantes. Um 

deles diz respeito ao próprio problema de impunidade que existe no sistema de justiça 



criminal e nas formas de atuação das próprias polícias. O outro aspecto vai ao encontro a 

percepção dos moradores sobre a atuação repressiva da polícia, ou seja, o exercício de 

práticas de controle social através de uma cultura autoritária e violenta distante dos conceitos 

de cidadania política e de cidadania civil. 

 

“Porque o período que eu trabalhei lá eu prendi várias vezes as 
mesmas pessoas. Por homicídio, por tráfico. Tinha um cidadão lá que 
ele tinha dez homicídios e tava solto. Ele respondia por dez 
homicídios e estava solto. Aí vem a nossa legislação, nós vivemos em 
uma democracia, e a nossa democracia fala o seguinte, agora que o 
STF julgou o contrário, mas antes era o seguinte: você só pode ser 
considerado culpado se você não houver mais capacidade de 
recorrer. Enquanto tiver a possibilidade de você recorrer, você não 
pode ser considerado culpado. Está na nossa constituição, inclusive 
cláusula pétrea, você não pode mudar. Então, ou seja, agora não, 
porque o STF mudou. Se tiver um julgamento no tribunal você pode 
cumprir a sentença. Primeiro, e o tribunal de justiça aqui, depois o 
STJ e depois o STF. Será que você pode ser considerado culpado se 
você tem possibilidade de recorrer? Essa é a nossa democracia. Eu 
inclusive falo, sempre falei assim com os meus policiais, imagina 
daqui dez anos quando eu estiver saindo da polícia. Porque eu tenho 
mais dez anos para trabalhar, daqui a dez anos eu vou estar aqui, eu 
vou viver isso. Não vai mais ser permitido abordar as pessoas nas 
ruas. Eu sou capaz de apostar com qualquer um, e dinheiro alto 
ainda, que a polícia vai ser proibida de cercear sua liberdade e fazer 
uma revista pessoal em você. Porque nós somos hipócritas no sentido 
seguinte, se você perguntar para qualquer pessoa – “você acha legal 
a polícia abordar? Acho!”, “você quer ser abordado? Não!”. Para 
uma pessoa indo passear no shopping, com o filho no carro. Aborda 
essa pessoa, manda ela sair do carro, manda revistar, para você ver 
se ela vai gostar. Mas o bandido tem que abordar. Mas como é que a 
gente descobre isso? Existe uma bola de cristal onde o policial tem, 
que olha o carro e aí eu tenho certeza que ali tem um bandido? 
Porque o dia que isso acontecer seria bem mais fácil o meu trabalho. 
Enquanto isso não acontecer o caminho vai ser inverso. A polícia vai 
ser desautorizada a abordar as pessoas na rua. Ninguém vai aceitar 
isso no Brasil. As pessoas não vão aceitar ser abordada pela polícia 
numa parede, isso vai acabar e nós vamos regredir. Ao invés de 
avançar, nós vamos regredir. Por quê? Porque vai ser liberdade total. 
Ou seja, a gente vai caminhar pra um país onde a legislação vai ser 
puramente fictícia. A gente não vai conseguir cumprir tudo.” (Polícia 
Militar 5ª Cia 1° BPM, Vitória-ES) 

 

12.6.O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional em 
Nova Palestina 

 



Segundo um policial militar, o efetivo da PM se concentra principalmente na área 

comercial da região e seria necessário aumentar o efetivo na “região de Resistência como na 

de Nova Palestina e São Pedro” como forma de desenvolver ações de prevenção nessas 

localidades. Não obstante, ressaltamos a importância de um programa de controle da violência 

policial, bem como qualificação do efetivo a esse respeito. 

Outra opção para prevenção e redução das mortes violentas em Nova Palestina seria o 

desenvolvimento de políticas sociais considerando a demanda política-econômica da 

localidade e o alcance da juventude local. 

 

12.7.Quadro Resumido 
 

g) Territórios críticos 

Nova Palestina é um bairro de Vitória que possui altos índices de pobreza e de 

violência. Escolhemos realizar a pesquisa nesta localidade por ter apresentado a maior 

incidência de mortes violentas intencionais no período de 2014 e 2015. Este bairro é 

cenário constante de conflitos entre pequenos grupos de traficantes que disputam as 

“bocas de fumo”. 

 

h) Motivações e Causas 

Em Nova Palestina ocorrem conflitos armados constantes por tomada de território. 

Analisando os discursos, acreditamos que exista uma marcação simbólica dos 

territórios de cada grupo de traficante e uma rivalidade muito grande entre eles. Esses 

fatores impactam a incidência de homicídios em Nova Palestina e nos bairros do 

entorno. 

 

i) Perfil das Vítimas/Autores 

As vítimas das mortes violentas intencionais em Nova Palestina são homens, negros, 

jovens, que abandonam a escola, não trabalham e estão vinculados às quadrilhas de 

tráfico. Segundo os entrevistados, os autores dos homicídios possuem o mesmo perfil 

das vítimas, tendo em vista que os conflitos que geram as mortes são entre grupos de 

traficantes. 

 



j)  O que tem sido feito 

Os moradores e policiais entrevistados não reconheceram nenhuma atividade de 

prevenção à violência em Nova Palestina. 

 

 

k) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

As principais dificuldades para enfrentar os homicídios em Nova Palestina são: 

• distância do posto policial; 

• efetivo policial da PM no bairro; 

• violência policial 

• impunidade. 

 

l) O que poderia ser feito 

Baseado nos discursos dos entrevistados e das análises desenvolvidas na pesquisa, as 

sugestões para a prevenção e redução das mortes violentas são as seguintes: 

• Aumentar o efetivo policial da PM em Nova Palestina; 
• Desenvolver um programa de controle da violência policial; 
• Qualificar os policiais militares; 

• Desenvolver políticas sociais para a juventude local. 

 

 

 

13.Diagnóstico do Município de Cariacica 
 

13.1. Conhecendo Castelo Branco: territórios onde a incidência de homicídios é muito 
alta 

 
 

Conforme mencionado anteriormente, o estado do Espírito Santo passou por um forte 

processo de industrialização e urbanização a partir da década de 1970. As mudanças 

estruturais capixabas ocorreram de forma intensa, a partir da desestruturação do setor agrário 

e da reestruturação da economia, estimulada pela nova perspectiva de acumulação do capital 

que se instaurava no estado, a industrialização. 



Essa transformação da estrutura econômica provocoumudanças na composição 

demográfica, como o aumento do fluxo migratório na Grande Vitória em busca de novas 

oportunidades de emprego. Este incremento foi muito significativo, sobretudo no município 

de Cariacica. Segundo os registros censitários do IBGE, a taxa de variação populacional entre 

1960 e 1970 em Cariacica sofreu um aumento de 156%.  

Neste período houve um crescimento dos setores terciário e secundário, no entanto, 

dos 90 mil empregos gerados, apenas 30 mil foram ocupados por moradores do município de 

Cariacica (Siqueira, 2001). Sendo assim, a população de Cariacica aumentou, ainda assim 

grande parte do emprego foi dirigida para moradores de outros municípios. Isso se deu por 

conta do baixo nível de escolaridade da população deste município. O fluxo migratório para 

Cariacica foi impulsionado pela esperança de melhores condições de vida tendo em vista as 

transformações econômicas e o crescimento dos setores terciário e secundário, mas também 

pelo fato deste município ser próximo a Vitória. Como consequência desses fatores, o 

município desenvolveu um processo de criação de bairros periféricos, resultantes de invasões, 

com populações altamente carentes. Por isso, atualmente, Cariacica é dividida em 100 bairros 

em sua extensão de 280 km2. Além disso, a densidade demográfica deste município é bem 

alta, sobretudo quando comparada com a do estado (Gráfico 19).  

 

 

Gráfico 19 – Evolução da densidade demográfica no município de Cariacica e no Estado do 

Espírito Santo – 2000 a 2015 

 
Fonte: IBGE, Censo 2010 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
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 No que se refere a segurança pública, Cariacica tem sofrido com uma tendência de 

concentração de violência. Entre as possíveis causas para esta tendência registramos a forma 

como a migração populacional e a urbanização ocorreram no município, bem como a 

ocupação desordenada do solo urbano e o aumento do desemprego. Somada a estes fatores, 

incluímos a ausência de políticas sociais e de um planejamento estrutural e territorial durante 

o processo de industrialização e urbanização que marcou Cariacica desde a década de 1970.  

 Historicamente, as taxas de homicídio em Cariacica são altas, tendo um crescimento 

mais acentuado a partir de 1988.  Em 1981 a taxa de homicídio neste município era de 14,8 

por 100 mil habitantes, enquanto que no estado do Espírito Santo essa estatística era de 17,2 

pelos mesmos 100 mil habitantes. No ano seguinte a taxa de homicídio de Cariacica 

ultrapassou a taxa do estado e desde então passou a crescer significativamente. Em 1998 a 

taxa deste município ultrapassou as 100 vítimas por 100 mil habitantes, enquanto o estado 

estava 57 por 100 mil habitantes. A taxa de homicídios do estado já era muito alta, mas a do 

município de Cariacica era alarmante. A partir de 2006 houve uma redução das taxas até 

2011. Curiosamente, em 2012 houve um aumento dos homicídios no município50. Já o estado 

do Espírito Santo apresentou uma tendência de redução leve de 2009 a 2014. Vale ressaltar 

que nos períodos citados o governo do Estado do Espírito Santo lançou no primeiro semestre 

de 2011 o Programa Estado Presente - Em Defesa da Vida. Este programa foi desenvolvido 

associando estratégias de controle da criminalidade com ações de prevenção social da 

violência (Fundação João Mangabeira, 2015) através de diferentes ações, entre elas, 

destacamos a modernização das agências policiais através de recursos e novas ferramentas de 

investigação, recomposiçãodos efetivos, melhoria das infraestruturas das corporações,do 

sistema prisional e do sistema socioeducativo, reordenamento da organização territorial da 

Polícia Civil e da Polícia Militar a partir de um modelo dinâmico e participativo, que 

privilegiou o planejamento, o monitoramento e a avaliação permanente dos impactos das 

ações de controle e prevenção da violência (Fundação João Mangabeira, 2015). Segundo 

relatos de policiais e moradores do município de Cariacica entrevistados durante a pesquisa, 

os recursos financeiros deste programa foram reduzidos inviabilizando a execução do trabalho 

a partir de 2015. 

 

                                           
50 Tendo em vista as mudanças bruscas na tendência da série, analisamos as categorias mortes por Causas 
Externas de Intencionalidade não Determinada e de Intervenção Legal e constatamos a veracidade dos dados 
(Cano e Santos, 2001). Ou seja, as estatísticas indicam esta sazonalidade no fenômeno dos homicídios no 
município de Cariacica. 



 

 

 

 

 

Gráfico 20 – Evolução das taxas de homicídio doloso por 100 mil habitantes 

Estado do Espírito Santo e Município de Cariacica 

 
Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS e IBGE 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 

 

  

Analisando a distribuição espacial dos homicídios no município de Cariacica em 2009, 

verificamos que Castelo Branco, Santa Catarina, Jardim Botânico, Flexal II, Nova Rosa da 

Penha e Mucuri foram os bairros que apresentaram as mais altas concentrações deste tipo de 

violência. Castelo Branco e Santa Catarina se destacaram dos demais bairros por serem 

vizinhos e compuseram uma mancha em conjunto. Esses dois bairros formaram um 

conglomerado geográfico com altos níveis de concentração de homicídio. Esta área possui um 

raio de influência de aproximadamente de 700metros, ou seja, uma área de magnitude 

pequena quando comparada com a extensão territorial do município como um todo (Valadão e 

Bessinger, 2012). 
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Mapa 6 – Mapa de concentração dos homicídios em Cariacica - 2009 



 
Fonte: Agenda Cariacica – Segurança Pública e Cidadania: Diagnóstico e Construção de Cenários (Valadão e 

Bessinger, 2012) 
 

 Ao fazer o ranking dos bairros segundo a incidência de homicídio para os anos de 

2014 e 2015, verificamos que Castelo Branco novamente aparece como o mais violento 



(Tabela 33). Dessa forma, escolhemos este bairro para realizar o trabalho de campo e 

aprofundar o estudo dos homicídios no município de Cariacica. 

 

Tabela 33 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de homicídios no 

município de Cariacica – 2014 a 2015 

Bairro Número de 
Vítimas 

Castelo Branco 23 
Aparecida 20 
Flexal II 17 
Nova Esperança 13 
Itaciba 12 
Porto Novo 12 
Cariacica Sede 11 
Porto de Santana 11 
Nova Rosa da Penha 10 
Padre Gabriel 10 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Como vimos, Castelo Branco é o bairro de Cariacica com maior incidência de 

homicídios nos anos de 2014 e 2015. Neste bairro conversamos e entrevistamos 

representantes da associação de moradores, da associação dos comerciantes, do Conselho 

Tutelar e moradores do bairro e policiais militares.  

Castelo Branco foi apontado pelos entrevistados como um bairro pobre onde a 

“ infraestrutura tem um déficit”. Segundo relatos, este bairro é uma das áreas menos 

urbanizadas e iluminadas do município, criada a partir de invasões. Um entrevistado informou 

que há quatro anos houve uma revitalização em Castelo Branco que passou a ter 

pavimentação e iluminação pública nas ruas. De qualquer forma, a percepção geral é de que 

ainda é necessário um maior investimento no bairro. Por exemplo, não há posto de saúde no 

bairro. O mais próximo fica em Bela Vista, um bairro vizinho. Outro setor que necessita de 

maior investimento em Castelo Branco é a educação. No bairro só existem duas escolas 

públicas e a demanda de alunos é superior ao número de vagas. Além disso, o único espaço de 

lazer no bairro é uma quadra poliesportiva que está em situação precária. Sendo assim, o 

único espaço que os jovens possuem para lazer e esporte está em más condições.  

 

“Lazer nós já tem uma parte muito fraca, que tá a desejar ainda. Tem 
área de esporte que nunca que termina. Né? Que acaba com ela! 



Temos uma quadra dentro de Castelo Branco, né fulano? Que precisa 
de uma grande reforma. E a população, é um bairro que é muito 
populoso. Não dá para atender a comunidade compreta toda. Né? Ai 
ficamo dividindo aquele horarizinhopingado.” (Morador de Castelo 
Branco, Cariacica, Espírito Santo) 

 

Durante a pesquisa, os moradores, comerciantes, líderes comunitários e policiais 

militares falaram sobre a percepção da violência no bairro de Castelo Branco. O cenário 

descrito pelos entrevistados mostrou uma realidade de perturbação da tranquilidade dos 

moradores e de insegurança, com a presença do tráfico e usuários de entorpecentes, 

homicídios, roubos, furtos e tiroteios. Um dos entrevistados classificou o bairro como uma 

“Baixada Fluminense” capixaba, indicando o nível de violência da região. 

 

“Aqui tem muito é assalto em casa, ‘de menor’ armado andando na 
rua...” (Dona Ilda, Castelo Branco, Cariacica, Espírito Santo) 

 

 

13.2. Disputa, Dinheiro, Poder e Controle: Motivações e Causas das mortes violentas 
intencionais em Castelo Branco 

 

Dentre os problemas de violência no bairro destacados pelos entrevistados, o alto 

índice de homicídios foi um dos que mais nos chamou a atenção. Segundo os entrevistados, o 

motivo das mortes está associado ao tráfico de drogas. As pessoas podem ser vítimas de 

homicídio em brigas pelos pontos de droga, uma vez que o tráfico é dividido no bairro por 

pequenos grupos de traficantes, que muitas vezes entram em conflito com grupos rivais. No 

que se refere aos conflitos com as “bocas rivais”, os moradores descreveram que estes são em 

grande parte trocas de tiros entre traficantes do Castelo Branco e dos bairros vizinhos como 

Jardim Botânico e Bairro da Liberdade. 

Outra motivação, segundo os entrevistados, diz respeito à dívida da vítima com o 

tráfico, ou seja, o indivíduo compra e não paga a droga, então o traficante vai “tirar satisfação 

e mata”. Para um dos entrevistados o acerto de contas é uma forma de manutenção do poder 

do chefe da boca, senão vem outro grupo de traficante para tomar o ponto. E o chefe “não 

quer perder o poder da droga”. 

 

Eles começam no tráfico de drogas, vendendo e me parece que dá 
calote no chefe. Ai o chefe vai e mata, ou senão vem de outra boca 
querendo pegar a boca dele ali, tomar. Eles chamam de boca. Né? E 



pega e mata pra poder pegar o tráfico. (Representante do Comércio, 
Castelo Branco, Cariacica, Vitória) 

 

Nessa perspectiva de poder, há uma hierarquia nas “bocas de fumo”, o que, inclusive 

motiva outros assassinatos. Os traficantes matam o chefe do tráfico para ocupar a liderança na 

boca. Caso o traficante não consiga alcançar o seu objetivo de executá-lo, o chefe da boca se 

vinga. Segundo os entrevistados, alguns jovens já entram querendo ocupar esta posição. Os 

moradores relataram que o indivíduo que “matar” sobe na patente e alcança “poder e respeito” 

e busca a posição do chefe quando este “cai”. 

 

“É, uma patente. Então o cara que matar ele vai pegar uma posição 
lá na coisa. Entendeu? Então esses moleque que entra já entra 
querendo subir lá dentro.” (Liderança Comunitária, Castelo Branco, 
Cariacica, Espírito Santo) 

 

Mesmo quando o chefe da “boca de fumo” está preso, ele continua comandando o seu 

“negócio”. Ele tem gerentes encarregados para controlar os pontos de venda. Ao mesmo 

tempo, segundo relatos, o chefe da boca, quando está preso, “aluga” ou realiza algum tipo de 

pactuação com outros traficantes e permite o uso de alguns pontos de “boca de fumo”. No 

entanto, ao ser solto, ele faz “uma limpa” na área, e mata todos os que podem ser algum tipo 

de empecilho para a manutenção do seu poder e prestígio na região. Sendo assim, essa 

dinâmica de controle e poder das “bocas de fumo” afeta a incidência de homicídios em 

Castelo Branco. 

 

E o que mais ocorre aqui é que quando um dono de boca vai preso, 
fica o restante pra trás que é os informantes dele. A gente não tem 
informação de como ele pega de dentro da delegacia pra poder deixar 
gerente e encarregado vendendo aqui no mesmo ponto. Quando ele 
sai, a boca é dele. Inclusive o que tá preso ele alugou a rua Dezessete, 
ele alugou ela. Os rapazes alugava o aluguel pra ele até ele ser solto. 
Esse que não tinha como ele ser solto. O cara tá preso e mandando 
nas bocas, como se fosse gerente deles. (Representante do Comércio, 
Castelo Branco, Cariacica, Vitória) 
 
E as mortes acontecem mais quando eles saem. Porque quando eles 
saem, igual esse rapaz da Rua Dezessete, o Fulano. né?  Ele, quando 
começa aparecer jovem morto aqui, pode saber que ele passou por 
ai.(...) Então é assim, aí enquanto ele tá preso eles vão se 
aproximando, os outros vão se aproximando, quando sai ele quer 
fazer uma limpa. Né? Infelizmente é assim que funciona.(Liderança 
Comunitária, Castelo Branco, Cariacica, Espírito Santo) 



 

Outro aspecto importante para a ocorrência dos homicídios em Castelo Branco 

mencionado pelos entrevistados se refere à arquitetura do bairro que é formado por muitos 

becos e vielas, locais em que as viaturas da polícia não conseguem ter acesso, além de ser 

constituído por diversas regiões de morro. Segundo alguns relatos, a concentração dos 

homicídios ocorre na região dos becos, na parte mais alta dos morros, e dificilmente 

acontecem “coisas” na rua principal, na parte mais “baixa” do bairro. Uma entrevistada 

sugeriu que os becos são mais perigosos por serem mais escondidos, facilitando as 

emboscadas. Os locais mais mencionados nas entrevistas como principal local de homicídios 

foram o Beco da Aranha51 e a Rua Dezessete, ambos possuem ponto de “boca de fumo”. 

 

“(...) aqui é o final da Rua Dezessete é o local que acumula mais 
homicídios né. Porque é o local das bocas, que geralmente morre. 
Talvez até caia mais longe, mas o tiro partiu daquele local mesmo. 
(...) É. Então às vezes leva um tiro lá, é igual o animal, você dá um 
tiro numa caça aqui... (...)”(Liderança Comunitária, Castelo Branco, 
Cariacica, Espírito Santo) 
 
“A Rua Dezessete era a rua mais violenta que tinha no Castelo 
Branco.”(Representante do Comércio, Castelo Branco, Cariacica, 
Vitória) 
 
“Aqui eu me lembrei da Rua 17 onde eu fui moradora lá né, lá era 
bem violento e situação disso aí, mas eu vejo aqui também, é, como é 
fala, do Beco da Aranha que é bem comentado. (...) é a facilidade 
deles desenvolverem esse, esse (risos) como que eu posso chamar 
isso, por ser beco ta mais escondido, né, ta mais privado. (...) Eles 
ficam igual rato na porta do buraco” (Conselheira Tutelar, Castelo 
Branco, Cariacica, Vitória) 

 

Durante o trabalho de campo, os pesquisadores perceberam que haviam pichações nos 

muros com a expressão “TD2”, ou “Tudo 2”. Essa expressão foi criada no Rio de Janeiro na 

época das manifestações de 2013 para passar a ideia de “Tudo na Paz”. No entanto, no Rio de 

Janeiro essa expressão tem sido utilizada para demarcar a área sob o domínio do Comando 

Vermelho (o dois simboliza o “V” de Vermelho), enquanto outra expressão, “TD3” representa 

as áreas sob o comando do Terceiro Comando (o três simboliza o Terceiro). Apesar desses 

significados, em Cariacica não ficou claro o significado de “TD2”, tendo em vista que, 

                                           
51 Beco do Aranha não é o nome oficial do local que fica em uma região do morro em Castelo Branco, mas é a 
denominação conhecida no bairro para o beco. Segundo os relatos, o beco ficou assim conhecido porque 
costumava ser o local de venda de droga do traficante Aranha, e mesmo depois que ele foi morto, o beco 
permaneceu como ponto de venda de drogas e ainda é conhecido como “Beco do Aranha”. 



segundo os nossos informantes, essa categoria não representa as facções cariocas. De 

qualquer forma, essas marcações foram encontradas em “bocas de fumo” diferentes, 

provavelmente comandadas por grupos distintos. 

Outro fato curioso diz respeito à tatuagem de um grupo de jovens reunidos na praça 

próxima à 5ª CIA do 7° BPM. A tatuagem era de um palhaço, mais especificamente o 

Coringa, inimigo do personagem Batman. Esse tipo de tatuagem aparentemente é um 

simbolismo de quem já matou um policial ou é a favor da morte de policial. O mais 

interessante é o fato desses jovens fazerem questão de mostrar a tatuagem para os 

pesquisadores, como uma mensagem simbólica de rebelião, discordância e raiva da instituição 

responsável pela ordem e pela segurança do bairro, imagem da polícia diferente daquela 

passada pelas lideranças do bairro que foram entrevistadas. A tatuagem pode ser uma marca 

de “conquista” para alcançar a respeitabilidade dos companheiros, ou seja, ao assassinar um 

policial, o jovem pode passar a ter mais status naquele meio e exigir o comando na hierarquia 

no ponto do tráfico de drogas.  

 Sendo assim, as mortes violentas intencionais em Castelo Branco são motivadas pela 

disputa de território e pelo dinheiro – quadrilhas rivais entram em conflito para dominar as 

bocas de fumo; pelo controle – acerto de contas e de dívidas com o tráfico; e pelo poder – 

disputas pela liderança interna na quadrilha do tráfico. 

 

13.3. As vítimas e os autores de mortes violentas intencionais em Castelo Branco 
 

As principais vítimas de homicídio em Castelo Branco nos anos de 2014 e 2015 foram 

os homens, jovens e negros. Os entrevistados destacaram que, em geral, as vítimas tinham 

algum tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo o discurso dos entrevistados, 

os jovens entram no início da adolescência no tráfico e esta atividade é responsável pela 

maioria dos homicídios no bairro de Castelo Branco. 

 

“O tráfico de drogas não escolhe né? Nem cor nem idade. Mas é 
jovem que vai, porque jovem é mais envolvido no tráfico de drogas 
porque eles são curioso. Me parece que eles tenta começar pra ver se 
é bom. Né? E mulheres também, tem vários assassinatos de mulheres, 
por envolvimento em drogas. Então...” (Liderança Comunitária, 
Castelo Branco, Cariacica, Espírito Santo) 
 
“São jovens de treze, catorze, quinze, dezesseis, dezessete anos de 
idade, é nessa faixa, faixa etária, né?”(Representante do Comércio, 
Castelo Branco, Cariacica, Vitória) 



 
“Hoje infelizmente essa característica aí ta em todo, ao todo, né, são 
crianças, independente de cor, de raça, etnia, são crianças, jovens 
principalmente, adolescentes né que são mais envolvidos nesse meio 
aí e eu acredito que a característica é ao todo, né, questão de cor tem 
todas cores, todas as raças, toda etnia.”(Conselheira Tutelar, Castelo 
Branco, Cariacica, Vitória) 
 
“Olha eu não sei dizer característica assim física, cor idade, mas 
posso dizer que aqui em Castelo Branco oitenta, noventa por cento 
das mortes são de pessoas ligadas ao tráfico de droga.”  (Policial 
Militar da 5ª Cia do 7° BPM, Castelo Branco, Cariacica, Vitória) 

 

Tabela 33 – Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 
em Castelo Branco, Cariacica-ES – 2014-2015 

  Frequência 
Sexo 

Feminino 1 
Masculino 22 
Total 23 

  

Faixa Etária 
Menos de 16 anos 3 
16 a 19 anos 1 
20 a 24 anos 9 
25 a 29 anos 4 
30 a 39 anos 3 
40 anos ou mais 3 
Total 23 

  

Raça/Cor 
Branca 1 
Negra 17 
Não Informada 5 
Total 23 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 
 

No que se refere aos autores dos homicídios, os entrevistados informaram que há uma 

vinculação com o tráfico de drogas e a construção de uma identidade de poder, conforme já 

mencionado anteriormente. Quem mata tem mais prestígio e alcança uma “patente” ou 

posição maior na hierarquia no tráfico de drogas. 

 



“De querer ser o melhor. Né? De dá uma de chefe, de dá uma de 
dono.” (Representante do Comércio, Castelo Branco, Cariacica, 
Vitória) 

 

Em resumo, Castelo Branco é um bairro que lida com a atuação do tráfico de drogas e 

suas dinâmicas de dominação e poder. Além disso, sofreu com as mudanças das políticas de 

governo, se caracterizando como um bairro onde “a infraestrutura tem um déficit”, retomando 

as palavras de um morador entrevistado. Não obstante, todas as intervenções na área de 

segurança pública, inclusive a de prevenção, foram de âmbito policial, não havendo nenhum 

tipo de atuação social ou cultural para reduzir a violência. 

 

13.4.O que tem sido feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional em Castelo 
Branco 

 

Segundo a Polícia Militar, dentro das ações do Programa Estado Presente, o bairro de 

Castelo Branco foi beneficiado com o Projeto Patrulha da Comunidade no início de 2014. 

Este projeto envolve reuniões sistemáticas dos policiais com representantes do bairro, 

procurando entender e ouvir as demandas locais. Baseado nesse diálogo entre a polícia e a 

comunidade, o roteiro do policiamento ostensivo é definido e articulado. Para evitar 

vazamento de informações sobre as rotas das viaturas policiais, um policial militar nos 

informou que foram criados três roteiros distintos. Cada dia é utilizado um roteiro, sendo que 

os policiais “só sabem no dia qual roteiro que eles vão seguir”. 

Além da articulação com a comunidade, no escopo do Programa Estado Presente 

houve um investimento na infraestrutura das polícias civil e militar. As polícias ganharam 

mais efetivos, viaturas, GPS (Global Positioning System) e Computador de Bordo para as 

viaturas. O Coronel do 7° Batalhão da Polícia Militar (BPM) em Cariacica, o Capitão 

responsável pela 5ª Cia do 7°BPM, Delegados de Polícia Civil da área se reuniam 

mensalmente para prestar contas ao governador do estado que idealizou o Programa. O 

governador, por sua vez, cobrava os policiais e exigia a redução da violência nos bairros 

beneficiados pelo Programa Estado Presente.  

 

“Foi outra obra aí do governo anterior, né patrulha da comunidade. 
Aí foi dado pra gente policiais, foi dado é viatura, equipamento, GPS 
prá controlar as viaturas, computador de bordo, GPS prá puxar o 
nome da pessoa e a placa. Então havia toda, houve toda uma 
estrutura de investimento e o nosso governador anterior ele falou: Eu 
to dando, mas eu vou cobrar. E ele cobrou. A gente se reunia uma vez 



por mês com ele. Delegados de um lado, coronel do outro e os 
capitães e os delegados em volta. E aí ele jogava na mesa: Ó 
Cariacica, Castelo Branco tá matando. Coronel, o quê que cê tem a 
dizer? Delegado que atua lá em Castelo Branco, quê que cê tem a 
dizer? Capitão de Castelo Branco, quê que cê tem a dizer? Isso uma 
vez por mês a gente reunido com o governo.” (Policial Militar, 5ª Cia 
7° BPM, Cariacica, Espírito Santo) 

 

 Enquanto o governador que idealizou o Programa Estado Presente ainda estava no 

governo, havia investimentos nas polícias. Segundo uma liderança comunitária, com as 

eleições estaduais e a posse do novo governador em 2015, o contrato de aluguel dos GPS e de 

outros equipamentos e manutenção das viaturas das polícias foram cancelados. Além disso, 

houve um problema referente ao aumento dos salários dos policiais militares. Segundo um 

policial da 5ª Cia do 7° BPM, essas dificuldades desmotivaram os policiais militares, o que, 

provavelmente, tem um efeito perverso sobre a incidência de violência em Castelo Branco. 

 

Hoje tá sendo muito difícil pro policial na rua. Ele não consegue por 
telefone, ele não consegue pelo celular, ele não consegue da viatura. 
Aí tem que ficar pedindo via rádio. Aí ocupa a rede de rádio. Assim, 
são esses retrocessos que nós estamos vivendo hoje. Manutenção de 
viatura. Nós estamos passando um momento crítico aí de manutenção 
de viaturas. E a questão salarial, motivacional também na nossa 
tropa né, porque vamos agora pradois anos sem aumento salarial e aí 
manter a motivação da tropa, cada um tem sua família aí pra 
cuidar.(Policial Militar, 5ª Cia 7° BPM, Cariacica, Espírito Santo) 
 
“(...) em questão de reuniões não, luta para manter ela ai. Agora, teve 
uma regressão muito grande, porque nós tínhamos ai o, nós 
reclamávamos com o capitão e já reclamamos com o coronel também, 
mas não tem a questão do GPS né? E com o GPS o capitão conseguia 
controlar os policiais. Da casa dele ele sabia se a viatura tava 
rodando ou não. Com a chegada do Paulo Hartung acabou o 
contrato, esqueceram o contrato. Né? E não renovou o contrato. Hoje 
os policiais fica à mercê. Se eu falar com ele que os policiais não tão 
aqui, ou se falar fica a minha palavra contra a dele, porque não tem 
como controlar. Entendeu? Então nós tivemos uma grande regressão 
em relação a isso ai, em relação à viatura (...)” (Liderança 
Comunitária, Castelo Branco, Cariacica, Espírito Santo) 

 

 

 

13.5.Dificuldades para reduzir e prevenir a violência letal intencional em Castelo Branco 
 



Umasituação relatada pelos entrevistados diz respeito ao fato dos criminosos serem 

presos pela manhã e serem soltos à tarde. Essa foi uma reclamação, inclusive, dos próprios 

policiais militares. Segundo os entrevistados, este tipo de atitude desestimula o trabalho da 

polícia que está na ponta, bem como o registro de crimes na Delegacia de Polícia Civil por 

parte dos moradores e comerciantes locais. Além disso, quando os comerciantes denunciam 

roubos ou furtos, há um risco do criminoso ser solto e voltar para se vingar daquele que o 

denunciou. 

 

“Que ele foi roubado e passa até o calibre das armas que os 
vagabundos tava com eles. Ai a gente passa pro capitão e o capitão 
vai e consegue prender. Só que tem um porém, ele prende e é uma 
comparação, prende de manhã e solta de tarde. (...) Pior, porque o 
cara fala assim: Ó, eu te roubei duzentos, você me entregou, agora eu 
te mato.”(Representante do Comércio, Castelo Branco, Cariacica, 
Vitória) 

 

Dessa forma, os comerciantes locais e moradores não registram o Boletim de 

Ocorrência e dão a impressão de que está “tudo bem”, mas não está. Conforme relatos, há 

vários assaltos no bairro e a motivação é o “consumo de drogas”. No entanto, segundo 

lideranças comunitárias, como a polícia não recebe estas informações, o policiamento é 

levado para outra região do município. 

 No que se refere especificamente a Polícia Civil, os moradores relataram que esta 

instituição não se envolve com a comunidade. Além disso, falta informação para que os 

policiais civis realizem investigação no bairro, tendo em vista que as pessoas têm medo de 

serem testemunhas de fatos criminosos. Assim, o trabalho investigativo desenvolvido pela 

Polícia Civil fica prejudicado pelo medo da população local em se envolver com os casos. 

 

13.6. O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal em Castelo Branco 
 

Acreditamos que um tipo de intervenção através da promoção de lazer, educação e 

esporte para os jovens com o intuito de reduzir os homicídios, e da articulação entre a gestão 

municipal, estadual e federal, poderia ser uma forma prevenção. Destacamos esse tipo de 

intervenção tendo em vista que os entrevistados relataram que não existe atividades sociais 

para os jovens no bairro, o que pode ser um fator importante para a ocorrência dos homicídios 

em Castelo Branco. Paralelamente, foi sugerido o investimento em ações do Programa Estado 

Presente, como por exemplo o acompanhamento dos policiais pelo GPS, as reuniões 



sistemáticas entre policiais e representantes da comunidade, as reuniões mensais de prestação 

de contas entre o Capitão responsável pela 5ª Cia do 7°BPM, Delegados de Polícia Civil da 

área e o governador ou um gestor que o represente e investimento em infraestrutura da Polícia 

Militar. 

 

13.7.Quadro Resumido 
 

a) Territórios críticos 

Cariacica tem sofrido com uma tendência de concentração de violência. Entre as 

possíveis causas para esta tendência registramos a forma como a migração 

populacional e a urbanização ocorreram no município, bem como a ocupação 

desordenada do solo urbano e o aumento do desemprego desde os anos 1970. Para 

realizarmos o trabalho de campo, verificamos que Castelo Branco era o bairro com a 

maior incidência de homicídios nos anos de 2014 e 2015.  

 

b) Motivações e Causas 

As motivações de mortes violentas em Castelo Branco são a disputa pelo domínio 

pelos recursos financeiros gerados no território de boca de fumo por parte de 

quadrilhas rivais; pela manutenção do controle na área nos casos de dívidas e acerto 

de contas; e pela disputa de poder dentro das quadrilhas do tráfico – muitos matam a 

para se tornar o chefe.  

 

c) Perfil das Vítimas/Autores 

As principais vítimas de homicídio em Castelo Branco nos anos de 2014 e 2015 são 

os homens, jovens, negros e possuem algum tipo de envolvimento com o tráfico de 

drogas. Os autores dos homicídios apresentam o mesmo perfil. 

 

d) O que tem sido feito 

Identificamos o Projeto Patrulha da Comunidade no âmbito do Programa Estado 

Presente, mas que deixou de obter recursos com a mudança do governador. Além 

deste projeto, não verificamos nenhum tipo de atuação social ou cultural para reduzir 

a violência em Castelo Branco. 



 

e) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

Entre as dificuldades para o enfrentamento dos homicídios, dois foram bem marcados 

pelos entrevistados, a impunidade e a falta de cooperação e participação do trabalho 

da Polícia Civil em Castelo Branco. 

 

f) O que poderia ser feito 

Acreditamos que para a prevenção da violência letal intencional em Castelo Branco 

são necessárias diferentes intervenções, entre elas, sugerimos: 

• promoção de lazer, educação e esporte para os jovens; 

• articulação entre a gestão municipal, estadual e federal; 

• investimento em ações do Programa Estado Presente: 

• acompanhamento dos policiais pelo GPS,  

• reuniões sistemáticas entre policiais e representantes da comunidade; 

• reuniões mensais de prestação de contas entre o Capitão responsável pela 

5ª Cia do 7°BPM, Delegados de Polícia Civil da área e o governador ou 

um gestor que o represente; 

• investimento em infraestrutura da Polícia Militar. 

 

 
 

 

14.Diagnóstico do Município de Serra 

 
14.1.Conhecendo Vila Nova de Colares: território onde a incidência de mortes violentas 

é muito alta 
 

O município de Serra faz parte da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e 

é o segundo  mais populoso do Espírito Santo, ficando atrás apenas de Vila Velha. Além 

disso, Serra possui o segundo maior percentual do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, 

perdendosomente da capital, Vitória, conforme os dados do Instituto Jones dos Santos Neves 

(IJSN) de 2010. 



Com uma área total de 547 km², o perímetro rural do município de Serra corresponde 

a 65% do território (355,5km²). O município de Serra, segundo o Censo do IBGE, possuía 

409.267 habitantes em 2010, desses 406.450 (99,3%) localizam-se na área urbana do 

município, assim, apenas 2.817 (0,7%) habitam a área rural. Dessa forma, a densidade 

populacional de Serra era baixa 747,5 hab./km² em 2010, quando comparada com a da capital 

capixaba, Vitória, cuja densidade era de 3.797 hab./Km². Já a densidade populacional urbana 

de Serra é igual a 1.143 hab./km², sendo quase o dobro da encontrada para todo o território do 

município, mostrando uma concentração populacional na área urbana. De qualquer forma, a 

densidade populacional da área urbana de Serra aindaé inferior à de Vitória. 

Historicamente, a dinâmica urbana de Serra esteve associada à expansão periférica da 

metrópole da Grande Vitória, com a consolidação do processo de industrialização a partir da 

segunda metade da década de 1970. O acelerado crescimento demográfico de Serra articula-se 

a significativa oferta de moradia voltada para a população com poucos rendimentos.  

A década de 1970 foi um marco para o município de Serra, tendo em vista que todo 

seu processo de expansão populacional e econômica teve início neste momento, com o 

surgimento de novos núcleos urbanos ao longo das vias e próximos às plantas industriais, 

provocados pela criação dos empreendimentos habitacionais financiados pelo Banco Nacional 

de Habitação (BNH). Vale destacar que, o fluxo migratório nessa etapa de consolidação 

industrial de Serra foi bastante acentuado, na década de 1970 a população de Serra girava em 

torno de 17 mil habitantes, ao passo que em 1980 havia cerca de 80 mil e já na década de 

1990, mais de 200 mil habitantes, assim, mesmo com os empreendimentos habitacionais, uma 

parcela desses novos moradores, ocupou o município de forma irregular e ilegal, fato que 

reflete, atualmente, nas aglomerações urbanas de Serra. Desse modo, entre 1970 e 1990 os 

espaços da moradia no município se originaram de três formas: loteamentos populares 

(regulares ou irregulares), ocupações (invasões) e conjuntos habitacionais promovidos pelo 

Estado. 

 

Gráfico 21 – Evolução da densidade demográfica no município de Serra e no Estado do 

Espírito Santo – 2000 a 2015 



 
Fonte: IBGE, Censo 2010 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Atualmente, o município continua em expansão, tanto no aspecto urbano e econômico 

quanto no demográfico. Conforme podemos verificar no Gráfico 21, a densidade demográfica 

no município tem aumentado constantemente. A área industrial e o setor industrial estão em 

expansão em Serra, e a contínua taxa de crescimento populacional, favorece o aumento da 

malha urbana do município. 

Para além desses aspectos, Serra convive com o problema da violência. Durante 

muitos anos este município apresentou uma das maiores taxas de homicídio por 100 mil 

habitantes do Brasil. A partir de 2008 este indicador apresentou uma tendência de redução, 

inclusive mais acentuada do que a do estado do Espírito Santo. Nenhum dos entrevistados 

comentou sobre o fato. Uma intervenção importante do governo, mas que não foi mencionada 

pelos entrevistados foi o Estado Presente. No entanto, este programa teve início em 2011, 

posterior à tendência de queda do fenômeno de violência letal.  

 

Gráfico 22 – Evolução das taxas de homicídio doloso por 100 mil habitantes 

Estado do Espírito Santo e Município de Serra 
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Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM/DATASUS-MS e IBGE 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Buscando compreender este fenômeno, verificamos quais os bairros com maior índice 

de homicídiosde acordo com as informações obtidas na Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo, para escolha da área para realizarmos um estudo mais aprofundado. Para o estudo no 

município de Serra realizamos a investigação em Vila Nova de Colares, tendo em vista que 

este bairro apresentou a maior incidência de homicídios nos anos de 2014e 2015 na 

comparação entre os bairros do município. 

 

Tabela 34 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de homicídios no 

município de Serra – 2014 a 2015 

Bairro Número de 
Vítimas 

Vila Nova de Colares 46 
Jardim Carapina 38 
Feu Rosa 36 
Novo Horizonte 31 
Central Carapina 27 
Zona Rural 26 
Jardim Tropical 22 
Nova Carapina I 22 
Bairro das Laranjeiras 20 
Nova Almeida Centro 20 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
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Segundo os entrevistados, Vila Nova de Colares não possui área de lazer e nem 

mesmo praças, mesmo sendo um bairro de grande extensão territorial. O morador precisa sair 

do bairro para buscar alguma atividade de lazer. No bairro há uma escola pública com uma 

piscina. Essa escola possui muros altos e arame farpado para impedir a entrada dos moradores 

que tentam invadir a escola para utilizar a piscina. Segundo os relatos, os traficantes abrem o 

portão da escola, uma vez que não existe lazer para os moradores no bairro. Ao realizarmos o 

trabalho de campo, verificamos que não existe nenhum local de lazer no bairro e que estão 

construindo uma praça no bairro, mas segundo relatos esta é muito pequena e sem estrutura de 

lazer, sobretudo considerando as dimensões de Vila Nova de Colares. 

 

“Mas eu, para mim, qualidade de vida é isso! Você ter tranquilidade 
de ir e vir, você ter uma praça perto, não tem. Então, o bairro em si 
não tem uma praça, não sei se vocês perceberam isso, assim.” 
(Moradora de Vila Nova de Colares, Serra, Espírito Santo) 

 

Em uma das visitas ao bairro, uma entrevistada disse que Vila Nova de Colares é “o 

bairro mais violento do Brasil”. Essa percepção parece ser generalizada no bairro, o que 

alimenta o sentimento de insegurança. Uma entrevistada disse que “pra você viver aqui tem 

que ser cego, surdo e mudo. Você não viu nada, você não sabe de nada. Você tem que viver 

assim. Né?”. Ou seja, para (sobre)viver em Vila Nova de Colares o morador deve fingir que 

não sabe de nada e que não conhece ninguém, independente do que esteja acontecendo. Além 

disso, há o receio gerado pelos tiroteios constantes e pela possibilidade de se tornar vítima de 

bala perdida. 

 

“Se eu tô passando na rua eu vejo alguém fumando eu finjo que não 
vejo, não falo nada, nem olho para os lados, vou embora. Pode tá 
acontecendo o que for, menina de dez, onze anos, comprando, 
vendendo, passando, a gente não pode nem olhar. Lógico, a gente fica 
com medo, porque a gente não sabe da onde vai sair.” (Moradora de 
Vila Nova de Colares, Serra, Espírito Santo) 

 
“Então é uma insegurança de você estar no lugar errado, de você 
passar numa hora errada, de você... por mais que eu more aqui há 
muito tempo, todo mundo conhece, tem essa questão, mas isso não 
quer dizer nada. ” (Moradora de Vila Nova de Colares, Serra, Espírito 
Santo) 

 

 



14.2. Os “Bondes” tomam conta: Motivações e causas das mortes violentas intencionais 
em Vila Nova de Colares 

 

Segundo relatos, Vila Nova de Colares é dominado por pequenos grupos de traficantes 

que fazem demarcações do território, tendo sempre como membros adolescentes com menos 

de 18 anos no grupo. Esses grupos se autodenominam de “Bondes”. Em Vila Nova de Colares 

existem nove grupos como estes: Bonde da Casinha, Bonde do Campinho (BDC), Bonde da 

Fronteira (BDF), Boca do Orelhão, João Gato, Bonde da Avenida (BDA), Bonde Mete Bala 

(BMB), Dal Cool e Brejo e Locadora. O tráfico é ostensivo nas esquinas do bairro e 

aparentemente todos os moradores sabem quem são os traficantes e onde estão localizadas as 

bocas de fumo. Vale ressaltar que os jovens que atuam no tráfico de drogas no bairro sempre 

foram moradores de Vila Nova de Colares e por isso todos se conhecem.  

 

“(...) a característica principalmente da Vila de Colares é que existem 
diversos grupos criminosos lá ne, diversos, não é um ou dois não né, 
quase cada esquina eu até tenho o levantamento dos grupos 
criminosos aqui, quase cada esquina tem um grupo diferente (...)” 
(Policial Militar da 2ª Cia do 6° BPM, Serra, Espírito Santo) 

 

Os traficantes de Vila Nova de Colares não ostentam armas nas ruas apesar dos 

tiroteios constantes relatados pelos moradores. Segundo um policial militar, as armas 

utilizadas por estes traficantes são na sua maioria caseiras e/ou velhas, tendo em vista que 

pistolas e outro tipo de armamento terem um alto custo financeiro. Uma forma de 

identificação dos traficantes é a ostentação de medalhões de ouro. Quanto maior o medalhão, 

mais alto o posto do traficante na hierarquia na boca.  

Os moradores relataram sobre a perda de liberdade no bairro. Segundo relatos, existem 

vários locais em Vila Nova de Colares que as pessoas preferem não ir por medo de não serem 

reconhecidas como moradoras. Os traficantes exercem um controle dos territórios através do 

medo. Por exemplo, uma entrevistada relatou que ao andar pelas ruas tem a impressão de que 

está sendo vigiada. Dessa forma, a sensação de liberdade é raptada afetando a qualidade de 

vida dos moradores de Vila Nova de Colares.  

 

“Eles ficam tudo de butuca. Os olheiros fica tudo de butuca. Você 
sente que tem gente te olhando. Eu não posso nem pegar, eu boto o 
celular por dentro do sutiã, mas não boto no bolso, e desligo. Eu fico 
com medo. (...) Mas as outras ruas que eu não conheço e ninguém me 
conhece eu não vou, pode ser de dia, pode ser de noite.” (Moradora 1, 
Vila Nova de Colares, Serra, Espírito Santo) 



 

Segundo um policial militar, o tráfico de drogas é responsável por 90% dos casos de 

homicídio em Vila Nova de Colares. Isso ocorre devido ao fato dos pequenos grupos de 

traficantes disputarem território entre si e contra os grupos do bairro vizinho, Feu Rosa. No 

bairro de Feu Rosa também existem grupos de tráfico: Bonde da Maranata, Bonde da Caixa 

D’Água, Bonde do Ponto Final (BDF), Bonde da Baixada/Área Verde, Palma de Santa Rita X 

Miosótis, Bonde da Torre e Poorf.  

 

“Então acho que é essa insegurança do inesperado, você não sabe o 
que esperar. A guerra de tráfico pode acontecer a qualquer momento, 
assim. Então acho que é isso.” (Moradora 2, Vila Nova de Colares, 
Serra, Espírito Santo) 

 

Nesse contexto, os entrevistados informaram que o local onde ocorrem mais 

homicídios fica nas ruas entre os bairros Vila Nova de Colares e Feu Rosa.  

 

“Tem a “faixa de gaza” aqui no bairro, a famosa faixa de gaza, que é 
a rua que divide Vila Nova e Feu Rosa” (Moradora 2, Vila Nova de 
Colares, Serra, Espírito Santo) 

 

 

Mapa 7 – Mapa de circunscrição dos bairros Vila Nova de Colares e Feu Rosa 

 



Fonte: Google Map 

 

Como a maioria dos homicídios no bairro são motivados pela disputa de territórios 

entre os grupos criminosos, então se o tráfico de drogas não estiver “pulverizado” na região e 

houver apenas um grupo consolidado na área, o número de homicídios é reduzido. No 

entanto, conforme explicado por um policial militar, se a Polícia prender o líder deste grupo, 

pequenas gangues de tráfico se formarão e se confrontarão entre si e com os grupos da região 

vizinha, gerando tentativas de homicídio e homicídios. Essa é a realidade de Vila Nova de 

Colares, um tráfico “pulverizado” com vários pequenos grupos em conflito constante. 

Ademais, segundo uma entrevistada os moradores, sobretudo os jovens, não possuem 

uma boa percepção dos policiais. Entre os motivos para essa percepção destacamos o fato da 

precariedade de policiamento no bairro. Segundo alguns moradores a polícia só percorre Vila 

Nova de Colares quando ocorre tiroteio ou mortes e raramente nos casos de roubo à 

residência. Os policiais atendem os casos de roubo somente se já estiverem no bairro, segundo 

a interpretação de uma das entrevistadas. O outro motivo para a percepção negativa da polícia 

está associado ao medo dos policiais militares. Esse medo advém da forma de atuação desses 

profissionais no bairro. Segundo alguns relatos, os policiais militares são violentos nas 

abordagens. Assim, estamos falando de uma polícia ausente na maior parte do tempo e 

violenta em um bairro cuja situação da criminalidade é crítica. 

 

“A polícia só passa aqui quando tem tiroteio. (...) Só vem em caso de 
tiroteio. Se sua casa for assaltada? Eu até estranhei no dia que eles 
vieram. Aí eu até falei: “Salvou quantas almas do purgatório, que 
eles vieram?”. Aí meu filho falou: “Não, se eles vir é porque já estão 
por aqui. Tirando isso eles não vêm não”. O policial confirmou o que 
eu falei. Ele disse que eles já estavam na rua pra atender uma 
ocorrência, quando apareceu isso aí a gente tava perto e a gente 
passou aqui. Ai eu falei: “Tá vendo?” Se não fosse isso aí, eles não 
iam vir aqui. Quando vê eles passando aqui é pra entrar nessa rua aí 
da frente. Eles já têm o ponto fixo deles fazer a ronda, de vir e botar 
todo mundo no paredão. Então, tirando disso, você não vê 
policiamento pra segurança da população. ” (Moradora 1, Vila Nova 
de Colares, Serra, Espírito Santo) 

 
“Eles sobem pra fazer batida nos suspeitos e de uma forma mais 
violenta possível. E é dessa forma como ela tá falando mesmo. É 
sempre à noite. (...) Eles batem primeiro depois perguntam. ” 
(Moradora 2, Vila Nova de Colares, Serra, Espírito Santo) 
 



“Eles abordam a pessoa já com violência. Eles não perguntam se o 
cara é trabalhador. (...) Eles chegam com violência. Isso aí, então, eu 
não me sinto segura com a polícia. Não me sinto. De jeito nenhum, 
porque os piores bandidos são eles, os piores bandidos são eles. 
Porque pegam os bandidos hoje, fica um mês, dois, daqui a pouco o 
cara tá na rua de novo, fazendo a mesma coisa. Ele tá matando, tá 
roubando, tá estuprando, tá fazendo a mesma coisa. Então a gente vai 
contar com a polícia pra quê? Não adianta, quando eles vêm aqui é 
pra poder fazer abordagem ali, onde fica as boca. Tirando disso, não 
temos policiamento. ” (Moradora 1, Vila Nova de Colares, Serra, 
Espírito Santo) 
 

Diante desse contexto, verificamos que a imagem da polícia está desgastada no bairro. 

Uma moradora informou que os jovens costumam “xingar” os policiais. Um dos policiais 

militares entrevistados, inclusive, disse que entendia quando são xingados, até por que eles 

fazem o mesmo com os jovens. A entrevistada informou que para as crianças e a população de 

Vila Nova de Colares é mais fácil aceitar os traficantes que nasceram e cresceram no bairro 

do que os policiais que são de fora. Na opinião da moradora, em relação aos traficantes, existe 

uma relação de “afeto” com a população. 

Outra percepção interessante apresentada por uma das entrevistadas foi a de que 

durante a ocorrência de tiroteios entre os grupos rivais de traficantes, a polícia não costuma 

realizar o trabalho ostensivo e prefere deixar que estes grupos se matem. Somente após a 

morte desses jovens traficantes a polícia aparece. Para essa moradora, essa é a estratégia da 

polícia de extermínio dos traficantes. Um tipo de extermínio dos jovens sem que a polícia 

precise “sujar as mãos”.  

Sendo assim, Vila Nova de Colares é um bairro que convive com o problema de 

conflitos entre pequenos grupos de tráfico de drogas e uma polícia que não atua para evitar a 

violência, mas pelo contrário, devido a sua forma de atuação acaba gerando mais violência e 

medo na população. Os jovens, diante do contexto social e poucas oportunidades, associam-se 

aos pequenos grupos de tráfico de drogas como uma forma de alcançar “reconhecimento” e 

identidade, mas isso tem um custo, a vida.  

 

14.2. As vítimas e os autores de mortes violentas intencionais em Vila Nova de Colares 
 

Como nas outras localidades, as vítimas de homicídiosão homens, jovens e negros. 

Esses jovens cresceram no bairro e em algum momento se envolveram com o tráfico de 

drogas. Os autores das mortes também são os integrantes dos grupos de tráfico. 

 



Tabela 36 – Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 
em Vila Nova de Colares, Serra-ES – 2014-2015 

  Frequência 

Sexo 
Feminino 6 
Masculino 40 
Total 46 

  
Faixa Etária 

Menos de 16 anos 2 
16 a 19 anos 10 
20 a 24 anos 5 
25 a 29 anos 6 
30 a 39 anos 11 
40 anos ou mais 6 
Não Informado 6 
Total 46 

  
Raça/Cor 

Branca 7 
Negra 32 
Não Informado 7 
Total 46 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Segundo uma entrevistada, o tráfico de drogas é muito atrativo para os jovens que 

“não tem medo de morrer”, uma vez que rende dinheiro para uma população pobre. 

Acrescentando a discussão, um policial militar entrevistado, seguindo uma perspectiva muito 

parecida com a “invisibilidade social”52 proposta por Soares (2000), sugeriu que os jovens 

possuem baixo autoestima e não possuem expectativa para o futuro, assim para alcançar 

algum tipo de “status” e serem reconhecidos na sociedade entram para o mundo do crime. Ao 

fazer isso, tornam-se mais vulneráveis a vitimização por homicídio. 
                                           
52Soares (2000) aborda o tema da violência e da criminalidade através da hipótese da invisibilidade social, onde 
meninos, que quase sempre são negros, imperceptíveis pela sociedade, são esquecidos pelo poder público, 
ignorados pela comunidade e excluídos da cidadania. Segundo o autor, esses meninos não possuem perspectivas, 
esperanças e nem vínculos afetivos ou simbólicos com a ordem social, além de não possuírem nada que os 
identifique com a cultura dominante. Carentes das condições que lhes poderiam alimentar a autoestima, eles são 
anulados em sua individualidade e esmagados pela indiferença pública. Desse modo, ao ter acesso à arma de 
fogo, esses meninos podem ganhar muito mais do que um instrumento que lhes proporcione vantagens materiais, 
mas eles recebem também benefícios simbólicos, afetivos, psicológicos e intersubjetivos. Assim, eles podem 
adquirir um “passaporte para a sua própria existência social”, já que com a arma, serão capazes de produzir pelo 
menos um sentimento diante do outro: o medo (Soares, 2000). Recorrendo à arma, portanto, esses meninos são 
capazes de restaurar as condições mínimas para a edificação de sua autoestima, do reconhecimento e da 
construção de uma identidade, isto é, passam a ser visíveis para a sociedade. Para Soares (2004), uma das formas 
mais eficientes de tornar alguém invisível é projetar sobre ele ou ela um estigma, um preconceito. 
 



 

“E aí tem a questão do tráfico que é um atrativo muito grande aqui, é 
muito grande, é uma oportunidade muito boa de receber 700 reais por 
mês como já relataram pra gente. O dia, por mês, então assim, isso é 
um atrativo muito grande, e, acho que a desvalorização da vida. A 
desvalorização da vida, esses meninos não têm medo de morrer, se 
você fala, não existe mais você chegar para um menino desse e tentar 
tirar ele, falando “olha, você vai morrer cara” eles não estão nem 
aí.” (Moradora de Vila Nova de Colares, Serra, Espírito Santo) 
 
“Ele quer ser notado, como eu disse, ele tem uma baixa autoestima, 
ele tem mínimas perspectivas de crescimento que ele vai ser alguém, 
honestamente falando. E aí ele busca um status, ele busca a 
identidade dele com um grupo, busca ser conhecido, ele quer ter fama 
de violento ou de rebelde, aquele cara que quebrou um vidro, que 
arranhou um carro, que roubou uma pessoa, que tirou o tênis de um 
bacana, então ele quer ter essa fama, ele quer ser reconhecido, o 
menino do sexo masculino, o gênero homem.” (Policial Militar do 6° 
BPM, Serra, Espírito Santo) 
 
 
 

14.4.O que tem sido feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional em Vila 
Nova de Colares 

 
O poder público se “isenta” e não oferece nenhuma opção cultural ou de estrutura 

urbana para o entretenimento dos moradores do bairro. Não obstante, há um sentimento de 

insegurança muito intenso entre a população residente em Vila Nova de Colares que corrói a 

coesão social e faz com que os moradores percam a liberdade de ir e vir, o que inviabiliza o 

desenvolvimento de atividades comunitárias na região.  

Em se tratando de ações e programas de prevenção à violência, os moradores 

entrevistados não identificaram nenhum trabalho desenvolvido por instituições públicas ou 

por ONGs. No entanto, um dos policiais militares entrevistados nos apresentou um projeto 

social que fica localizado em Vila Nova de Colares. Este projeto é um centro social chamado 

“Centro Social São José do Calazanz”53. Segundo a coordenadora deste centro social, o local 

possui ajuda de várias instituições, o terreno é mantido pela igreja católica e possui verba da 

prefeitura para pagar os profissionais. Além disso, existem no local alguns voluntários 

trabalhando. Vale ressaltar que a placa de identificação do projeto/centro social está escrito: 

“Sistema Escolápio de Assistência Social / Itaka Escolapios / Prefeitura Municipal da Serra / 

Estado Presente”, associando tanto a prefeitura quanto à política de governo “Estado 

                                           
53 https://www.facebook.com/CentroSocialSaoJoseDeCalasanzSerra/ 



Presente”. O centro social funciona em uma estrutura que se assemelha a uma escola, com 

salas – algumas pequenas e outras espaçosas – de música, de vídeo, de aula, cozinha, 

banheiros, entre outros, e um espaço externo aberto em que as crianças podem desenvolver 

atividades físicas, além de um refeitório nos fundos. Este projeto teve início em 2008 e possui 

duas sedes, ambas em Vila Nova de Colares, e atende em média 220 crianças, 110 em cada 

centro, sendo 55 por turno. Segundo os coordenadores do projeto, um dos objetivos deste 

centro social é trabalhar com as crianças e adolescentes com idade entre 6 e 15 anos em 

situação de vulnerabilidade social de maneira preventiva para evitar que os mesmos sigam 

para o mundo do crime. O trabalho preventivo consiste em desenvolver atividades com as 

crianças e os adolescentes e suas famílias através de ações educativas, culturais, reforço 

escolar e apoio pedagógico, informática, esporte e valores humanos e espirituais. Este foi o 

único projeto de prevenção à violência identificado no bairro. Apesar do trabalho 

desenvolvido pelo centro social ser muito interessante, este projeto atende a uma parcela 

muito pequena da comunidade.  

 

 

14.5.Dificuldades para a prevenção e redução da violência letal intencional em Vila Nova 

de Colares 

 

Entre as principais dificuldades, verificamos a violência dos policiais militares e a 

desconfiança da população em relação a esta instituição. No que se refere à atuação da Polícia 

Civil, os entrevistados disseram que não sabem sobre o trabalho de investigação no bairro e 

não reconhecem nenhum tipo de resultado oriundo desta instituição.  

 

Bom, pelo menos aqui, eu nunca soube que eles tenham solucionado 
nenhum não. Nem aqui, nem no Feu Rosa. Eles não se preocupam 
muito com isso.  Né? (Moradora 1, Vila Nova de Colares, Serra, 
Espírito Santo) 
 
Acho que não acontece. Pelo menos a devolutiva não acontece, não 
sei se para a família, mas para a sociedade como um todo, ninguém 
fica sabendo não, a coisa fica esquecida, isso não acontece mesmo. 
(Moradora 2, Vila Nova de Colares, Serra, Espírito Santo) 

 

 



14.6. O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional em Vila 
Nova de Colares 

 

 A única ação desenvolvida em Vila Nova de Colares é o projeto “Centro Social São 

José do Calazanz”. Este bairro precisa de mais intervenções sociais, sobretudo direcionadas 

para jovens.  

 Além disso, acreditamos uma estratégia para reduzir e prevenir os homicídios em Vila 

Nova de Colares tem que ser um trabalho de controle da violência policial. Entre as ações que 

deveriam ser desenvolvidas, destacamos a atuação da Ouvidoria de Polícia de forma mais 

autônoma das instituições policiais e com mais recursos de investigação. Também sugerimos 

um trabalho mais ativo da Polícia Civil no bairro. 

 

 

14.7.Quadro Resumido 
 

a) Territórios críticos 

O bairro Vila Nova de Colares, em Serra, surgiu de uma invasão de terras ao lado de 

um conjunto habitacional hoje conhecido como Feu Rosa. Este bairro apresentou a 

maior incidência de mortes violentas intencionais entre os anos de 2014 e 2015. Vila 

Nova de Colares é dominado por pequenos grupos de traficantes que fazem 

demarcações do território e entram em conflito pelo controle das bocas de fumo. 

 

b) Motivações e Causas 

A principal motivação das mortes violentas intencionais em Vila Nova de Colares é o 

conflito entre pequenos grupos de tráfico de drogas pelo domínio e controle das bocas 

de fumo, tendo em vista o rendimento gerado por elas. Os jovens, diante do contexto 

social e de poucas oportunidades no bairro, entram para esses pequenos grupos de 

tráfico de drogas como uma forma de alcançar “reconhecimento” e identidade, essa é 

outra motivação importante para o contexto de violência verificada nesta pesquisa. 

Não obstante, a forma de atuação da Polícia Militar no bairro que além de ser 

violenta, estimula este fenômeno e não realiza nenhuma operação de 

controle/impedimento dos conflitos entre as quadrilhas de tráfico. 

 



c) Perfil das Vítimas/Autores 

As vítimas de homicídioem Vila Nova de Colares são homens, jovens, negros e 

integrantes dos grupos de tráfico, assim como os autores das mortes violentas 

intencionais. 

 

d) O que tem sido feito 

O único trabalho de prevenção à violência encontrado em Vila Nova de Colares foi o 

projeto “Centro Social São José do Calazanz”. Este projeto que trabalha com as 

crianças e adolescentes com idade entre 6 e 15 anos em situação de vulnerabilidade 

social de maneira preventiva para evitar que os mesmos sigam para o mundo do 

crime. O trabalho preventivo consiste em desenvolver atividades com as crianças e os 

adolescentes e suas famílias através de ações educativas, culturais, reforço escolar e 

apoio pedagógico, informática, esporte e valores humanos e espirituais. 

 

e) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

Entre as principais dificuldades para a prevenção e redução dos homicídios em Vila 

Nova de Colares, verificamos: 

• violência dos policiais militares; 

• desconfiança da população em relação à Polícia Militar; 

• ausência da Polícia Civil na realização do trabalho de investigação. 

 

f) O que poderia ser feito 

Como forma de prevenção e redução dos homicídios em Vila Nova de Colares, 

sugerimos as seguintes ações: 

• promoção de lazer, educação e esporte para os jovens 

• projeto de controle da violência policial 

• atuação da Ouvidoria de Polícia 

• trabalho mais ativo da Polícia Civil ne investigação dos homicídios 

 

 
 

 



15.Diagnóstico do Município de Vila-Velha 
 
15.1.Conhecendo Grande Terra Vermelha: territórios onde a incidência de homicídios é 

muito alta 
 

O município de Vila Velha, na Região da Grande Vitória (RGV), apesar de ter passado 

pelo mesmo processo demográfico e econômico da região, apresenta características diferentes 

dos outros municípios da RGV. Conforme já mencionado em seções anteriores, na década de 

1970 os municípios da Região da Grande Vitória vivenciaram mudanças econômicas em 

função da implementação de grandes projetos: Vale do Rio Doce, Samarco, Aracruz e 

Companhia Siderúrgica de Tubarão. Esses empreendimentos geraram profundas mudanças 

sociais nos municípios do Espírito Santo, sobretudo em Vila Velha, contribuindo para a 

ocupação desordenada do espaço urbano, originando o fenômeno da “favelização”, uma vez 

que este município servia como cidade dormitório da mão-de-obra não especializada, que 

atendia às empresas da construção civil na implantação dos grandes projetos (Siqueira, 2001). 

Entre outras coisas, esse dinâmica se deu devido ao fato de Vila Velha não ter se destacado 

como centro industrial e também por ter sido o principal destino dos imigrantes que chegavam 

para trabalhar nas atividades portuárias.  

Já na década de 1980, com as mudanças econômicas causadas pelos grandes projetos, 

o espaço geográfico de Vila Velha foi remodelado com a criação de uma ampla rede de 

serviços e um grande polo de confecções. Neste momento, o município se dividiuem “duas 

cidades” simbólicas: uma localizada ao longo do litoral, com a especulação imobiliária e 

alguns polos econômicos e comerciais; e outra periférica e marginalizada, que passou a 

ocupar os grandes vazios demográficos no entorno dessas regiões. Estas áreas vazias 

passaram a ser alvo de invasões e ocupações irregulares, formadas pela mão de obra barata 

que adentra na informalidade econômica e na precariedade social (Siqueira, 2001). Ademais, 

essas áreas foram excluídas do processo de desenvolvimento urbano que vinha acontecendo 

no município. 

Nesse cenário, a violência letal em Vila Velha passa a crescer de forma muito 

acelerada a partir da metade da década de 1980. Provavelmente, esta tendência de aumento 

dos homicídios em Vila Velha está vinculada ao histórico de crescimento desordenado e de 

invasões e ocupações irregulares de áreas cujo governo não direcionou investimento urbano e 

social. A partir de 2009 a taxa de homicídios por 100 mil habitantes passou a reduzir em Vila 

Velha, assim como em Serra. 

 



Gráfico 23 – Evolução da densidade demográfica no município de Vila Velha e no Estado do 

Espírito Santo – 1980 a 2015 

 
Fonte: IBGE, Censo 2010 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Vila Velha possui 92 bairros distribuídos em cinco Regiões Administrativas: Centro, 

Grande Ibes, Grande Aribiri, Grande Cobilândia e Grande Jucu. A distribuição urbana dessas 

regiões é excludente e desigual, impactando, sobretudo, os jovens. Para se ter uma ideia, o 

valor do rendimento médio do município de Vila Velha é de R$ 2.013,20. Já o rendimento 

médio por região administrativa demonstra a concentração desigual de riquezas no município. 

A Região I – Centro é a região com maior concentração de riquezas do município e onde 

houve maior investimento imobiliário na década de 1980. Por outro lado, a região mais pobre 

do município é Grande Jucu. 

 

Gráfico 24 – Valor do rendimento nominal médio das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade com rendimento por Região Administrativa do município de Vila Velha – Estado do 

Espírito Santo, 2010 

14,3

17,3
18,7

16,8

13,3

15,5
12,6

21,8 22,9

38,2 37,8

32,8

27,3

42,7

61,6 62,4
64,2

75,0
76,6

71,2

60,5
62,4

65,9

70,1

56,6
54,2

61,4

69,1

60,4

70,6

54,5 53,6 52,2

47,3

51,1

15,1

17,2 16,7 16,8

18,0 19,9 20,6
22,4

27,7

33,8 34,6
37,2

31,8

40,6
42,5 41,4 42,5

49,6

57,8

51,9

48,0
46,0

51,3 50,1
48,3 47,0

50,9

56,0 56,3 56,9

51,0

47,1 46,6

42,2 41,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
1

98
0

1
98

1

1
98

2

1
98

3

1
98

4

1
98

5

1
98

6

1
98

7

1
98

8

1
98

9

1
99

0

1
99

1

1
99

2

1
99

3

1
99

4

1
99

5

1
99

6

1
99

7

1
99

8

1
99

9

2
00

0

2
00

1

2
00

2

2
00

3

2
00

4

2
00

5

2
00

6

2
00

7

2
00

8

2
00

9

2
01

0

2
01

1

2
01

2

2
01

3

2
01

4

Ta
xa

 p
o

r 
1

0
0

 m
il 

h
ab

.

Vila Velha Estado do Espírito Santo



 
Fonte: IBGE, Censo 2010 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Para a realização do estudo, selecionamos a área em função da incidência de 

homicídios registrados nas delegacias de Polícia Civil. Analisando o ranking desse tipo de 

violência, verificamos que a Região da Grande Terra Vermelha foi a localidade com maior 

incidência de homicídios em Vila Velha. Grande Terra Vermelha faz parte da Região V – 

Jucu. Os bairros que compõem a área da Grande Terra Vermelha se localizam, na sua quase 

totalidade, à margem direita da Rodovia do Sol (ES-060) (Zanotelli, 2004), próximos à Barra 

do Jucu e nas imediações da Reserva de Jacarenema. São ao todo 12 bairros: 23 de Maio, 

Terra Vermelha, Cidade da Barra, João Goulart, Morada da Barra, Normília da Cunha, 

Riviera da Barra, São Conrado, Residencial Jabaeté, Ulisses Guimarães, Barramares. Na 

Grande Terra Vermelha, os bairros com mais homicídios nos anos de 2014 e 2015 foram 

Barramares e Ulisses Guimarães. Para a realização desta pesquisa, visitamos alguns bairros da 

Grande Terra Vermelha, tendo em vista que algumas áreas eram de difícil acesso devido ao 

alto nível de violência. Os bairros visitados para a pesquisa foram Ulisses Guimarães e Terra 

Vermelha. A escolha para a realização da pesquisa no bairro de Terra Vermelha se deve 

também ao fato deste bairro possuir uma Cia do 4° BPM. 

 

Tabela 36 – O ranking dos 10 bairros com maior incidência de vítimas de homicídios 

no município de Vila Velha – 2014 a 2015 

Bairro 
Número de 

Vítimas 

Região da Grande Terra Vermelha 91 

R$ 2.646,52 

R$ 1.119,85 
R$ 977,86 

R$ 1.076,98 
R$ 945,39 

 R$ -

 R$ 500,00

 R$ 1.000,00

 R$ 1.500,00

 R$ 2.000,00

 R$ 2.500,00

 R$ 3.000,00

Região I -
Centro

Região II -
Grande Ibes

Região III -
Grande Aribiri

Região IV -
Grande

Cobilândia

Região V -
Grande Jucu



Barramares 21 

Ulisses Guimarães 19 

Morada da Barra 14 

Riviera da Barra 9 

João Goulart 7 

Cidade da Barra 6 

Terra Vermelha 5 

Vinte e Três de Maio 4 

Residencial Jabaeté 3 

São Conrado 3 

Normínia da Cunha 0 

Divino Espírito Santo 18 

Santa Rita 17 

São Torquato 17 

Boa Vista I 14 

Vila Garrido 12 

Vale Encantado 10 

Aribiri 9 

Cobilândia 9 

Cristóvão Colombo 9 
Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES 

Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Dessa forma, a Grande Terra Vermelha começa com o surgimento de loteamentos, 

muitos clandestinos, e invasões. Esta localidade, conforme descrição dos moradores, possui 

um histórico de apropriação e brigas por terras. Esta região é caracterizada pela pobreza, 

desemprego, precariedade urbana e vulnerabilidade social, destacada pelos próprios 

moradores. Parte da região era um lixão até a intervenção de um Prefeito que construiu uma 

usina de lixo em outra área. Nesse momento, segundo moradores, houve uma migração de 

uma população advinda da Bahia que invadiu os bairros e deu início ao tráfico de drogas. Nas 

palavras de uma entrevistada: “eles fizeram os barracos, beco (..) Ficou uma favela”.  

Segundo uma entrevistada, a Grande Terra Vermelha é formada por uma migração do 

Sul da Bahia. A percepção dela é de que 80% dos moradores são baianos. Mais do que isso, 

no discurso de alguns moradores captamos a percepção de que os problemas sociais foram 

causados principalmente pelos “estrangeiros”, ou seja, a ideia de que foram os baianos que 

trouxeram as mazelas sociais para a Grande Terra Vermelha. 

 

“Porque 80% da nossa região aqui é Bahia, é tudo Bahia, quer dizer, 
são pessoas que vieram lá daquele norte, nordeste da Bahia, e tipo 
assim, não tem conhecimento de nada e pra eles, tipo assim, a escola 



ta caindo, pra eles os filhos fez o... aprendeu a ler e escrever é o 
suficiente, entendeu? E isso aqui é na região todinha, ta? Hoje a 
gente ta com problema social no bairro que veio a Bahia toda invadiu 
a Cidade de Deus ali que ninguém pode...” (Moradora da Região 
Grande Terra Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 

 

No trabalho de campo foi possível verificar que a localidade carece de área de lazer, 

de serviços públicos de educação e saúde e de projetos sociais. Os moradores, inclusive, 

mencionaram que o posto de saúde no bairro de Ulisses Guimarães normalmente fica fechado 

por conta dos tiroteios. Além disso, os entrevistados informaram que as enfermeiras preferem 

não atender pessoas baleadas. Outra entrevistada questionou como os pais podem deixar as 

crianças em escolas tão sucateadas com as da Região da Grande Terra Vermelha. Durante a 

visita ao campo, pudemos verificar que na região existem problemas de iluminação e há 

muitas ruas não pavimentadas, sobretudo em algumas áreas mais afastadas.  

 

“Hoje nós não temos nenhum projeto social, área de lazer nós não 
temos, então isso é faz com que os adolescentes eles vão pro mundo 
do crime, né, porque eles não têm nada pra fazer” (Moradora da 
Região Grande Terra Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 
 

O bairro possui pequenos grupos de tráfico de drogas. Esses grupos entram em 

confronto entre si, tal como verificado em outras localidades visitadas na Grande Vitória. O 

diferencial é a manifestação pública e violenta contra a polícia nos muros do bairro. São 

mensagens de agressão à Polícia Militar deixadas pelos traficantes, tal como “Porcos 

Fardados”54 ou “Polícia assassina”.  

A dinâmica da violência no bairro e a forma de atuação dos pequenos grupos do 

tráfico de drogas afeta a qualidade de vida das pessoas. Os moradores se sentem inseguros ao 

andar nas ruas do bairro, seja durante o dia ou à noite. As pessoas evitam lugares por conta do 

tráfico e tem a percepção de estarem presos dentro de suas próprias casas, já que andar pelas 

ruas não é seguro. 

 
“Aí, tipo assim, a gente fica preso, né, porque eu mesmo não deixo 
meus filhos na rua. (...) Você vai, você num sabe o que você vai 
encontrar, você vai pro trabalho, você não sabe se você vai 
voltar.”(Moradora da Região Grande Terra Vermelha, Vila Velha, 
Espírito Santo) 
 

                                           
54 A pichação “Porcos Fardados” no muro da 4ª Cia do 4° BPM é uma referência a música com o mesmo nome 
da banda Planet Hemp. 



“É, tem uma pracinha lá mesmo no Ulisses, só que... assim do nosso 
lado, do lado de cá, não pode ir, que os “rapaz” do lado de lá bota a 
gente prá correr. Entendeu? Então nem lá eu passo. é no Ulisses 
mesmo, entendeu, é no Ulisses.” (Moradora da Região Grande Terra 
Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 

 

 

15.2. Disputas de pelo ponto de venda de drogas: Motivações e causas de mortes 
violentas intencionais na Região Grande Terra Vermelha 

 

A ocorrência de tiroteios entre os traficantes e estes contra a polícia potencializa o 

sentimento de insegurança da população residente na Grande Terra Vermelha. Além disso, a 

sensação de que a polícia ou alguma outra instituição não são capazes de controlar ou reduzir 

a violência na região leva os indivíduos a crerem na ausência de segurança e aumento da 

violência, consequentemente, o medo do crime cresce entre a população residente (Borges, 

2012) e assim os traficantes exercem o seu domínio. 

“De segurança?  Se você quer saber, lá nós não temos segurança 
nenhuma, nossa segurança é Deus. Falar a verdade prá você é  Deus, 
que... nem as polícias eles tão respeitando mais. Se você quer saber. 
Esses dias teve tiroteio lá, eles com as polícia. É, nem respeita. Então, 
nossa segurança é Deus.” (Moradora da Região Grande Terra 
Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 

 

 Segundo uma entrevistada, o principal problema da região é o homicídio. O fato das 

pessoas matarem umas às outras, além de gerar muito medo pelo risco de “bala perdida”, 

também provoca insegurança por saber ou ver “alguma coisa”. Os moradores perdem a 

liberdade de olhar para os lados e admirar a vizinhança. 

 

“Principal problema: “É matar [nome do entrevistador], matar! Um 
matando o outro, é matar. Entendeu, a gente não pode, a gente não 
pode nem olhar pra eles assim, eles perguntam o quê que a gente tá 
olhando. Entendeu, tem que andar de cabeça baixa. Eu mesmo ando 
de cabeça baixa. Entendeu?” (Moradora da Região Grande Terra 
Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 

 

No discurso dos moradores e de um policial militar, o “baiano” é um sujeito 

estigmatizado que simboliza o mal na região. A percepção é de que o migrante nordestino, 

além de ser gerador dos problemas de pobreza e desigualdade social, também é o 

representante da categoria analítica do criminoso. Sendo assim, para os entrevistados, a culpa 



dos problemas da Grande Terra Vermelha é do “estrangeiro”, do “desqualificado”, do 

“indesejado”, do “nordestino”, ou seja, do “baiano” (Caldeira, 2000). 

 

“Bastante gente, e o pior é que essa raça vem tudo da Bahia pra cá, o 
tio, o tio vem, aí traz o primo, aí o primo traz a irmã, a irmã vem e 
traz a mãe e por aí vai, o amigo traz o amigo e tipo assim eles tão 
vendendo, eles vendem lote lá chega você quer comprar o lote... É, 
mataram um amigo meu lá e pegaram o lote dele, venderam pra outra 
pessoa, roubaram as coisas deles.” (Moradora da Região Grande 
Terra Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 

 

 O tráfico de drogas na Região da Grande Terra Vermelha ocorre nas esquinas das ruas. 

As drogas, normalmente, ficam escondidas dentro das casas. O traficante não fica com a 

droga. Se o comprador chega no local para efetuar a compra, os traficantes pegam a porção 

necessária e entregam a pessoa. Essa é a tática dos traficantes para evitar de não serem pegos 

em flagrante e não perderem a carga. Quando um jovem/adolescente é apreendido com uma 

carga de drogas, no sistema de justiça não vai acontecer muita coisa e ele será solto 

posteriormente. No entanto, na justiça do tráfico ele acabou de adquirir uma dívida. Assim, 

ele tem que pagar ao chefe e se não conseguir o resultado será a morte. E assim na região 

ocorrem muitas mortes, sejam por conta de dívidas com o tráfico ou devido a rixas entre 

gangues de bairros diferentes.  

 

“ (...) eu tenho homicídios interbairros. Pessoas que se conheciam, que 
se viam, por algum motivo viraram rivais. Eu tenho problemas aqui 
de questões bairristas. Eu tenho situação que pessoas de Ulisses 
Guimarães e João Goulart não pode ir em Morada da Barra. Se 
forem lá eles matam. Então não tem como eu te dar um perfil sobre 
esse tipo de crime. Mas é o que acontece.” (Policial Militar da 4ª Cia 
do 4° BPM, Região Grande Terra Vermelha, Vila Velha, Espírito 
Santo) 

 

Uma vez no tráfico de drogas, o jovem/adolescente passa a matar e acredita que esta é 

a condição dele e a forma de resolução de alguns problemas. Não obstante, “matar” é uma 

forma de manutenção do respeito na área e passa a fazer parte de sua sociabilidade. 

 
“ (...) aí eu comecei a conversar com ele, conversar, ele saiu da 
cadeia, tava com 38 na cintura, falei um pouco de Deus pra ele, num 
tem? Aí ele falou “Fulana, já matei mais de 30 pessoas aqui” eu falei 
“mas porque que você matou?” “porque compra droga e não paga” 
eu falei “mas cê acha que vale a pena tirar uma vida por dez reais?” 
- “eu sei, mas não tem jeito se o cara era preto” - “mas aí você não 



vai receber” - “ah, mas aí também ele não da prejuízo mais pra 
ninguém”(...)”. (Moradora da Região Grande Terra Vermelha, Vila 
Velha, Espírito Santo) 

 
A principal motivação dos homicídios na Grande Terra Vermelha é a disputa pela 

droga. No entanto, essa disputa não se refere apenas por um ponto específico, mas tem a ver 

com o mercado consumidor, uma vez que o chefe do tráfico possui pessoas que vendem e ele 

precisa ter liberdade de pegar, comprar e abastecer o seu produto. Sendo assim, se um local é 

um bom ponto de venda, os consumidores procuram e está dando lucro, então deve ser um 

bom investimento. Dessa forma, esse mercado gera conflitos entre os grupos de traficantes 

para conquistar os melhores pontos de venda de drogas. 

 

15.3. As vítimas e autores de mortes violentas na Região Grande Terra Vermelha 
 

O perfil das vítimas de homicídios na Terra Vermelha é composto por homens, jovens 

e negros. Um policial militar entrevistado afirmou que as vítimas de mortes violentas 

intencionais são jovens envolvidos com o tráfico de drogas e com passagem na polícia.   

“A... quase grande, né, a maioria delas são jovens, de cor parda, 
origem muito humildes, A... esmagadora maioria do sexo masculino. 
Eu arrisco a dizer entre catorze a vinte e oito, vinte e nove anos. A... 
aqui nessa região grande parte deles já tem passagem pela polícia, 
por uso, ou por porte de droga e arma, alguns assaltos. É isso. 
Grande parte das vítimas, grande parte mesmo são por arma de fogo. 
Alguns casos por armas, ou por instrumentos, mas a maioria é arma 
de fogo.” (Policial Militar da 4ª Cia do 4° BPM, Região Grande Terra 
Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 

 

 

Tabela 38 – Características sociodemográficas das vítimas de Mortes Violentas Intencionais 
em Grande Terra Vermelha, Vila Velha-ES – 2014-2015 

  Frequência 
Sexo 

Feminino 5 
Masculino 86 
Total 91 

  
Faixa Etária 

Menos de 16 anos 3 
16 a 19 anos 20 
20 a 24 anos 25 
25 a 29 anos 8 
30 a 39 anos 17 



40 anos ou mais 9 
Não Informado 9 
Total 91 

  
Raça/Cor 

Branca 8 
Negra 63 
Não Informado 20 
Total 91 

Fonte: Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – PCES 
Elaboração: Pesquisa Pensando Homicídios, Grupo 7, LAV-UERJ e FGR/Senasp, 2016. 
 

 

Os entrevistados relataram que a maioria das vítimas e dos autores dos homicídios tem 

envolvimento com o tráfico de drogas. A entrada no tráfico de drogas é muito precoce, 

segundo relato dos moradores. As oportunidades são grandes e a oferta acaba sendo tentadora 

para os adolescentes que estão expostos à dinâmica do tráfico. Os traficantes seduzem os 

adolescentes para entrarem no tráfico com a promessa de dinheiro fácil e rápido.  

 

“ (...) as criança, é, as que estuda na parte da manhã vai pra escola de 
manhã, a tarde não tem nada, não tem nada, você acredita que uma 
criança que foi na escola de manhã, a tarde ela fica fazendo o que? 
Aí, quer dizer, a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar a maioria das 
vezes, a mãe e o pai vai trabalhar, fica aquela criança sozinha, passa 
“ah leva isso aqui pra mim, toma dois reais”, e é isso que vicia, você 
não tem noção, eu vejo os adolescentes nessa rua que você entrou do 
Rede Show mais um pouquinho lá pra baixo tem assim uma esquina, o 
tráfico ta ali os meninos ta ali, você passa eles te oferece.” (Moradora 
da Região Grande Terra Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 

 

 

15.4.O que tem sido feita para prevenir e reduzir as mortes violentas na Região Grande 
Terra Vermelha 

 

Na Região da Grande Terra Vermelha existe uma Cia do 4° BPM que fica localizada 

no bairro de Terra Vermelha. Segundo moradores, a implantação desta Cia do 4° BPM é uma 

conquista recente, sobretudo considerando que a região já existe há cerca de 26 anos. A 4ª Cia 

do 4º BPM até o início de 2016 funcionava no anexo de um colégio local, em condições de 

certo modo precárias. Em março de 2016 a 4ª Cia do 4° BPM se mudou para uma sede 

totalmente nova, situada próxima à localização anterior.  



A 4ª Cia do 4º BPM possui um efetivo de 128 homens e três viaturas para realizar as 

rondas nos bairros da Grande Terra Vermelha. Segundo os moradores entrevistados, a Polícia 

Militar é a única instituição de segurança pública que atua na região, apesar de existirem seis 

investigadores da Polícia Civil na área. Não obstante, uma entrevistada relatou que não existe 

nenhum tipo de investimento do governo na região. Sendo assim, os policiais militares não só 

desempenham o papel de agentes de segurança pública como também o de representantes do 

governo. 

 

“Então assim, não ta tendo, eu não falo que o pessoal, assim, eles 
aqui eles “ah, porque é a Polícia Militar”, tudo é a Polícia Militar, 
gente, aqui não é só Polícia Militar, a Polícia Militar é preventiva, 
entendeu? Mas aqui é tudo, tudo, tudo, tudo, esses menino fica 
sobrecarregado, entendeu?” (Moradora da Região Grande Terra 
Vermelha, Vila Velha, Espírito Santo) 

 

15.5. Dificuldades para prevenir e reduzir a violência letal intencional na Grande Terra 
Vermelha 

 

Assim, a Polícia Militar é uma instituição presente na Grande Terra Vermelha, 

considerando as dimensões da região e o efetivo da 4ª Cia do 4° BPM. Vale ressaltar que essa 

presença é respondida através de mensagens simbólicas direcionadas à Polícia. Em toda a 

região existem pichações indicando percepções negativas sobre a polícia, tais como “Polícia 

assassina” e “Polícia covarde”, entre outras. Uma das pichações fica no muro da parte de trás 

da sede nova da Cia do 4° BPM com a expressão: “Porcos Fardados”. Conforme relatado 

acima, os traficantes não têm medo da polícia e enfrentam esses profissionais. Nesses 

confrontos, mais mortes são registradas. 

 
15.6. O que poderia ser feito para prevenir e reduzir a violência letal intencional na 
Região da Grande Terra Vermelha 

Os moradores acreditam ser possível reduzir os homicídios na Região Grande Terra 

Vermelha investindo em programas sociais que garantam os direitos básicos da população, 

sobretudo, aos de jovens. 

 
15.7.Quadro Resumido 

 

m) Territórios críticos 



O histórico de Vila Velha está vinculado ao crescimento desordenado e de invasões e 

ocupações irregulares de áreas cujo governo não direcionou investimento urbano e 

social. Para a realização do estudo, selecionamos a área em função da incidência de 

homicídios registrados nas delegacias de Polícia Civil. Analisando o ranking desse 

tipo de violência, verificamos que a Região da Grande Terra Vermelha foi a 

localidade com maior incidência de homicídios em Vila Velha. Esta região é 

caracterizada pela pobreza, desemprego, precariedade urbana e vulnerabilidade 

social. O bairro possui pequenos grupos de tráfico de drogas. Esses grupos entram em 

confronto entre si. 

 

n) Motivações e Causas 

A principal motivação dos homicídios na Grande Terra Vermelha é a disputa pela 

droga. No entanto, essa disputa não se refere apenas por um ponto específico, mas 

tem a ver com o mercado consumidor e com o lucro. Além disso, no tráfico de 

drogas, o jovem/adolescente passa a matar e acredita que esta é a condição dele e a 

forma de resolução de alguns problemas. 

 

o) Perfil das Vítimas/Autores 

O perfil das vítimas de homicídios na Terra Vermelha é composto por homens, 

jovens, negros, envolvidos no tráfico de drogas, assim como os autores dos 

homicídios. 

 

p) O que tem sido feito 

Não identificamos nenhuma ação na Grande Região Terra Vermelha, apenas a nova 

instalação da 4ª Cia do 4º BPM. 

 

q) Dificuldades no enfrentamento dos homicídios 

Uma das principais dificuldades para o enfrentamento dos homicídios em Terra 

Vermelha diz respeito a forma como o tráfico enfrenta a polícia, sobretudo as 

manifestações visuais através de pichações na localidade, o que gera um conflito 

simbólico entre os mesmos, e constrói uma imagem negativa da polícia perante a 

população residente. 



 

r)  O que poderia ser feito 

Alguns entrevistados apontaram a necessidade de investir na infraestrutura e em 

políticas sociais voltadas para a Juventude na Região Grande Terra Vermelha 

 

 

 
 
16. Recomendações 
 

Considerando os resultados encontrados neste estudo, percebemos que os 

bairros/localidades dos municípios estudados são lugares onde é necessário um grande 

investimento na estrutura de prevenção aos riscos da violência letal. Faz-se logo necessária a 

maior presença do Estado em todos os seus fundamentos, com uma burocracia competente 

como base e meio para melhor fluxo dos canais de reivindicação e ação; uma maior 

efetividade da lei, que pode ser alcançada tanto pelo incremento do efetivo policial como, e 

principalmente, pelo resgate da preocupação dos órgãos competentes com a garantia da 

cidadania em termos de direitos civis, sociais e políticos assegurados; e a existência nos 

órgãos do Estado da concepção de bem público, tendo esta que ser discutida e construída em 

parceria com a comunidade, pois se trata de um termo polêmico, cujo debate é essencial para 

o estabelecimento de consensos mais ou menos duradouros. 

O que vemos na maior parte dos municípios analisados, no entanto, é um quadro que 

O´Donnel (1993) poderia chamar de “áreas marrons”. Para o referido autor, a definição dessas 

áreas toma como parâmetro os diferentes graus de presença do Estado nos aspectos efetivos e 

funcionais. Essas duas dimensões compreendem tanto a existência de uma rede pública de 

serviços básicos elencados pela legislação de cada território (nacional, estadual, provincial, 

municipal, etc.) como direitos como a garantia de funcionamento burocrático eficaz e 

legalmente efetivo. As “áreas marrons” corresponderiam a territórios onde haveria uma baixa 

intensidade desses aspectos, dando espaço tanto a um total abandono da população quanto à 

existência de prestação de serviços mediante práticas cujas regras não estão previstas em leis 

(muitas vezes, ilegais) e que enfraquecem a solidariedade social, em termos de organização 

por reivindicação de direitos coletivos e difusos, e o sentimento de confiança da população 

com o poder político. São exemplos dessas práticas o clientelismo e o patrimonialismo. São 

nas “áreas marrons” que podemos compreender melhor a associação entre “a população 



querer fazer justiça com as próprias mãos” e a “descrença no poder público”, frases 

repetidas em muitas das entrevistas realizadas com funcionários de órgãos ligados à segurança 

pública e com a sociedade civil. 

Vemos, portanto, a importância de se pensar formas de maior presença e eficácia do 

Estado nesses municípios. Esses bairros e localidades possuem uma população 

essencialmente jovem. Essa fatia da população necessita de ações específicas voltadas para a 

educação, qualificação profissional e lazer.  Essas iniciativas seriam fundamentais para a 

mudança de um quadro alarmante em relação às taxas de homicídio juvenil e envolvimento 

com o tráfico de drogas. São necessárias, ainda, políticas preventivas e, também, de contenção 

da violência, com a criação de projetos em que o Estado se faça presente nas comunidades e 

que os jovens possam ocupar os espaços públicos, entendendo-os como seus. A participação 

de instituições públicas de segurança seria extremamente importante nesse processo, 

propiciando uma maior integração entre polícia e comunidade.  

 Por fim, considera-se essencial na execução das ações propostas no presente 

documento um grande empenho na integração entre as polícias Militar e Civil e Guarda 

Municipal; a união de forças entre as esferas municipal, estadual e federal; e, ainda, 

articulações entre sociedade civil e poder público. Torna-se imperativo, tendo em vista a 

situação atual dos municípios, compreender as questões de segurança pública de maneira 

ampla, visando principalmente à qualidade de vida da população e ao bem-estar social.   

 

• Novas políticas de natureza intersetorial: em nenhum município visitado verificamos a 

presença ou atuação do governo municipal nas áreas de maior incidência de 

homicídios. Essas áreas, normalmente, são abandonadas pelo poder público. No 

entanto, essas localidades precisam de investimento direcionado para redução da 

violência letal. Uma forma para alcançar este objetivo é definir um agente público 

capazde implementar políticas públicas ou programas sociais. Este sujeito deve ser um 

ator político dotado de autoridade e competência para dialogar com as várias áreas da 

administração. Este requisito é fundamental, tendo em vista que os governos 

municipais possuem uma organização segmentada, dividida por secretarias e órgãos 

vinculados. O ator político representante do governo municipal vai instaurar de um 

fórum de políticas sociais articulando diferentes secretarias: educação, cultura, 

esporte, assistência social, etc., conforme a demanda local. 

• Focalização territorial: Um requisito da eficiência das políticas preventivas é a 

focalização territorial. É necessário focalizar a área onde a política será desenvolvida, 



ainda que as realidades locais sejam relativamente parecidas. Os diagnósticos 

realizados nessa pesquisa demonstram a importância do foco na localidade. Cada 

bairro ou área apresenta uma demanda específica que precisa ser considerada na 

construção da política ou do programa de prevenção à violência letal.  

• Gestão Participativa: É possível mudar a escala da intervenção a partir de um mutirão 

competente, amparadopor diagnósticos e orientações técnicas adequadas, garantindo 

ampla participação e transparência, para que se construa a confiançaentre as partes 

envolvidas.  

• Investimento nas Instituições Policiais: Para o desenvolvimento de um bom trabalho 

tanto preventivo, realizado pela Polícia Militar, quanto do investigativo, desenvolvido 

pela Polícia Civil, é indispensável investimento nas instituições policiais. Nos 

diferentes municípios visitados, verificamos a carência de viaturas, computadores, 

câmeras de vídeo, armamento, etc. Além disso, os policiais reclamaram de questões 

salariais. Assim, recomendamos:  

� gratificações para os policiais civis vinculados às Delegacias de 

Homicídio; 

� melhores salários para os policiais militares; 

� aprimorar a infraestrutura das delegacias de homicídio; 

� fornecer equipamento nas viaturas, como GPS e computador de bordo, 

para controle do trabalho policial e busca de informação do sistema de 

banco de dados da polícia; 

� articular com as prefeituras a implementação de câmeras de vídeo nas 

áreas de maior incidência de homicídio, para facilitar o trabalho de 

investigação policial. 

• Maior Controle Externo da Violência Policial: A violência e a corrupção policial é um 

dos principais problemas em alguns municípios. Assim, é necessário desenvolver 

protocolos para a investigação de homicídios cometidos por policiais. 

 

17. Conclusão 
 

O principal tipo de violência que incomoda a sociedade brasileira é aquele relacionado 

à criminalidade e à delinquência social, já que esses tipos tendem a ameaçar o patrimônio e a 

vida das pessoas, além de estarem presentes nos jornais, noticiários televisivos e no cotidiano 



das pessoas. De fato, a população acredita que a violência “representa um risco maior para a 

realização do processo vital humano: ameaça a vida, altera a saúde, produz enfermidade e 

provoca a morte como realidade ou como possibilidade próxima” (Agumedelo, 1990, p.1). 

O Brasil vem experimentando um crescimento significativo do número de vítimas de 

homicídio ao longo dos últimos 40 anos. Os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo 

apresentam uma tendência de aumento desde a metade da década de 1980. Para tentar 

entender melhor esse fenômeno realizamos uma pesquisa em doze municípios e encontramos 

resultados curiosos em cada localidade. 

No Rio de Janeiro o bairro mais violento foi Santa Cruz e dentro deste bairro a o 

Conjunto Habitacional Cesarão. Até 2014 o conjunto habitacional era dominado por 

traficantes de drogas. Nessa época, haviam incursões constantes da Polícia Militar para conter 

o tráfico de drogas. Depois desse período, a milícia ocupou a localidade e permanece até hoje. 

A polícia não faz mais incursões na localidade como antes, até porque, segundo a percepção 

de um dos entrevistados, a milícia executa a função de Estado e expulsa os “bandidos”. Uma 

questão importante verificada na pesquisa é a localização do conjunto habitacional. O Cesarão 

fica em frente à Favela do Rola, que hoje está sob o domínio do tráfico. O que divide o 

conjunto habitacional e a favela do Rola é a Avenida Cesário de Melo. Segundo os 

entrevistados, a Milícia e o tráfico constantemente entram em conflito, uma vez que a Milícia 

quer dominar a Favela do Rola e o tráfico quer retomar o domínio do Cesarão. Esses conflitos 

geram muitas mortes. Outra localidade importante destacada pelos entrevistados é a favela de 

Antares. Os entrevistados destacaram que Antares é o “quartel general” dos traficantes, e 

sempre que a polícia ou os milicianos atacam os traficantes da Favela do Rola, estes fogem 

para Antares. Segundo os entrevistados a Milícia é formada por policiais e “dominou” o 

Cesarão com a ajuda da Polícia Militar. Tem atuado através da venda de gás e de TV à cabo. 

Os milicianos fazem rondas de carro no conjunto habitacional como forma de manutenção do 

poder local através do medo e para controlar possíveis conflitos. 

O bairro de Jardim Catarina é um loteamento periférico do município de São Gonçalo, 

segunda maior cidade em termos populacionais do Estado do Rio de Janeiro, segundo o 

Censo de 2010.  Este bairro é dividido e organizado em territórios distintos, representados por 

micro-áreas com formações históricas heterogêneas e dinâmicas de violência diferenciadas, 

como por exemplo o Jardim Catarina Velho, o Jardim Catarina Novo, a Ipuca, o Pica-Pau e a 

Favela de Santa Luzia, entre outros. A partir do trabalho de campo e das entrevistas foi 

possível identificar alguns processos e micro-áreas distintas. Conforme descrição dos 

moradores, Jardim Catarina é controlada pelo tráfico de drogas. A principal motivação dos 



homicídios no bairro sempre esteve associada ao tráfico, seja por disputas internas e, 

principalmente, por acertos de conta. Outra informação destacada pelos entrevistados foi a 

obra realizada para construção da Estrada do COMPERJ (Complexo Petroquímico). A estrada 

não tem sido utilizada para sua finalidade original, mas como espaço de tráfico de drogas e de 

armas, já que esta foi construída entre o Complexo do Salgueiro e o Jardim Catarina e pode 

ser reconhecida como uma “estrada sem lei”, onde os traficantes ostentam as armas no meio 

da estrada, tendo em vista que não passa carro nesse espaço.  

Na Baixada Fluminense realizamos o diagnóstico em quatro municípios: Duque de 

Caxias, Belford Roxo, Nova Iguaçu e São João de Meriti. O que verificamos nos municípios 

da Baixada Fluminense é a precariedade social e ausência do poder público nas localidades 

analisadas. A violência letal é um problema crítico nessas áreas. São regiões dominadas pelo 

tráfico e a polícia faz incursões apenas com o objetivo de matar. Nesse sentido, os moradores 

sofrem com essas incursões, pois os policiais não os respeitam.  

A precariedade da segurança e de policiamento é uma das queixas mais latentes na 

infraestrutura da região. E, quando os policiais que frequentam a região, são em sua maioria 

corruptos e estão lá para receberem suborno dos “bandidos”. Da mesma forma, alguns 

homicídios ocorridos no bairro não recebem a atenção devida, nem são investigados por 

omissão e/ou conivência dos policiais locais. Por fim, foi mencionada também a presença de 

milicianos na região, sendo estes participantes do tráfico de drogas. 

Os entrevistados explicaram que a violência da região está grandemente relacionada a 

roubos e tráfico de drogas, sendo as vítimas de homicídios, em sua maioria, pessoas 

relacionadas a estas práticas ilegais. Segundo os moradores, a violência cresceu nos últimos 

anos e têm relação com a instalação das UPP(s) (Unidades de Polícia Pacificadora) na capital 

carioca. Os moradores disseram que existem muitas pessoas novas na vizinhança e não 

conseguem reconhece-las.  

Já em Campos dos Goytacazes o bairro que apresentou maior incidência de homicídios 

foi Parque Eldorado. Este bairro sofreu com a implementação de uma política advinda da 

remoção e construção de um novo bairro. A junção de facções criminosas rivais e o espectro 

da visibilidade social entre os jovens ao entrar para o tráfico somada a vontade de matar torna 

essa região uma das mais violentas de Campos. 

Em Cabo Frio realizamos a pesquisa no bairro Jardim Esperança. Este bairro é 

marcado por conflitos para o controle das áreas do tráfico entre o Comando Vermelho e o 

Terceiro Comando Puro. Além disso, é uma localidade onde o poder público não aparece, 

tornando-se ainda mais vulnerável para as situações de violência. 



No Espírito Santo, realizamos a pesquisa em quatro municípios da Região da Grande 

Vitória. Em Cariacica fizemos o trabalho de campo no bairro deCastelo Branco, tendo em 

vista que este apresentou a maior incidência de homicídios nos anos de 2014 e 2015. 

Verificamos que dessas mortes está associado ao tráfico de drogas. As pessoas podem ser 

vítimas de homicídio em brigas pelos pontos de droga, uma vez que o tráfico é dividido no 

bairro por pequenos grupos de traficantes, que muitas vezes entram em conflito com grupos 

rivais.  

Outra motivação, segundo os entrevistados, diz respeito a dívida da vítima com o 

tráfico, ou seja, o indivíduo compra e não paga a droga, então o traficante vai “tirar satisfação 

e mata”. Para um dos entrevistados o acerto de contas é uma forma de manutenção do poder 

do chefe da boca, senão vem outro grupo de traficante para tomar o ponto. E o chefe “não 

quer perder o poder da droga”. Nessa perspectiva de poder na hierarquia na boca, há outra 

motivação para os assassinatos. Os traficantes matam o chefe do tráfico para ocupar a 

liderança na boca. Segundo os entrevistados, alguns jovens já entram querendo chegar nesta 

posição. 

No município de Serra trabalhamos com um bairro formado por ocupações e invasões: 

Vila Nova de Colares. Este bairro é dominado por grupos de traficantes que se 

autodenominam de “Bondes”. O tráfico é ostensivo nas esquinas do bairro e aparentemente 

todos os moradores sabem quem são os traficantes e onde estão localizadas as bocas de fumo. 

No entanto, os traficantes não ostentam armas. Há um discurso de violência policial no bairro 

durante as abordagens. Além disso, foi relatado que durante a ocorrência de tiroteio entre os 

grupos rivais de traficantes, a polícia não costuma realizar o trabalho ostensivo e prefere 

deixar que estes grupos se matem. Somente após a morte dos jovens traficantes é que a polícia 

aparece.  

No município de Vila-Velha estudamos a Região da Grande Terra Vermelha que 

começa com o surgimento de loteamentos, muitos clandestinos, e invasões. Este área é 

caracterizada pela pobreza, desemprego, precariedade urbana e vulnerabilidade social, 

destacado pelos próprios moradores. Esta localidade, conforme descrição dos moradores, 

possui um histórico de apropriação e brigas por terras. Segundo um entrevistado, a Grande 

Terra Vermelha é formada por uma migração do Sul da Bahia. Há uma percepção de que a 

violência na região foi gerada pela cultura de violência trazida pelos baianos. A Grande Terra 

Vermelha possui pequenos grupos de tráfico de drogas. Esses grupos entram em confronto 

entre si, tal como verificado em outras localidades visitadas na Grande Vitória. O diferencial é 

a manifestação pública e violenta contra a polícia nos muros do bairro através de pichações.  



Vitória é a capital do Espírito Santo. Nova Palestina foi o bairro escolhido para a 

realização da pesquisa. Verificamos que no bairro existem pequenos grupos de traficantes que 

disputam as bocas. Além das disputas internas ao bairro, há conflitos com os moradores do 

bairro vizinho, chamado Resistência. Segundo relatos, os jovens moradores de Resistência 

não podem transitar por Nova Palestina e a recíproca é verdadeira.  

Os moradores se sentem inseguros com as rixas entre os grupos rivais. Segundo uma 

entrevistada, ela sente medo de utilizar o espaço público social (academia pública e praça do 

bairro) por receio de levar um tiro. Na opinião de um policial, os integrantes dos grupos 

criminosos gastam o pouco dinheiro que arrecadam “para dar tiro nos outros”. E segundo ele, 

as armas são de baixo poder de fogo, uma vez que esses indivíduos são de baixa renda. 

No que se refere as vítimas, em todos os municípios analisados as pessoas 

assassinadas são jovens, homens e na maioria jovens. Além disso, as vítimas têm algum tipo 

de relação com o tráfico de drogas e vários já foram autuados por porte de arma, tráfico de 

drogas e/ou roubo. Outro aspecto verificado na pesquisa diz respeito ao fato de todas as 

localidades com maior incidência de homicídio terem uma infraestrutura precária ou terem 

sido beneficiadas com alguma intervenção urbana recente, mudando a paisagem da 

localidade: antes não tinha asfalto, iluminação e saneamento e agora tem. 

O tráfico de drogas é transversal na análise de todos os municípios que compõe esta 

pesquisa. Os entrevistados sempre associam a causa dos homicídios ao tráfico de drogas, mas 

existem outros fatores relacionados a este fenômeno, como a baixo autoestima dos jovens, a 

precariedade e vulnerabilidade social das crianças e adolescentes das comunidades, o 

sentimento de pertencimento que o tráfico pode gerar, recursos financeiros e reconhecimento 

social.  

Além dessas questões, verificamos a influência da milícia e da corrupção policial na 

dinâmica dos homicídios em alguns municípios do Rio de Janeiro. Esses aspectos são 

fundamentais para entender as causas das mortes violentas intencionais em algumas 

localidades. A forma de atuação da milícia, o controle que exerce sobre as populações e os 

conflitos com os traficantes são determinantes para a compreensão dos homicídios. 

Sendo assim, para a execução do Pacto Nacional de Redução dos Homicídios será 

necessário a articulação de várias pastas em diferentes níveis governamentais, bem como com 

a sociedade civil, sobretudo a população residente nas áreas de maior incidência de 

homicídios.  
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19. Anexos 
 

Instrumentos de Pesquisa 
 

No Rio de Janeiro e no Espírito Santo foram utilizados roteiros diferentes para os 

atores sociais, por conta da entrada no campo em momentos diferentes e a possibilidade de 

repensar a estratégia de pesquisa no Rio de Janeiro. 

 

- No Rio de Janeiro o Instrumentos com os Atores Sociais foi o seguinte: 
 
 

Roteiros para Entrevista Semi-Estruturada  
 

PÚBLICO: ATORES SOCIAIS  
 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS AO ENTREVISTADOR :  

1. Levar em conta a relação do entrevistado com o espaço territorial no momento de 

formular as perguntas. Região é um termo amplo, que vai depender da referência que 

usam os entrevistados (região administrativa, bairro, comunidade etc.) 

2. Não ler as informações escritas em itálico. 

3. Não ler as Chamadas dos Blocos. Elas funcionam apenas como referência temática 

para o pesquisador. 

 

 
ABORDAGEM INICIAL... 
 
Bom dia/Boa Tarde! 

Nós somos pesquisadores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Estamos 

realizando um estudo sobre os Problemas de Infra-estrutura, Cidadania e Violência dos 

bairros da cidade do Rio de Janeiro. O seu bairro foi sorteado.  

O(a) Sr(a) gostaria de participar e responder algumas perguntas sobre este tema?  

 

BLOCO 1: DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS (físicas, sociais e comunitárias) 
DA LOCALIDADE PESQUISADA 

 

1. Vamos começar a nossa conversa, falando um pouco do seu bairro?  

a. Como é morar em __________(mencionar o nome do bairro/região)?  



b. Quais são os principais problemas deste bairro/região? (Usar os probes- “por 

exemplo’ e “ Fale um pouco mais”)  

c. E a infraestrutura? (Fazer esta pergunta caso o entrevistado não mencionar o 

referido tema). 

2. Existem praças ou espaços de lazer neste bairro/região?  

a. O(a) Sr(a) frequenta?  

b. E os outros moradores utilizam?  

c. Como? (Usar os probes- “por exemplo’ e  “ Fale um pouco mais”)  

(ATENÇÃO PESQUISADOR: Usar o probe – “Tell me more” quando o 
entrevistado mencionar expressões e adjetivos para descrever determinadas situações, 
lugares ou experiências”). 

 
3. O(a) Sr(a) se sente seguro caminhando nas redondezas de dia?  

a. E de noite?  

b. Na sua opinião, quais são os principais problemas de segurança conhecidos aqui 

em  ____________ (mencionar o nome do bairro/região)? (Usar os probes- “por 

exemplo” e “ Fale um pouco mais”) 

 

BLOCO 2: OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIOS NO BAIRRO/REGIÃO 
 
4. O(a) Sr(a) considera o seu bairro perigoso?  

a. Por que? (Usar os probes- “por exemplo’e  “ Fale um pouco mais”)  SE NÃO, 

PULAR PARA PERGUNTA 5. 

b. Quais são os motivos que fazem com que ____________ (mencionar o nome do 

bairro/região) seja perigoso? (Usar o probe - “ Fale um pouco mais”) 

c. Neste bairro, há muitos assassinatos? (Usar o probe - “ Fale um pouco mais”). 

d. O(a) Sr(a) saberia dizer os motivos mais comuns para estas mortes? (Usar o probe 

- “ Fale um pouco mais”). 

5.   O(a) Sr(a) lembra de algum caso de assassinato no seu bairro/região, nos últimos cinco 

anos? 



a. O(a) Sr(a)  saberia dizer o que provocou esta(s) morte(s)? (Usar os probes- “por 

exemplo’e  “ Fale um pouco mais”). 

6. Existem lugares no bairro/região que podem ser considerados mais violentos (com 

registros de mortes)?  

a. Onde?  

b. Por que? (Usar os probes- “por exemplo” e “ Fale um pouco mais”)  

 
7. 1. O(a) Sr(a) poderia falar um pouco sobre as pessoas que foram assassinadas no seu 

bairro?  

a. O(a) Sr(a) as conhece?  

b. Como elas são? 

c. O(a) Sr(a) saberia dizer a idade delas? 

d. Elas são casadas? Ou solteiras? 

e. Estudam e/ou trabalham? (Usar o probe - “ Fale um pouco mais”). 

 
8. Agora o(a) Sr(a) poderia falar um pouco sobre as pessoas que cometeram homicídios no 

seu bairro?  

a. O(a) Sr(a) as conhece?  

b. Como elas são? 

c. O(a) Sr(a) saberia dizer a idade delas? 

d. Elas são casadas? Ou solteiras? 

e. Estudam e/ou trabalham? 

f. Elas moram neste bairro/região?  

g. Sabe dizer o que leva essas pessoas a cometer esses assassinatos? (Usar o probe - “ 

Fale um pouco mais”). 

 
 
BLOCO 3: RELATO DE CASOS CONHECIDOS 
 

9. O(A) Sr(a) tem um familiar/amigo/colega que foi assassinado___________(mencionar 

no bairro de referência) nos últimos 5anos?SE NÃO, PULAR PARA O BLOCO 4, 

PERGUNTA 10. 

a. O(a) Sr(a) poderia contar um pouco sobre este episódio?  

b. Como aconteceu? (Usar os probes- “por exemplo’e  “ Fale um pouco mais”). 



c. Quando foi? (Fazer esta pergunta se o entrevistado não a mencionar) 

d. Em sua opinião, quais foram os principais motivos para esta morte acontecer? 

(Usar os probes- “por exemplo” e  “ Fale um pouco mais”). 

 
10. O(a) Sr(a) poderia falar um pouco mais do(a) Sr(a) ___________(mencionar o nome 

da vítima ou a expressão “familiar/amigo” caso o(a) entrevistado(a) não tenha 

identificado a vítima)? (Usar os probes- “por exemplo” e  “ Fale um pouco mais”). 

a. Como ele(a) era?  

b. Qual a idade dele(a)? 

c. Ele(a) era casada(o) ou solteiro(a)? 

d. Ele(a) estudava?  

e. Ele(a) trabalhava? 

f. O(a) Sr(a)__________________(mencionar o nome da vítima) tinha algum 

hobby?  

1. O que o(a) Sr(a)__________(mencionar o nome da vítima) gostava de 

fazer nos finais de semana?  

• Lugares que costumava ir?(Usar os probes- “por exemplo” e  “ Fale um 

pouco mais”). 

g. O(a) Sr(a) conhecia os amigos/familiares da vítima? (Usar os probes- “por 

exemplo” e  “ Fale um pouco mais”). 

 
(ATENÇÃO PESQUISADOR: se houver oportunidade, busque explorar na história de 
vida da vítima vivências de violências anteriores). 

 

BLOCO 4: PREVENÇÃO E AÇÕES DE REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS  

 

11. Na sua opinião, o que seria preciso fazer para reduzir esses homicídios? (Usar os 

probes- “por exemplo” e  “ Fale um pouco mais”). 

12. Na sua opinião, o que os governos, nos níveis federal/estadual/municipal, têm feito 

para prevenir os homicídios em seu bairro/região?SE A RESPOSTA FOR NEGATIVA, 

PULAR PARA A PERGUNTA 12. 

a. O que tem sido feito?  

b. O(a) Sr(a) poderia falar um pouco mais destas ações (governamentais)? 



c. Essas ações têm funcionado? Como? Por que?(Usar o probe - “ Fale um pouco 

mais”). 

13. O(a) Sr(a) conhece alguma instituição e/ou programa, desenvolvido por ONGs, que 

atue no intuito de reduzir os assassinatosneste bairro/região?  

Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 

desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 

 

a. Proteção das pessoas ameaçadas de morte: 

Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 

desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 

b. Prevenção da violência de forma mais ampla: 

Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 

desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 
 

14. O(a) Sr(a) gostaria de compartilhar algo mais? 

 
Muito obrigada pela sua participação! 

 
- No Espírito Santo o Instrumentos com os Atores Sociais foi o seguinte: 

 
Roteiros para Entrevista Semi-Estruturada 

 
PÚBLICO: ATORES SOCIAIS  

 
ENTREVISTADOR:  

1- Levar em conta a relação do entrevistado com o espaço territorial no momento de 

formular as perguntas. Região é um termo amplo, que vai depender da referência que 

usam os entrevistados (região administrativa, bairro, comunidade etc.) 
2- Não ler as informações escritas em itálico. 

 
 

BLOCO 1: DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS (físicas, sociais e comunitárias) 
DA LOCALIDADE PESQUISADA 



15. Como é morar neste bairro/região?  

a. E a infraestrutura?  

16. Existem praças ou espaços de lazer neste bairro/região? Você frequenta? E os outros 
moradores utilizam? Como? 

17. Você se sente seguro caminhando nas redondezas de dia? E de noite? Quais são os 
principais problemas de segurança nesse bairro/região? 

 

BLOCO 2: OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIOS NO BAIRRO/REGIÃO 

18. Você se lembra de alguma pessoa que tenha sido vítima de homicídio no bairro/região 
nos últimos anos? Você saberia dizer o que motivou este crime? 

19. As pesquisas dos órgãos da saúde e de segurança indicam que acontecem muitos 
homicídios neste bairro/região.  

a. [Fatores de Risco]: Em sua opinião, quais são os motivos que fazem com que este 
bairro/região tenha muitas mortes? 

b. [Motivação]: Em sua opinião, quais são os motivos mais comuns dos homicídios 
neste bairro/região? 

20. Existem lugares no bairro/região onde se concentram os homicídios? Onde? Por que?  

 
BLOCO 3: RELATO DE CASOS CONHECIDOS 
 

21. O(A) Sr(a) tem um familiar / amigo / colega que foi assassinado? Como este episódio 
aconteceu? Quando foi? Onde ocorreu? SE NÃO, PULAR PARA O BLOCO 4, 
PERGUNTA 12. 

22. O(A) senhor(a) diria que esta agressão tem alguma relação com outras formas de 
violência da localidade? Qual(is)?  

23. Em sua opinião, quais foram os principais motivos para a morte?  
24. Em geral, quem eram os amigos do seu familiar/ amigo? Com quem ele andava? 

Lugares que costumava ir? 
25. A vítima tinha algum histórico de violência? Qual(is)?  

 
BLOCO 4: CARACTERÍSTICAS DAS VÍTIMAS/AUTORES DE HOM ICÍDIO 
 

26. Na sua percepção, quais características (cor, idade, sexo, trabalha?, ocupação, 
orientação sexual) têm as vítimas de homicídio neste bairro/região? 

27. Em geral, com quem elas se relacionavam? 

28. Na sua percepção, quais características têm as pessoas que cometem homicídios neste 
bairro/região? 

 



BLOCO 5: PREVENÇÃO E AÇÕES DE REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS  

29. Na sua percepção, o que seria preciso fazer para reduzir esses homicídios? De quem 
dependem essas medidas? 

30. Você conhece alguma instituição ou programa que atue neste bairro/região e que se 
preocupe em atingir os seguintes objetivos?  

a. Diminuição dos homicídios: 
Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que  ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 
b. Proteção das pessoas ameaçadas de morte: 

Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 
c. Prevenção da violência de forma mais ampla: 

Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

31. O que você acha do trabalho da polícia em relação à:  

a. prevenção de homicídios neste bairro/região? 

b. investigação  dos homicídios que aconteceram neste bairro/região? 

32. Em sua opinião, o que o governo federal faz para prevenir os homicídios; o que não 
faz; e o que poderia fazer melhor? 

O Instrumento utilizado para os profissionais de segurança no Rio de Janeiro e no Espírito 
Santo é o seguinte: 

 
PÚBLICO: PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA  

 

ENTREVISTADOR:  

3- Levar em conta a relação do entrevistado com o espaço territorial no momento de 

formular as perguntas. Região é um termo amplo, que vai depender da referência que 

usam os entrevistados (região administrativa, bairro, comunidade etc.) 
4- Não ler as informações escritas em itálico. 

 

Roteiro – Comandante de Batalhão / Policial Militar 

 

BLOCO 1: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

1. Há quanto tempo o(a) Sr(a) trabalha na Polícia Militar ... e por quais lugares já passou? 

2. Há quanto tempo o(a) Sr(a) está em (nome do município ou BPM)? 



3. Quantos policiais estão lotados no batalhão? Há alguma região que o(a) Sr(a) aloque mais 

policiais? 

 

BLOCO 2: OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIOS NO BAIRRO/REGIÃO  

4. Você poderia dizer quais são as áreas onde acontecem mais homicídios no bairro/região 

em que trabalha? Por que os homicídios acontecem especialmente nessas áreas? (Buscar 

coletar as especificidades do território). 

 

BLOCO 3: CARACTERÍSTICAS DAS VÍTIMAS/AUTORES DE HOM ICÍDIO  

5.  Você saberia descrever as características (cor, idade, sexo, trabalha?, ocupação, 

orientação sexual)das vítimas dos homicídios que ocorrem nessas áreas?  

6. Na sua percepção, quais sãoas características dos autores desses homicídios?  

7. Detalhando um pouco mais o que você conhece sobre os homicídios:  

a. Qual é em geral a relação que existia entre vítimas e autores?  

b. Esses crimes tendem a ser planejados com antecedência ou não? 

 

BLOCO 4: MOTIVAÇÃO E FATORES DE RISCO  

8. [Motivação] Em sua opinião, quais seriam as principais motivações desses homicídios? 

9. [Fatores de Risco] E quais são os motivos que fazem com que este bairro/região tenha 

muitas mortes? 

 

BLOCO 5: ATUAÇÃO DA POLÍCIA 

 

10. Na sua percepção, quais são as maiores dificuldades que a polícia encontra para:  

a. Prevenir os homicídios nessas áreas?  

b. E para investigar os homicídios? 

11. O que você considera que poderia ser feito para: 

a. Evitar que outros homicídios venham a acontecer?  

b. [Se necessário] Identificar e prender os autores dos homicídios que 

aconteceram?  

12. Como é a relação com a Polícia Civil?  

13. Existe alguma ocorrência de homicídio em particular que lhe chamou a atenção aqui 

neste bairro/região? Poderia nos relatar? 



 

BLOCO 6: PREVENÇÃO E AÇÕES DE REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS  

14. Você conhece alguma instituição ou programa que atue neste bairro/região e que se 

preocupe em atingir os seguintes objetivos? 

a. Diminuição dos homicídios: 
Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que  ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 
b. Proteção das pessoas ameaçadas de morte: 

Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 
c. Prevenção da violência de forma mais ampla: 

Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 
 

15. Além das polícias, existem outros órgãos governamentais que poderiam ajudar a 

prevenir a violência e os homicídios? O que poderia ser feito neste sentido? 

16. Em sua opinião, o que o governo federal faz para prevenir os homicídios; o que não 

faz; e o que poderia fazer melhor? 

 

 

 

Roteiro – Delegado / Investigador da Polícia Civil 

 

BLOCO 1: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

1. Há quanto tempo o(a) Sr(a) trabalha na Polícia Civil e por quais lugares já passou? 

2. Há quanto tempo o(a) Sr(a) está nesta Delegacia? 

3. Descreva um pouco a rotina da Delegacia/Divisão de Homicídios. Quais as dificuldades que 

encontra na execução do seu trabalho? 

4. Quantos pessoas compõem a equipe desta delegacia/divisão?  

 

BLOCO 2: OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIOS NO BAIRRO/REGIÃO  

5. Você poderia dizer quais são as áreas onde acontecem mais homicídios no bairro/região em 

que trabalha? Por que os homicídios acontecem especialmente nessas áreas? (Buscar 

coletar as especificidades do território). 



 

BLOCO 3: CARACTERÍSTICAS DAS VÍTIMAS/AUTORES DE HOM ICÍDIO  

6. Você saberia descrever as características das vítimas(cor, idade, sexo, trabalha?, ocupação, 

orientação sexual) dos homicídios que ocorrem nessas áreas?  

7. Na sua percepção, quais sãoas características dos autores desses homicídios?  

8. Detalhando um pouco mais o que você conhece sobre os homicídios:  

a. Qual é em geral a relação que existia entre vítimas e autores?  

b. Esses crimes tendem a ser planejados com antecedência ou não? 

 

BLOCO 4: MOTIVAÇÃO E FATORES DE RISCO  

 

9.  [Motivação] Em sua opinião, quais seriam as principais motivações desses homicídios? 

10. [Fatores de Risco] E quais são os motivos que fazem com que este bairro/região tenha 

muitas mortes? 

 

BLOCO 5: ATUAÇÃO DA POLÍCIA 

 

11. Na sua percepção, quais são as maiores dificuldades que a polícia encontra para: 

a. Prevenir os homicídios nessas áreas?  

b. E para investigar os homicídios? 

12. O que você considera que poderia ser feito para: 

a. Evitar que outros homicídios venham a acontecer?  

b. Identificar e prender os autores dos homicídios que aconteceram?  

13. Como é a relação com a Polícia Militar?  

14. Existe alguma ocorrência de homicídio em particular que lhe chamou a atenção aqui 

neste bairro/região? Poderia nos relatar? 

 

BLOCO 6: PREVENÇÃO E AÇÕES DE REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS  

15. Você conhece alguma instituição ou programa que atue neste bairro/região e que se 

preocupe em atingir os seguintes objetivos? 

a. Diminuição dos homicídios: 
Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que  ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 



b. Proteção das pessoas ameaçadas de morte: 
Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 
c. Prevenção da violência de forma mais ampla: 

Em caso afirmativo: Que tipo de instituições e programas são esses e que ações 
desenvolvem? Essas ações têm funcionado? Por que? 

 

16. Além das polícias, existem outros órgãos governamentais que poderiam ajudar a 

prevenir a violência e os homicídios? O que poderia ser feito neste sentido? 

17. Em sua opinião, o que o governo federal faz para prevenir os homicídios; o que não 

faz; e o que poderia fazer melhor? 

 
 


