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Apresentação

O livro que aqui apresentamos pretende ser uma contribuição 
para o aprofundamento de reflexões que orientem o debate sobre 
Saúde e Segurança Pública na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
em diálogo com esferas do Estado e sociedade civil. A presente 
obra é fruto do Seminário “Saúde e Segurança Pública: desafios 
em territórios vulnerabilizados”, realizado no dia 13 de Outubro 
de 2015, no Auditório do Museu da Vida da Fundação Oswaldo 
Cruz. O referido Seminário foi organizado pela Cooperação Social 
da presidência da Fiocruz, pelo Departamento de Estudos de 
Violência e Saúde Jorge Careli (CLAVES/ENSP/Fiocruz) e pela 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), 
apoiado pelo Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz 
Mata Atlântica (PDCFM/Fiocruz), pelo Centro de Estudos, 
Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde 
(Cepi-DSS/ENSP/Fiocruz), pela Cooperação Social do Instituto 
Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e pela Comissão de Responsabilidade 
Socioambiental de Bio-Manguinhos (Somar/Bio-Manguinhos/
Fiocruz). Destacamos aqui, a valiosa contribuição para organização 
deste evento dos bolsistas da Coordenadoria de Cooperação 
Social da Presidência da Fiocruz: Patricia Tavares, Luciane Cristina 
Ferrareto e Jorge Luis da Costa Silva.

Considera-se que o rico acúmulo de produções científicas e 
ações construídas na Fiocruz, referentes à complexa relação entre 
violência e saúde, dentre outras orientações, aponta para a necessidade 
de maior diálogo entre a saúde e os conceitos e práticas das políticas 
de Segurança Pública no Brasil. Atualmente no Brasil, “a violência 
vitima mais pessoas que o câncer, a Aids, as doenças respiratórias, 
metabólicas e infecciosas” e “se constitui (...) na primeira causa de 
óbito da população de 5 a 49 anos de idade”1.  A ampliação do 
diálogo do setor saúde com esferas do poder público relacionadas 
à Segurança Pública e sua aproximação a reivindicações de 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil por políticas de 
enfrentamento a violência são processos entendidos pela Fundação 

1 - Njaine, K.; Assis, S.; Constantino, P; Impactos da Violência na Saúde.  Rio de 
Janeiro: EAD/ENSP, 2013, p.15.
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Oswaldo Cruz como de suma importância. Como expressou, em 
grande parte, o posicionamento da  instituição no documento  
“Carta Política do VII Congresso Interno da Fundação Oswaldo 
Cruz”2  (2014, p.3): 

Convivemos com o crescimento de lesões 
incapacitantes e mortes por causas externas, 
com destaque para os acidentes de trânsito e 
a violência que atinge as camadas mais jovens 
da sociedade; a violência e discriminação de 
gênero, raça e orientação sexual e também 
contra crianças, adolescentes e idosos; as taxas 
de homicídios equivalentes às de conflitos 
bélicos; e a violência policial indiscriminada, 
principalmente contra os mais pobres. Uma 
realidade que o Estado e a sociedade precisam 
enfrentar e mudar radicalmente se quiserem 
alcançar uma verdadeira justiça social e o 
desenvolvimento sustentável. Soma-se a essas a 
questão das drogas, que deve ser abordada como 
um problema de saúde pública e não com a atual 
predominância de ações repressivas - outro tema 
desafiador para a produção de conhecimentos 
interdisciplinares capazes de fundamentar a 
elaboração e a implantação de políticas públicas 
nas áreas de justiça, educação, assistência social, 
saúde e segurança pública.  

 Na totalidade das mortes decorrentes de violência 
destaca-se o expressivo quantitativo de homicídios de jovens 
negros moradores de territórios de favelas e periferias da cidade, 
bem como do campo e da floresta. Os homicídios nos territórios 
em situação de extrema vulnerabilidade socioambiental são direta 
ou indiretamente relacionados a estratégias e ações de políticas 
de Segurança Pública, em especial as de combate ao tráfico de 

2 -Fiocruz. VII Congresso Interno. Relatório Final 2014. Disponível em:http://
congressointerno.fiocruz.br/sites/congressointerno.fiocruz.br/files/documentos/
VII%20Congresso%20Interno%20-%20Relat%C3%B3rio%20Final%202014.pdf  
(acesso em 02/11/2015).
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drogas nesses territórios, assim como estão relacionados a outras 
violências praticadas no país. São violências que impactam a vida de 
classes sociais, grupos sociais, famílias e indivíduos nas dimensões 
política, econômica, cultural e psicológica da determinação social 
da saúde. 

Neste contexto merece destaque as falas presentes nas 
mídias tradicionais e alternativas, permeadas pela intolerância, ódio 
e criminalização de grupos sociais historicamente minorizados, 
visando formação da opinião pública, antes mesmo da conclusão 
dos inquéritos instaurados para casos envolvendo, principalmente, 
jovens e adolescentes empobrecidos, negros e residentes em 
favelas e periferias. As análises e dados existentes sobre a questão 
no país apontam para um contexto de desafios: ao setor saúde, 
à segurança pública e também para instituições públicas, poder 
público, movimentos sociais, cidadãos, cidadãs e organizações 
democráticas da sociedade civil, destacadamente em territórios 
vulnerabilizados. 

A presente obra está organizada em duas partes 
indissociáveis.  A primeira parte aborda questões referentes à 
“Segurança Pública na perspectiva da Determinação Social da 
Saúde”. Contém artigos com concepções variadas sobre o tema 
provocado a partir de olhares distintos que não raro se entrecruzam. 
A pesquisadora da Fiocruz, Maria Cecília Minayo, aborda o tema 
pelo olhar crítico da relação entre violência e saúde, de forma 
cuidadosamente organizada conceitualmente e preocupada com a 
compreensão do leitor, enquanto Ana Paula Oliveira, militante do 
movimento social Fórum Social de Manguinhos, nos traz um texto 
emocionado e emocionante, marcado pela dor e pela luta social. 
Dor da mãe que perdeu o filho assassinado pela polícia e recebeu 
tratamento discriminatório em equipamento de saúde. Luta com o 
movimento social que busca enfrentar as violências que adoecem 
o território de favela. 

Poderemos ler ainda na primeira parte da obra, o texto de 
Alexandre Fonseca, Coordenador-Geral de Segurança, Cidadania 
e Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Direitos Humanos 
do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos 
Humanos. Seu artigo expressa um olhar ampliado do tema no Brasil, 
a partir da experiência da gestão em âmbito Federal. Traz uma 
rica contribuição de dados e análises que apresentam a complexa 
relação entre desigualdade social e violência no país, sem perder o 



10

cuidado de destacar sua relação com a dimensão de quem vive no 
território vulnerabilizado. Teremos igualmente o prazer de sermos 
apresentados à abordagem de Mônica Francisco, coordenadora 
do Grupo Arteiras e membro da Rede de Instituições do Borel, 
oferecendo um olhar crítico sobre a violência física e simbólica que 
marca o território de favela e seus moradores. Além da violência 
criminal, a autora destaca a forma de reprodução da violência e 
estigmas presente na ação de pesquisadores e profissionais de 
saúde ao se relacionarem com moradores da favela.

Na segunda parte do livro encontraremos três artigos 
desenvolvidos sobre o tema “Promoção da saúde e garantia de 
direitos em territórios marcados pela violência”. A pesquisadora 
do CLAVES/ENSP/Fiocruz, Patrícia Constantino nos apresenta 
o primeiro artigo sobre prevenção da violência em territórios 
marcados por diferentes formas de violência, com reflexões 
críticas, conceitualmente estruturadas e repletas de exemplos de 
experiências importantes.  Paulo Ribeiro, Diretor da EPSJV/
Fiocruz, nos oferece artigo que aborda o tema em pauta com 
reflexões oriundas da teoria crítica do capitalismo dependente 
no Brasil, destacando a necessidade do resgate da identidade de 
classe para o enfrentamento da questão. O sociólogo e atualmente 
Deputado Estadual do Rio de Janeiro, Flávio Serafini, nos traz 
reflexões sobre saúde e segurança pública, a partir de análise do 
contexto do Estado do Rio de Janeiro, afirmando ser uma relação 
ainda pouco explorada e problematizada nas políticas públicas 
urbanas. 

Além dos artigos construídos a partir de apresentação 
oral dos referidos representantes do poder público, de militantes 
de movimentos sociais e pesquisadores da Fundação Oswaldo 
Cruz, também destacamos duas falas na obra, realizadas durante 
o Seminário por moradoras das favelas de Manguinhos e Maré. 
São depoimentos que apresentam relatos pessoais de quem sofreu 
formas brutais de violência contra sua família e seu corpo. 

Todos os textos apresentados nesse livro foram produzidos 
a partir de falas, são textos que pretendem expressar uma 
linguagem relevante para pesquisadores e, sobretudo, acessível 
para todo cidadão e cidadã interessada no tema. Identificamos no 
conteúdo do debate questões complexas, presentes no cotidiano 
de milhões de pessoas, e não há certamente a pretensão de esgotar 
o tema, senão de apoiar com reflexões e relatos de experiências 
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o crescimento em andamento de ações que enfrentem o desafio 
de tão preocupante e multicausal tema. Apoiar a construção de 
reflexões e possíveis propostas para essa complexa questão é, 
portanto, o principal desafio assumido pela obra aqui apresentada.   

José Leonídio de Sousa Santos 
Coordenadoria de Cooperação Social da 
Presidência da Fiocruz 
Leonardo Brasil Bueno 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 
(EPSJV/Fiocruz)
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PARTE 1 - SEGURANÇA PÚBLICA NA 
PERSPECTIVA DA DETERMINAÇÃO 
SOCIAL DA SAÚDE
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VIOLÊNCIA E SEGURANÇA PÚBLICA

Maria Cecília de Souza Minayo
Pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz.

1.Introdução

A violência faz parte da vida humana e da ação entre humanos. 
É importante registrar esse fato, porque embora tenhamos uma visão 
romântica do passado e dos povos primitivos, não conhecemos, no 
mundo, nenhuma sociedade que não tenha ou que não tenha tido a 
presença da violência. Segundo a Bíblia, quando Adão e Eva saíram 
do paraíso, tiveram dois filhos e um irmão matou o outro por inveja. 
Todos os mitos de qualquer civilização assinalam desde a origem, 
lutas e brigas pelo poder, pela riqueza e pelo domínio de uns sobre 
os outros. Eu costumo usar uma frase para me referir a como esse 
fenômeno integra nossa vida: a violência que nós vivenciamos no 
Rio de Janeiro, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, não foi 
enviada por nenhum capetinha, por nenhum satanás, por nenhum 
demônio; ela é construída por nós, seres humanos, em interação, em 
sociedade, nas nossas comunidades e nas nossas famílias e dentro 
de nós próprios. 

2. Definição e categorização da natureza e dos tipos de violência

Há muitas teorias sobre violência. Mas vou trazer aqui a 
definição criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no 
seu documento: “Relatório Mundial sobre Violência e Saúde”, 
publicado em 2002 e que serve de referência para o nosso setor. 
“Violência é o uso intencional da força física ou do poder real ou em 
ameaça contra si próprio – a violência pode ser da pessoa contra ela 
mesma, no caso do suicídio - contra outra pessoa, contra um grupo 
ou uma comunidade, podendo resultar ou tendo alta probabilidade 
de resultar em morte, lesão, danos físicos, psicológicos e problemas 
de desenvolvimento e privação”. 

Esse é o quadro com o qual a saúde trabalha segundo as 
definições da OMS que também categoriza a violência de diversas 
naturezas: física – que é bater, lesionar ou matar o outro; psicológica 
– que é a ameaçar, maltratar por palavras ou menosprezar o outro. 
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Por exemplo, o marido dizer que a mulher não presta, ou o contrário; 
os pais que falarem que seus filhos são burros, sem inteligência, não 
têm jeito, que não vão ser nada da vida; os professores igualmente 
como os pais, colocarem seus alunos para baixo e os humilharem; 
sexual – que ocorre nos contatos com o corpo da pessoa e em atos 
sexuais não consensuais. O abuso sexual ocorre, habitualmente, 
em circunstâncias que camuflam o caráter violento e abusivo da 
ação. As maiores vítimas, em geral, são as mulheres e as meninas; 
negligência ou abandono – quando uma pessoa de nossa relação 
precisa de determinados cuidados e não os recebem. Por exemplo, 
deixar crianças, pessoas com deficiência e idosos passando fome 
ou desnutridas; desleixar dos cuidados com o corpo de indivíduos 
dependentes; omitir carinho e afeição a crianças; ou abandonar 
pessoas incapazes. Faz parte da negligência, descuidar da escola e 
do crescimento e desenvolvimento de crianças: isso é uma forma 
de violência.

Uma das pesquisas na qual estou trabalhando ultimamente 
trata da violência contra os idosos. Frequentemente, a família é o 
lugar onde mais se produzem os vários tipos de abusos e maus 
tratos. Particularmente, no caso da negligência, com sua saúde, com 
sua alimentação, com a sua valorização e com os cuidados que lhe 
são devidos. 

3. Diferenças entre Violência e Criminalidade

Um ponto de destaque quando falamos de violência é dizer 
que ela não é sinônima de criminalidade. Ou seja, um crime é uma 
forma de violência, mas nem toda violência é tratada, juridicamente, 
como criminosa. Por quê? Porque enquanto os crimes estão 
tipificados no Código de Direito Penal, a violência está no cotidiano 
e nem todos os seus tipos são visíveis e reconhecidos, no entanto, 
fazem mal às pessoas. Por exemplo, os estudos que temos feito nos 
mostram que, em geral, a violência contra a mulher, a violência 
contra a criança, a violência contra o trabalhador, o assédio moral 
e vários tipos de abusos e maus tratos contribuem para alimentar a 
violência social em geral, embora na maioria dos casos não cheguem 
a configurar um crime. Assim como a violência social alimenta 
agressões e omissões. 

Dentre os principais grupos de vítimas, se olharmos o ciclo 
de vida, estão as crianças, os adolescentes e jovens, as mulheres, e 
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as pessoas idosas. As violências que ocorrem em cada uma dessas 
etapas da vida são diferentes e merecem não só uma compreensão 
especial, como um tipo de prevenção específica. Os trabalhos do 
Claves cercam todos esses grupos que são atingidos pela violência. 

Quanto aos tipos de violência, a Organização Mundial de 
Saúde os classifica como: interpessoal, a que ocorre na relação entre 
as pessoas; comunitária, que ocorre no nosso bairro ou na nossa 
escola e que vivenciamos no nosso dia a dia; social, que define tanto 
as estruturas, a cultura e as relações que respondem pelo domínio de 
uma pessoa sobre a outra, a discriminação, os preconceitos, assédio 
e abusos no trabalho e crimes como roubo, assaltos, sequestros, 
mortes, e outros; política, quando o poder constituído oprime a 
liberdade de ir e vir, de uso da palavra, rouba o povo, desvia dinheiro 
de programas sociais e é responsável pela corrupção e impunidade; 
institucional, quando as instituições reproduzem as mais diferentes 
formas de discriminação, preconceito, assédio moral e opressão dos 
indivíduos; estrutural, um tipo de violência originária que naturaliza 
a miséria, o patriarcalismo e outras formas de abusos provocados 
pela riqueza e pelo poder. 

Eu gostaria de chamar atenção para uma questão: algumas 
pessoas falam que o cachorro é violento, que o leão é violento. 
O cachorro e o leão não são violentos, eles são agressivos, são 
agressivos quando são atiçados. A violência é uma prerrogativa 
do ser humano nas suas relações com os semelhantes. Estou aqui 
trazendo um panorama do Brasil, não vou falar da violência que 
está ocorrendo no Oriente Médio hoje, das guerras mantidas pelos 
Estados Unidos e nem pela Rússia. Vou pegar as questões brasileiras, 
aquela violência que “têm a nossa cara”. 

4. Violência e Contexto

Não há violência sem vítima, seja ela física, psicológica, sexual 
ou negligência, de um ser contra o outro. Assim também como não 
existe violência sem contexto, isto é, locais, espaços e grupos onde 
ela cresce com muito mais força. O comportamento social violento 
não pode ser entendido apenas como um ato pessoal, mas como 
um ato que envolve pessoas que têm os mesmos valores, que acham 
que ser violento é maravilhoso, que tem as mesmas expectativas e 
querem as mesmas coisas. 

Portanto, poderíamos dizer que, no que concerne à 
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violência, o ser humano é fruto de vários fatores, inclusive 
biológicos – ultimamente vários estudos mostram a influência de 
fatores genéticos na violência. Eles não dizem que a pessoa nasce 
violenta, mas que sua agressividade – que é algo inato, positivo e 
tem a finalidade de fazer a pessoa enfrentar o mundo e a vida – 
está sendo mal encaminhada transformando-se em “agressão”. 
A personalidade violenta decorre, além de questões pessoais, do 
ambiente marcado por conflitos não resolvidos, de abusos e maus 
tratos que influenciam na conformação do cérebro, particularmente 
no caso de crianças e adolescentes. Saber disso é muito importante 
quando nós pensamos um processo de prevenção e intervenção, 
pois deve ser levado em conta o ambiente em que a pessoa vive.

O olhar da saúde pública em relação à violência é muito mais 
voltado para as vítimas. Ela quer saber de sua saúde mental e física, 
de todas as questões que dizem respeito a seus direitos e a prevenir 
os agravos e riscos. Já a segurança pública, geralmente se preocupa 
com o criminoso. Ela se volta para ele, tentando investigar, prevenir 
ou diminuir a criminalidade. Nós vamos falar disso mais a frente. 

Existe uma relação entre vítima e praticante da violência: 
tanto uns como outros são jovens, na faixa etária entre 14 e 29 anos, 
da cor preta ou parda, residentes nas periferias e favelas dos grandes 
centros urbanos, com escolaridade que não ultrapassa o ensino 
fundamental, com renda por pessoa inferior a um salário mínimo, 
e que vivem num ambiente familiar marcado por um histórico de 
ausências, maus tratos ou agressões de todas as naturezas. Esse 
perfil não significa que os moradores das favelas ou de periferias 
consideradas de maior risco social, sejam violentos. Se colocássemos 
em proporção, diríamos que os grupos criminosos hoje do 
Rio de Janeiro não passam de 0,1% em relação à população das 
comunidades. Se pensamos numa comunidade com 50 mil habitantes 
e afirmarmos que nela há 50 jovens traficando drogas e usando 
armas, numericamente o contingente é pequeno. No entanto, esse 
número é muito elevado pelo estrago que eles provocam, inclusive 
inibindo o ir e vir e a voz da comunidade inteira. 

As principais vítimas da violência estão entre os pobres: os 
profissionais do sexo, que estão nas ruas e são altamente vítimas da 
violência; o migrante que foge da fome e da miséria e que muitas vezes 
fica sem teto e sem o menor apoio; a mulher que vive nas periferias e 
nas favelas, porque frequentemente seus companheiros são rotativos 
- cada dia estão com uma - e elas ficam responsáveis por educar os 



19

filhos, alimentá-los e cuidar deles, muitas vezes trabalhando longe e 
tendo que deixá-los por conta de outros, ou mesmo sem proteção 
e na rua.  As formas mais frequentes de violência social são as 
agressões físicas, as discriminações, os preconceitos e a ausência de 
programas públicos eficientes no campo da educação, da saúde e da 
segurança cidadã. 

5. Violência e Segurança Pública

Muitas vezes esse perfil de violência que, infelizmente, 
no Rio de Janeiro está muito localizado em determinadas favelas 
e periferias, cria uma série de confusões e abusos por parte das 
autoridades. Confundem-se os delinquentes com a população 
como um todo. Quando ao contrário, nós temos nas periferias uma 
população resistente, uma população que trabalha e que muitas 
vezes estrategicamente tem que se calar frente ao crime porque não 
lhe cabe alternativa. Por isso, as pessoas que vivem nos lugares onde 
se concentra a criminalidade, tornam-se duplamente vulneráveis à 
violência: a dos delinquentes e a da segurança pública, que quase 
exclusivamente dirige sua atenção para os pobres, como se eles 
houvessem nascido criminosos. 

No entanto, a violência não conhece classe nem cor. Em 
nosso país, os políticos corruptos são pessoas das classes mais 
abastadas e o roubo que fazem do Estado retira dinheiro que 
deveria ser usado para diminuir as imensas desigualdades sociais. Eu 
gostaria de lembrar também que muitos jovens de classe alta e média 
agridem por diversão e por intolerância a indivíduos homossexuais, 
profissionais do sexo, negros, nordestinos e indígenas, dentre outros. 
Mas as forças de segurança pública para eles não age da mesma 
forma do que com a população desprivilegiada economicamente. 

Recordo ainda que vivemos muitos anos em ditadura. 
Quando ela acabou, destampou-se o caldeirão dessa época 
terrível de nossa história, e nos descobrimos como uma sociedade 
socialmente violenta, incluindo-se todos os tipos citados ao 
início deste texto. E nos encontramos também com as forças 
policiais constitucionalmente destinadas a investigar, proteger e 
prevenir o crime, acostumada a ver o cidadão como um suspeito, 
particularmente os mais desprovidos social e economicamente. 
Essa mentalidade permanece até hoje em grande parte dos agentes: 
muitas mortes banais, sem confronto, provocadas pelas forças de 
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segurança são fruto de suspeição de pessoas que, para eles, têm “o 
perfil criminógeno”. Existe ainda essa confusão, embora a maioria 
dos agentes de segurança pública seja da mesma classe social e 
tenha a mesma cor da pele – e alguns vivem nos mesmos locais - 
que os mais atingidos pela violência. Apesar dos muitos esforços 
investidos para dar-lhes, atualmente, formação humanística e de 
acordo com sua missão constitucional, muitos ainda possuem um 
perfil persecutório e incriminatório dos grupos e das áreas mais 
discriminadas da cidade.

Do ponto de vista da sociedade, também nós encontramos 
muita gente que, por causa da repressão social que viveu na época da 
ditadura, criou um tipo mentalidade de total repúdio e de negação 
das forças policiais. Alguns clamam por sua extinção! Gostaria de 
destacar que qualquer sociedade tem e precisa da polícia. As polícias 
e o sistema judiciário foram criados no século XIX como parte do 
Estado Moderno, para que a justiça não seja feita pelas próprias 
mãos dos indivíduos. Elas se originaram junto com a proclamação 
dos direitos humanos na Revolução Francesa. Portanto, se elas são 
ruins e ineficientes, cabe à sociedade reivindicar mudanças na sua 
condução.

Temo que minha fala possa até despertar certo ódio, mas 
preciso dizer. A polícia é uma instituição da sociedade moderna e 
democrática. O que não quer dizer que ela seja democrática, o que 
não quer dizer que ela não esteja matando, o que não quer dizer que 
ela não esteja colaborando com a violência. Mas nós, como pessoas 
democratas e que acreditamos na democracia, que buscamos 
construir um Estado em que o direito prevaleça, precisamos atuar 
para a transformação da nossa polícia naquilo que a Constituição 
de 1988 lhe designa: à civil cabe investigar o crime; à militar cabe 
proteger o cidadão e prevenir qualquer tipo de delito e delinquência. 
Não nos cabe, enquanto cidadãos de bem, querer acabar com a 
polícia. Pelo contrário, sabemos que a vida em comum em qualquer 
sociedade é marcada pelo balanceamento entre coesão e coerção. 
A coesão é dada pelo “berço”, pela escola, pela comunidade, pela 
religião e outros meios. E a coerção precisa existir quando o crime 
e a delinquência, os abusos e maus tratos ameaçam a paz e a vida 
social. 

6. Finalizando
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Para terminar, eu gostaria de chamar a atenção para o 
seguinte: Estado e sociedade precisam atuar para diminuir a 
violência e aumentar a segurança. O Estado e a sociedade. Não só 
o Estado. Nessa tarefa se destaca a valorização dos profissionais de 
segurança pública – que são nossos filhos, nossos genros, nossos 
parentes - eles precisam ser valorizados, precisam ser melhor 
formados, melhor educados e melhor pagos. E do ponto de vista 
da população, particularmente nos locais de maior risco, unir forças 
para exigir uma educação de qualidade para as crianças e jovens; 
buscar meios para que eles possam se valorizar enquanto pessoas 
e profissionalmente; e criar laços de solidariedade e proteção que 
ultrapassem as tentativas dos delinquentes de direcionar o ir e vir e 
a vida dos cidadãos nos locais onde eles se escondem.   

Para isso, é preciso exigir das autoridades públicas a 
continuidade das políticas de proteção e promoção da vida. 
Percebemos em nossos estudos que, frequentemente, a ocorrência 
de um evento violento que cause grande comoção social costuma 
ser seguida pelo anúncio de uma política ou de um programa 
público, de forma quase intempestiva. Mas, quando isso ocorre, 
geralmente, esses tipos de intervenção não têm base numa análise 
da situação séria e aprofundada e nem lastro. Acabam sendo como 
um fogo de palha que se apaga. Uma aluna minha estudou um 
projeto que houve aqui na Maré e se chamava Adolescentro. Era 
um projeto muito bonito, que trabalhava com os jovens e os instruía 
sobre problemas correntes de saúde que haviam na comunidade e 
como tratá-los. Esses jovens se “empoderavam” e faziam o papel 
de verdadeiros agentes de saúde. Para isso, cada um tinha uma bolsa 
que lhes dava um dinheiro para suas necessidades. Um projeto 
promissor que durou cerca de três ou quatro anos. Depois deste 
tempo, mudou o governo e a prefeitura achou que já tinha feito 
o bastante. E que o Adolescentro foi incorporado a um conjunto 
de programas e projetos que existiam na comunidade. Resultado, 
ele acabou. Também nesse ponto o envolvimento da comunidade, 
exigindo projetos consistentes e duradouros, é fundamental. 

Nós só vamos melhorar quando trabalharmos para mais 
inclusão social, para mais educação formal, para mais respeito ao 
direito e para menos informalidade. Nós todos estamos submetidos 
a direitos e a deveres. E isso é para rico, é para pobre, é para a 
pessoa que vive nas comunidades vulneráveis e é para quem vive 
nos bairros nobres do Rio de Janeiro. O contrário da violência não é 
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a não-violência, é o exercício de inclusão do indivíduo na sociedade 
com todos os direitos e deveres que lhe cabem.
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SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA E DESIGUALDADES SOCIAIS: 
DESAFIOS E INICIATIVAS

Alexandre Brasil Fonseca
Sociólogo, professor do Núcleo de Tecnologia 
Educacional para a Saúde (NUTES) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e, atualmente, ocupa o cargo de Coordenador-
Geral de Segurança, Cidadania e Direitos 
Humanos, da Secretaria Especial de Direitos 
Humanos do Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos.

A experiência de trabalhar na gestão no âmbito do Governo 
Federal nos leva a um olhar macro da realidade, o que também 
é um olhar distante, afastado. Isso é importante no momento de 
pensarmos as políticas públicas e é fundamental para a análise e o 
planejamento. Por outro lado, também é fundamental ter esse olhar 
a partir do território, da realidade micro e meso. Ouvir vocês, suas 
opiniões e experiências, é um privilégio. Considerar estas perspectivas 
é imprescindível, e numa discussão de segurança pública a realidade 
imediata importa ainda mais. São vidas que estão envolvidas e jamais 
poderemos perder o foco desta questão. 

O tema proposto, Saúde e Segurança Pública, muito me 
agradou. Sou professor da área de Educação em Saúde e a área que 
coordeno no Ministério é responsável por articular, na formação de 
agentes de Segurança Pública, conteúdos relacionados à temática 
dos direitos humanos. Isso se dá em parceria com o Ministério da 
Justiça, órgão responsável pelos cursos oferecidos na Rede Nacional 
de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP). 

O ponto que nos une aqui é entender a violência como um 
problema de saúde pública. Nos territórios está a presença da saúde 
na sua forma institucionalizada: seja nas equipes dos agentes de 
saúde, como das unidades básicas, todo o atendimento de saúde é 
no território. E no território, a violência é muito presente.

Sobre saúde pública e violência, encontrei a Revista da 
Saúde de dezembro 2002 (Ano III, n. 3), publicação do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) e que trata da Portaria MS/GM n.º 
737, de 2001, sobre a Política de Redução da Morbimortalidade 
por Violência e Acidentes. No ano de 2001 morreram no Brasil 
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120 mil pessoas por causas externas. Com essa preocupação, o 
Governo Federal, via Ministério da Saúde, elaborou uma política, 
um plano de abrangência nacional, com foco maior nos acidentes 
de trânsito, mas também preocupado com os homicídios. Hoje, os 
dados do sistema do Ministério da Saúde sobre mortes por causas 
externas apontam a mortalidade de 150 mil pessoas por ano. Na 
Portaria, as ênfases - ou os sonhos - daquele plano em 2001, eram 
basicamente: atendimento às vítimas, melhora da estrutura urbana, 
Código Brasileiro de Trânsito, inclusão nos currículos do primeiro 
e segundo graus de conteúdos referentes à prevenção de acidentes 
e à violência, prevenção de acidente de trabalho, melhoria das vias 
públicas. 

Num dos artigos da revista do CNS, tem uma frase de Alberto 
Concha-Eastman que me chamou atenção. Ele afirma que: “A 
desigualdade social, medida pelo Coeficiente Gini, associou-se com 
o crime e a violência de tal forma que ‘um incremento de um ponto 
no coeficiente está correlacionado com 1,5% de incremento nas 
taxas de homicídios e de 2,6% nas taxas de roubos, mas se a situação 
de desigualdade piora permanentemente, os efeitos permanentes 
são 3,7 e 4,3 vezes mais altos para homicídios e roubos’”. Lembro 
novamente que esse texto é de 2001, onde o Brasil estava com uma 
desigualdade de 0.60 - quanto mais perto de 1, mais desigual; quanto 
mais perto de 0, menos desigual. 

A PNAD do IBGE identificou que o índice de Gini ficou 
em 0,49 em 2014, este processo de diminuição da desigualdade foi 
comentado pelo economista Marcelo Neri  da seguinte forma:

Quanto ao declínio da desigualdade brasileira, 
o mesmo ocorreu com mais força a partir da 
década de 2000. Após trinta anos de alta 
desigualdade inercial, que ocorreu após o grande 
aumento da desigualdade na década de 1960, 
associado ao chamado “milagre econômico 
brasileiro”, o coeficiente de Gini brasileiro 
começou a cair fortemente em 2001, passando 
de 0,60 naquele ano para 0,539 em 2009; em 
2012, atingiu o nível de 0,526, pouco abaixo 
do ponto de partida da série iniciada no começo 
da década de 1960. Para se ter uma ideia das 
mudanças observadas no período de 2001 a 
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2012, os 10% mais pobres no Brasil tiveram 
crescimento da renda 450% maior do que os 
10% mais ricos. (2014, p. 11)”.1

A desigualdade brasileira diminuiu nos últimos 15 anos. 
Porém, o número de homicídios, suicídios e mortes no trânsito 
aumentaram nesse mesmo período. Por um lado, houve a diminuição 
da desigualdade em 15% e, por outro, um aumento dos dados da 
violência em 30%. Uma constatação a fazer: a relação entre Gini 
e violência, obviamente, não é mecânica - todos já sabiam. Mas, 
olhando esses dados com mais atenção, de modo mais microscópico, 
identificamos, nos casos de homicídios, uma instabilidade que muito 
se explica pela complexa e diversa realidade brasileira: nos dados 
gerais primeiro tivemos uma queda, mas depois um aumento. E a 
expectativa é de que diminua agora por meio da mobilização da 
sociedade e dos governos. 

Um dado que chama atenção é o número de homicídios 
por região. Em 2002, a taxa de homicídios na região Sudeste era de 
36,8 por 100 mil habitantes; em 2012, era de 21. Houve, portanto, 
uma diminuição de 40% no número de homicídios na região 
sudeste brasileira2 . Em todas as outras regiões houve aumento – 
significativamente no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Tem-se 
então que a complexidade que se apresenta em relação à questão da 
violência e ao combate aos homicídios não é pequena.

1  - Assuntos Estratégicos, n. 1, SAE, 2014.
2  - No Estado do Rio de Janeiro o número de homicídios diminuiu em 50% entre 
os anos de 2002 a 2012, e na cidade do Rio, em 68%, sendo a capital que teve a 
maior diminuição nos casos de homicídios (dados do Mapa da Violência, 2015)
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Tabela 1: Taxa de homicídios (por 100 mil) na População Total. Região 
(2002-2012)3

 
                    Fonte: Mapa da Violência, 2014. 

A desigualdade social é um elemento que a literatura sobre 
o tema vai afirmar o tempo todo como um fator preponderante no 
aumento da violência. Não é a pobreza em si, mas a desigualdade, 
que favorece a coexistência de gente muito rica com gente muito 
pobre. Essa diferença, essa desigualdade, é uma questão central que 
alimenta a violência no mundo inteiro, particularmente no Brasil. 

Em 2014, ocorreram 58.497 mortes violentas intencionais 
no Brasil e a cada 10 minutos uma pessoa foi assassinada no país. Em 
2013, o gasto com a violência representou um impacto equivalente 
a 5% do PIB no orçamento brasileiro, conforme dados do Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública. 

Outra questão muito particular do Brasil é que morrem 
muitos policiais, dentro e fora do serviço. Ao mesmo tempo, os 
policias também matam muita gente. Essa é uma característica da 
realidade brasileira extremamente complicada, que merece bastante 
atenção. 

Falo agora de algumas ações da Secretaria de Direitos 
Humanos (SDH) – depois comentarei um pouco sobre a iniciativa 

3 - Gráfico utilizado pelo palestrante em sua apresentação. 
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do Governo Federal, que é o Pacto Nacional de Redução de 
Homicídios. Afinal, o que a Secretaria de Direitos Humanos faz na 
área de Segurança Pública? Primeiramente, acompanha discussões 
e atua junto ao Congresso Nacional para a aprovação/rejeição de 
Projetos de Lei ligados à temática, tais como: maioridade penal, 
autos de resistência, revista íntima, prisão em flagrante, entre outros. 

A Secretaria de Direitos Humanos é, também, responsável 
pelos programas de proteção a pessoas que sofrem algum tipo 
de ameaça à vida. O PROVITA protege vítimas e testemunhas 
ameaçadas; o PPDDH - Programa de Proteção aos Defensores de 
Direitos Humanos - defende pessoas ameaçadas em decorrência 
de sua militância em ações de promoção dos Direitos Humanos, 
na grande maioria são pessoas que vivem em situações de conflito 
de terra, sejam quilombolas, Movimento Sem Terra e outros; e o 
PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte. No Brasil é preciso proteger crianças por 
conta do envolvimento destas em situações de violência no território. 
A coordenadora-geral do programa comentou que certa vez foi a 
um evento na América Latina e foi comentado lá que não existem 
programas similares ao existente no Brasil. É fundamental termos 
este programa, mas é lamentável precisarmos ter um programa de 
defesa de crianças e adolescentes. 

Além disso, a SDH promove a política de fortalecimento dos 
Conselhos Tutelares; desenvolve as ações da Agenda de Convergência 
para a proteção de Crianças e Adolescentes; atua em parceria com 
outras organizações em várias frentes, como para a elaboração do 
Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) e do Guia Municipal 
de Prevenção da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens; 
prepara a implementação de ações para prevenir e combater a tortura 
e o trabalho análogo ao escravo. Também participa da construção 
do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, coordenado pelo 
Ministério da Justiça. 

A SDH ainda atua na valorização do profissional da 
Segurança Pública. Trabalhamos a ideia de um policial protetor, 
não um guerreiro, mas um protetor da vida e do direito humano. A 
figura do policial deve ter outra lógica, a partir de outra percepção, 
que tenha menos uso de métodos violentos. Isso passa também 
por um maior controle externo, como o exercido pelo trabalho das 
ouvidorias. As frentes de ação da SDH para esse trabalho são: articular 
a inclusão da temática de direitos humanos em cursos e materiais 
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voltados à capacitação dos agentes de segurança pública; auxiliar 
no desenvolvimento de ações e políticas que visem a valorização 
dos profissionais de segurança pública; instaurar a responsabilização 
democrática das forças de segurança brasileiras, particularmente no 
que concerne ao respeito pelos direitos humanos e à redução do 
uso de métodos violentos na luta contra a criminalidade; e apoiar 
o aperfeiçoamento dos procedimentos de controle externo sobre 
a ação policial por meio do fortalecimento e da disseminação dos 
trabalhos das ouvidorias de polícia existentes nos Estados. 

Recentemente, passamos por uma reforma ministerial na 
qual a Secretaria de Direitos Humanos se juntou com mais outras 
duas pastas: a Secretaria de Políticas para Mulheres e Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial, formando o Ministério 
das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. É 
interessante que com a incorporação das três pastas as discussões 
relacionadas à violência contra a mulher, violência ligada à questão 
racial, atividades ligadas à juventude e outras questões serão 
ampliadas. Com isso, o Ministério terá condições de ter uma visão 
mais ampla e mais complexa da questão da violência e de como a 
Segurança Pública pode dialogar nesse campo. 

Preciso falar um pouco sobre o Pacto Nacional de Redução 
de Homicídios. Desde o final do ano passado e início desse ano, 
estão sendo realizadas uma série de reuniões e discussões com 
conselhos nacionais, agentes de segurança pública, governadores e 
Governo Federal para a construção da primeira fase do projeto, que 
tem a expectativa de ser finalizada até o final desse ano. A ideia é 
que a gente consiga levar até o território uma discussão que está 
sendo costurada inicialmente no Governo Federal, para depois 
ser pactuado com os governos de estado, governos municipais e 
sociedade civil nos territórios. 

Basicamente, são cinco pontos: o primeiro passa por 
atuar a partir de um diagnóstico, da produção de informações e 
pesquisas. Foi aberto edital para que universidades e centros de 
pesquisa auxiliem nesse processo. O segundo traz a ideia de ações 
concomitantes de segurança pública e políticas sociais. O terceiro 
é a estratégia. A atuação se dará inicialmente em 81 municípios, 
que correspondem a quase 50% dos homicídios no Brasil no ano 
de 2014 – 27 capitais e todos os municípios onde há mais de 100 
homicídios, números absolutos. A expectativa é que, pelo menos, 
a cada ano, se reduza em 5% o número de homicídios nesses 81 
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municípios. O quarto é que essa ação ocorra em parceria com o 
Ministério Público e a Magistratura. E quinto, a fundamentação, 
o ponto central dessa ação, é um pacto de Estado, onde Governo 
Federal, governos estaduais, prefeituras e sociedade civil participem 
no desenho do diagnóstico e no monitoramento da política. 

Das ações previstas no Pacto Nacional de Redução de 
Homicídios, o governo federal está trabalhando para que o 
diagnóstico e a pactuação ocorram em pouco tempo. É fundamental 
que o diagnóstico aconteça em diálogo com a sociedade, bem como 
a definição das ações sociais que serão realizadas nesses territórios. 
Sobre a produção de informação, tem-se feito esforços para o 
fortalecimento de alguns sistemas já existentes, como o Sinesp e o 
Sisbala, além da criação de uma rede interministerial para aproveitar 
a experiência já acumulada na área da saúde e da educação em 
produzir dados nacionais com qualidade e de forma rápida, já que 
atualmente a chegada dessas informações da área da segurança 
pública no governo federal é lenta. 

Tem alguns pontos, em relação à segurança pública e violência, 
que eu gostaria de sublinhar. Primeiro, é que existe uma experiência 
acumulada em diversos estados, sendo que estas serão consideradas 
pelo Pacto Nacional de Redução de Homicídios. É importante olhar 
para o que aconteceu em cada estado, analisar os erros e acertos, e 
tirar outros aprendizados dessas experiências. No Rio de Janeiro, 
temos o exemplo das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) 
e é preciso aprender de seus erros e acertos. Segundo o Mapa de 
Violência de 2015, em São Paulo houve uma redução de 69% nos 
homicídios entre 2002 e 2012. Dados do governo de Alagoas indicam 
uma diminuição em 32% dos homicídios após a implementação 
do programa “Brasil mais Seguro”, uma ação em parceria com o 
governo federal. Pernambuco fez o “Pacto pela Vida”; Minas Gerais 
o “Fica Vivo”; Brasília o “Viva Brasília”; e “Estado presente” no 
Espírito Santo. 

Hoje, há um gargalo entre a justiça e a segurança pública. 
Orlando Zaccone, delegado de polícia civil do estado do Rio de 
Janeiro, estudou em sua tese de doutorado os autos de resistência4 . 
Ao estudar os processos, ele verificou que o Ministério Público em 
até três anos arquivou todos os processos, sendo estes concluídos 

4 - Zaccone, O. Indignos de vida: forma jurídica da política de extermínio de 
inimigos na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2015.
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num tempo médio menor do que os outros processos. Daí dele 
afirmar que existe uma política de Estado que admite a execução, 
que não investiga as mortes violentas e não se interessa em saber 
como a polícia agiu, mas sim quem ela matou, um “inimigo” que 
merecia morrer e que acaba por justificar a morte que prescinde de 
investigação. Entre 2000 e 2014 foram registradas 12.594 mortes 
como autos de resistência no Rio Janeiro.

Sobre o sistema prisional, hoje no Brasil, cerca de 600 mil 
pessoas estão presas, dessas, 12% são por conta de assassinatos. Já 
o número de vagas para presos é de 318 mil (dados de 2013). Para 
complicar essa situação, 40% das pessoas que estão presas não foram 
julgadas ainda. Boa parte dessas pessoas já está presa a mais tempo 
do que elas deveriam ficar, se já tivessem sido condenadas. Essa é 
uma situação extremamente complicada, na qual o estado prende 
muito, mata muito e o sistema prisional mantém presas pessoas 
geralmente negras e jovens, o que demarca o tom do racismo, que é 
ainda muito presente no Brasil. 

Nesse sentido, é fundamental para o Pacto Nacional de 
Redução de Homicídios que a justiça brasileira tenha capacidade 
para julgar, em iniciativas como audiências de custódia5 , considerar 
penas alternativas, o monitoramento eletrônico e outras ações 
que precisam ser aprofundadas. O Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), instância do Ministério da Justiça, também 
está empenhado numa série de ações, em diálogo com os governos 
estaduais, no sentido de enfrentar os desafios e os problemas 
recorrentes nos serviços penais.

Outra questão fundamental é a regulamentação da TV, boa 
parte do que ainda temos data da época da ditadura. Os chamados 
“programas policialescos”, por exemplo, são veiculados na hora 
do almoço ou ao final do dia e o que temos são apresentadores 
alimentando um discurso de ódio, expondo pessoas e 
espetacularizando a violência. O Estado brasileiro tem dificuldades 
na regulação deste espaço, já que a punição financeira não tem 
resolvido e não existem outros mecanismos legais que possam ser 

5 - Em 2015, avalia-se que 8 mil pessoas deixaram de ser presas no Brasil pelas 
Audiências de Custódia que, basicamente, é: uma pessoa ao ser presa, faz o exame 
no IML da mesma forma como já acontece e, em exatas 24 horas depois, um juiz 
avalia aquela situação ao invés de encaminhar para casa de detenção provisória 
para esperar o julgamento. Tem-se a estatística que na casa de detenção a pessoa 
fica reclusa em média seis meses até ser julgada e, talvez, absolvida.
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acionados para resolver essa questão. Hoje se discute – Governo 
Federal e Ministério Público – uma nova legislação que regule o 
horário de veiculação desses programas, considerando o cuidado 
que uma concessão pública exige. 

Em setembro de 2015 foi aprovada, no Senado Federal, 
a PEC 33/2014 que finalmente muda a estrutura da segurança 
pública (artigo 144 da Constituição Federal). A partir dessa 
Proposta de Emenda Constitucional, a segurança pública passa a 
ser responsabilidade da União, estados e municípios. Atualmente, a 
segurança pública é uma atribuição do estado. O Governo Federal 
e os municípios têm atividades marginais e pontuais na área de 
segurança pública sendo que, dentro do arranjo federativo brasileiro, 
ainda encontram dificuldades para sua atuação. A PEC altera isso. 

A PEC, em outra questão fundamental, estabelece a 
competência da Justiça Federal para julgar e processar os crimes 
praticados por organizações criminosas que tenham por finalidade 
a prática reiterada de homicídios; e a Polícia Federal passa a exercer 
as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Tem-se 
a proposta, portanto, de combater o crime de forma articulada em 
todo o território nacional e também alterar a responsabilidade da 
polícia federal em relação a fronteiras por policiamento ostensivo em 
relação ao tráfico de armas e tráfico de drogas e outros elementos. 

Essas são questões fundamentais para repensar a estrutura 
da segurança pública na sociedade brasileira. São providências que 
chegam tarde, mas nas quais estamos caminhando. A PEC 33/2014 
ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados.

Em 2003 foi sancionada a Lei do Estatuto do Desarmamento. 
Hoje, o Congresso Nacional tem uma comissão especial que propõe 
a revogação do estatuto e promove uma série de alterações para 
flexibilizar a aquisição, a posse, o porte e a circulação de armas 
de fogo no país. De acordo com o mapa de violência de 2015, de 
2003, quando iniciou o Estatuto do Desarmamento, até 2012, 160 
mil pessoas deixaram de morrer em razão do maior controle de 
armas. Desses 160 mil, 70%, seriam jovens. Curiosamente, não 
por coincidência, deputados que foram eleitos por empresas que 
produzem armas e munições para armas hoje defendem o fim 
do desarmamento. O interesse deles é puramente econômico, no 
sentido de garantir, por exemplo, que funcionários do DETRAN e 
policiais da Guarda Municipal tenham acesso a armas. E, com a nova 
proposta, advogados da União, parlamentares e outros profissionais 
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terão direito ao porte de arma. 
A partir da década de oitenta, a mortalidade de jovens passa 

a crescer no Brasil. Outro ponto de discussão é a mortalidade de 
jovens e negros. Isso é um fato vergonhoso, lamentável, e que 
demarca qualquer dado que se olhe da realidade brasileira. Um 
jovem no Brasil, negro, tem duas vezes e meia chances a mais de 
morrer assassinado que um branco. Dependendo do estado, isso 
aumenta para 13 vezes, como é no caso da Paraíba (SIM/SVS/MS). 
Outros dados dão conta que o fato de ser homem aumenta em 11 
vezes a chance de ser assassinado; ser jovem, 4 vezes; não ter o 
fundamental completo, quase 3,5 vezes; ser negro, e morar no norte/
nordeste, em 1,7 vezes. Se juntar esses itens todos, a vulnerabilidade 
do homem jovem, negro e sem escolaridade do norte/nordeste 
aumenta significativamente. Com esses dados é possível pensar 
numa possibilidade de explicação do aumento da mortalidade no 
Nordeste, que passa pelo fato de lá termos mais pessoas começando 
a trabalhar mais cedo, sem concluir o ensino fundamental6 .

Conto uma história que ilustra um pouco o lugar de onde 
eu falo. Para mim foi uma descoberta enorme o fato de um carioca 
negro não precisar de identidade para andar na rua. Era a primeira 
vez que eu saía do Brasil, nos anos de 1990 e poucos. Fui para 
participar de uma reunião de um projeto de pesquisa internacional 
na cidade de Oxford, Inglaterra. Cheguei na cidade, na casa de um 
professor. Estava frio, mas tinha acabado de abrir um sol tímido 
e daí ele falou empolgado: “ah, vamos dar um passeio pela cidade 
a pé”. E eu: “vamos, mas só deixa eu pegar meu passaporte para 
sairmos”. Ele olhou para mim e perguntou: “mas por que você vai 
pegar o seu passaporte?”. Falei: “ora, porque eu vou sair”, e ele: 
“tudo bem, mas para que você vai pegar o seu passaporte?”. Pensei: 
“eu, preto, carioca, classe média, levo ‘aguenta’ de polícia o tempo 
todo, vou sair na rua sem documento?”, e respondi: “para se um 
agente de segurança pública me abordar, saber que eu sou alguém”. 
Aí o inglês virou e disse: “como assim saber se você é alguém?”. Eu 
falei: “ué, eu sou preto, carioca, eu tenho que ter um documento 
para ser alguém”. Ele falou: “meu caro, fique tranquilo. Ao olhar 
para você, o policial saberá que você é alguém, isso está na sua face, 
na sua cara. Você é um ser humano, não há dúvidas disso”. Mas lá 

6 - Conforme gráfico divulgado por Andrei Soares nas redes sociais em setembro 
de 2015. Gráfico disponível em: https://www.facebook.com/andrei.soares.12
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no Rio tem que levar o documento, né. Então eu espero que um dia, 
meu filho, que é negro - e eu fico apreensivo o tempo todo -, possa 
andar com dignidade com uma polícia que seja protetora, com um 
estado que possa garantir direitos a toda a população. 

Junto a essa realidade de que quem morre assassinado no 
Brasil é o jovem negro, tem-se a discussão sobre a diminuição da 
maioridade penal. A proposta que o Congresso Nacional apresenta 
de combate à violência é colocar essa pessoa onde já não mais há 
espaço, na prisão, e que já está ocupada por outros jovens negros. 

Concluo a apresentação voltando para onde comecei: na 
desigualdade social brasileira. Trago para vocês uma reflexão de um 
professor, ex-presidente do IPEA, Sergei Soares7 : dizia ele sobre os 
estudos do índice de Gini, que se o Brasil continuasse diminuindo a 
desigualdade, como vinha diminuindo desde os anos 2000, em 2014 
o país teria desigualdade similar à do México. Então, isso aconteceu. 
Hoje a desigualdade brasileira é similar à desigualdade do México 
e houve um pequeno aumento na média de diminuição em relação 
à época de publicação do texto de Soares. Com os dados de 2014, 
temos que a taxa média de diminuição ficou em 0,8 por ano desde 
2001, taxa maior do que a Europa vivenciou no início do século 
20, que ficou com uma diminuição de cerca de 0,5 por ano. Soares 
afirma, então, que se o Brasil continuar diminuindo a desigualdade 
neste ritmo pelos próximos seis anos, chegará a uma desigualdade 
similar à desigualdade americana. E se continuar diminuindo por 
mais dezoito anos, chegará a uma situação similar à canadense. O 
que seria, conforme argumenta o autor, plenamente viável. Vou me 
permitir, neste tempo que me falta, ler a conclusão do texto dele 
que achei extremamente pertinente e que me ajudou a entender o 
momento atual, de tensão, de disputa e de crises. Esse texto, de 
2010, deu-me a percepção do que estamos vivenciando na sociedade 
brasileira agora: 

Um país que se parece com o Canadá em 
termos de desigualdade não pode se parecer 
em nada com o Brasil de hoje. A continuar a 
redução de nosso coeficiente de Gini a 0,7 ao 
ano pelos próximos 24 anos, não será possível 
ter grandes favelas coexistindo com condomínios 

7 - Soares, Sergei. O ritmo na queda da desigualdade no Brasil é aceitável? Revista 
de Economia Política, v. 30, p. 364-380, 2010.
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de luxo, indivíduos à beira da fome no sertão 
do Cariri vivendo no mesmo país cujos céus são 
cruzados por executivos viajando na segunda 
maior frota de aviões particulares do mundo, 
nem um exército de empregados particulares 
passando as roupas, encerando os pisos e 
lavando os banheiros da classe média. Pensar 
que o presente ritmo de redução do coeficiente 
de Gini levará a este novo país em meros 24 
anos mostra que podemos estar no início de uma 
revolução no nosso padrão civilizatório. Em 
outras palavras, os que defendem que é cedo 
para soltar foguetes, para ter o que comemorar 
na queda da desigualdade, estão certos e errados 
ao mesmo tempo. Estão errados se referem ao 
ritmo de redução do Brasil, que é como vimos, 
até alto para os padrões históricos, e permite 
chegar num país igualitário em uma geração. 
Estão certos, no entanto, porque se referem que 
este país igualitário precisa perdurar no seu 
combate à desigualdade”. (...) Se o coeficiente 
de Gini (x100) brasileiro se estagnar em 
55,9, teremos apenas perdido o título de 
país mais desigual do mundo para ficar na 
metade de cima da América Latina, a região 
mais desigual do mundo. (...) Avançar para 
uma realidade americana ou canadense é um 
desafio possível, mas que exige, como sociedade 
democrática que vivemos, num estado de direito, 
uma mudança que seja lenta. O que difere se o 
país vai conseguir ou não uma sociedade mais 
igualitária é a possibilidade de fôlego para esta 
caminhada. 

Nós vamos continuar combatendo a desigualdade, como 
sociedade, vamos querer isso, vamos buscar isso? Esse é o desafio 
que eu me coloco, o quanto a gente vai querer enfrentar a desigual 
realidade na qual vivemos. Esse, para mim, é um dos principais 
pontos para o combate à violência e aos homicídios, preocupação 
de qualquer política pública, seja ela de saúde e/ou de segurança.

Sergei pontua que acertos foram os programas de proteção 
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social, o próprio SUS, Bolsa-Família, salário mínimo indexado – 
medidas eficientes que romperam a desigualdade nesse período. No 
entanto, algumas dessas políticas têm limites naturais. A proteção 
social, em particular, sofre limite orçamentário e administrativo. 
Grande parte do número de famílias elegíveis para o Programa 
Bolsa-Família já foi coberto; o aumento do salário mínimo foi 
muito distributivo em 2001, mas foi menos em 2006. Se o Brasil 
vai continuar na sua trajetória rumo a menos desigualdades, há 
que se pensar em outras políticas que ainda vão levar à redução 
da desigualdade: política tributária, política para redução de 
desigualdade racial, política para redução de desigualdade regional, 
política industrial, melhoria na educação – e eu acrescento política 
em relação às desigualdades de gênero e políticas de acesso à saúde. 

Apenas com um conjunto de políticas públicas, que inclua 
não apenas as que deram certo, mas também as que deram errado 
ou aquelas ainda não pensadas, será possível continuar avançando e 
obter êxitos consistentes no enfrentamento à violência. É preciso ter 
um caminho, um projeto de Estado, de nação - que não pertence a um 
partido – de uma sociedade que espera combater as desigualdades, 
espera combater as diferenças. E só se mantivermos essa direção, 
esse caminho, poderemos ver menos pessoas morrendo. 

Termino minha fala com dois quadros de Marc Chagall, um 
que retrata o assassinato de Abel por Caim e o outro que ilustra o 
encontro de José com seus irmãos quando governador no Egito. 
Apresento estas pinturas e gostaria de pensarmos, ao olharmos para 
elas, naquilo que o rabino argentino, Sergio Bergman, escreveu em 
seu livro sobre cidadania . Bergman afirma que “todo argentino é um 
pouco Caim”. Ali, e em qualquer sociedade contemporânea, passou 
a ser normal o assassinato de irmãos. Passou a ser natural o fato das 
pessoas se matarem, a existência do fratricídio, irmãos que matam 
irmãos; brasileiros que matam brasileiros. A sociedade argentina, a 
que ele se refere, ou a sociedade brasileira, podem escolher outro 
caminho. Daí a importância da imagem de José, ele tinha tudo, 
motivos e possibilidades, para se vingar de seus irmãos que o 
venderam como escravo. O clímax dessa história é o reencontro 
seguido do perdão. José acolheu a seus irmãos, os abraçou.

Esse abraço é o que acolhe, aproxima, cria laços. Já Caim 
agrediu a seu irmão por um motivo fútil, com o seu braço o matou e 
daí a pergunta que o rabino coloca é: como sociedade, escolheremos 
o braço de Caim ou o abraço de José? A partir destes exemplos 
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da Torá, ele indica que as opções estão postas, resta estabelecer a 
nossa enquanto sociedade. Continuaremos optando pelo fratricídio 
ou buscaremos uma vida em solidariedade?

É preciso abandonar a lógica de viver a partir do “braço 
de Caim” e escolher viver a partir do “abraço de José”. Um abraço 
que acolhe o outro, um abraço que acolhe a diferença, um abraço 
que convive no respeito e na tolerância ao outro. Vivemos uma 
sociedade que fica cada vez mais intolerante. Isso só será superado 
com o envolvimento de todos e todas, com políticas públicas sérias, 
diagnósticos, empenho, diálogo e, acima de tudo, com essa lógica 
que abraça, que acolhe, que acomoda o outro como cidadão e cidadã 
de um mesmo espaço, em um mesmo território, na mesma Terra. 
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ESTIGMA E VIOLÊNCIA SIMBÓLICA CONTRA A FAVELA

Mônica Francisco 
Consultora na Ong Asplande (Assessoria e 
Planejamento para o Desenvolvimento), colunista 
do Jornal do Brasil, coordenadora do Grupo 
Arteiras e membro da Rede de Instituições do 
Borel

Eu quero iniciar a minha fala trazendo um trecho do artigo 
escrito pelo intelectual angolano José Eduardo Agualusa no jornal 
“O Globo”, em que ele diz o seguinte: “Você sabe que está num país 
onde a justiça funciona, e por isso é igual para todos, quando seus 
cidadãos não temem a polícia. Um cidadão comum, honesto, na 
Suécia, na Noruega, em Cabo Verde ou na Namíbia não tem medo 
da policia. A polícia está nas ruas para ajudar. Já um cidadão comum 
em Angola ou no Brasil e em muitas cidades nos Estados Unidos 
tem medo da polícia. Nesse aspecto, não há grande diferença entre 
Luanda, Rio de Janeiro e Baltimore”. Para quem se interessar em 
ler, poderá encontrar no endereço eletrônico http://oglobo.globo.
com/cultura/raca-justica-16046878. Fazendo menção ao que afirma 
a pesquisadora Maria Cecília Minayo, há necessidade das sociedades 
atuais terem agentes e uma instituição como a polícia. 

Entendemos que a polícia é importante no controle, no 
cuidado da manutenção das leis, mas a polícia que nós temos não é a 
polícia que nós queremos. O direito à vida é um direito fundamental, 
mas é interessante que se perceba a recorrência no discurso da 
favela como lugar da violência e a recorrência na estigmatização dos 
favelados. A professora Maria Cecília Minayo colocou isso muito 
bem aqui. Há ainda a cristalização cada vez maior do pensamento 
da favela como lugar da violência e do sujeito violento. Haja visto os 
estereótipos para além do ser negro ou negra, mas o uso do boné, 
o uso do tênis, da bermuda, da ausência da camiseta. Como diz 
o pesquisador Ignácio Cano, é o jovem negro de canela fina, de 
bermuda e sem camisa. E este discurso, este estereótipo, transpõe os 
muros da favela e vai pra cidade quando percebemos, hoje, barreiras 
para impedir o acesso dos jovens, negros, sem camisa, de bermuda 
ou de boné, nos espaços de trânsito das camadas médias e da elite 
carioca. 

No processo de estigmatização e cristalização dos estereótipos, 
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nesse lugar e dessa população favelada, você tem a desqualificação 
dos sujeitos, principalmente daqueles que estão envolvidos nos 
processos de militância nas instâncias de discussão da favela. Ainda 
há, por parte das instituições, impregnadas do racismo institucional, 
o olhar do sujeito favelado como sujeito ainda desqualificado no 
seu discurso. E eu quero fazer menção a uma pesquisa da qual eu 
participei, com a equipe do Laboratório Territorial de Manguinhos 
(LTM/ENSP/Fiocruz), que fez um levantamento dos impactos das 
obras do Programa de Aceleração do Crescimento nas favelas do 
Alemão, Manguinhos e Rocinha, utilizando a metodologia conhecida 
como pesquisa-ação ou a produção do conhecimento partilhado. Eu 
nunca tinha tido contato com essa forma de fazer pesquisa, e uma 
das características foi a da capacidade dos favelados e faveladas que 
fizeram parte desse processo de pesquisa-ação. Também destaco 
nesse processo a capacidade dos atores sociais que participaram – e 
cito aí o Instituto Raízes em Movimento, a TV Tagarela na Rocinha 
e outros atores dentro do território de Manguinhos. Uma das falas 
recorrentes nesse processo de quase dois anos foi que os favelados 
ainda não têm voz. Produtos dessa pesquisa podem ser encontrados 
no endereço www.facebook.com/territoriosemmovimento.

Os favelados são desqualificados na sua fala. Principalmente 
na sua relação com as instituições, e muitas delas que se dizem 
parceiras na busca de soluções ao enfrentamento das violências a 
que são submetidas às populações faveladas. Então é mais ou menos 
assim: quando os favelados falam, a gente ouve, mas a discussão 
só começa a ser qualificada a partir da tomada da palavra por 
conta dos técnicos ou técnicas. E isso vai se reproduzir nas ações 
no território, na relação principalmente com os agentes públicos, 
tanto os da segurança pública quanto os da saúde pública, nos 
territórios. E uma das questões que mais se coloca é que tanto com 
uma instituição quanto em outra há ainda o olhar estigmatizado, 
evidenciando o racismo institucional e o distanciamento do discurso 
e da prática cotidiana nas ações impetradas dentro dos territórios 
ditos vulnerabilizados ou fragilizados. 

Há uma resistência em reconhecer os atores favelados 
como parte fundamental na construção do que chamamos de 
enfrentamento, na redução das iniquidades e dos aviltamentos 
sofridos pelos favelados. Há um aumento do nível de tensão a que 
são submetidos os favelados nesses espaços pelas ações impetradas 
pelo Estado com as remoções, e aí Manguinhos é visivelmente uma 
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das favelas onde se pode observar de uma maneira dramática a ação 
das remoções. Perceber o resultado dramático dessas remoções que 
se traduz em mortes, além da violência simbólica pelo afastamento 
das suas raízes, do seu lugar de identidade, de afetividade, da sua 
sociabilidade propriamente dita, mas numa violência que se traduz 
em óbitos, se traduz no aumento do sofrimento mental e vai impactar 
diretamente o sistema público de saúde. 

Na atenção básica, geralmente, acontece a primeira relação 
que o favelado tem com o sistema público de saúde, seja na clínica 
da família ou no programa de saúde da família. É preciso pensar 
na maneira com que os profissionais de saúde vão lidar com essas 
situações. Pensando na violência de fato, que tem produzido um 
nível de sofrimento mental diretamente, esses dois atores - a 
Saúde Pública dentro desses territórios e as Unidades de Polícia 
Pacificadora - são os dois braços do Estado que estão presentes 
cotidianamente na favela. Pensar nessas ações, e no nível de tensão e 
de sofrimento a que são alvo essas populações é fundamental.  Uma 
das maiores violências é a violência simbólica que envolve questões 
mais subjetivas. Não podemos deixar de pensar nestas questões e no 
silenciamento a que são submetidos os favelados. 

Há um contexto, toda uma estrutura construída e articulada 
para frear a fala dos favelados e faveladas, e das instituições que 
cada vez mais se organizam no interior da favela. Eu costumo dizer 
o seguinte em relação ao sistema de saúde: quando o pobre, que é 
negro ou negra, e na maioria das vezes é favelado ou morador dos 
espaços periféricos marginais da cidade, chega ao sistema de saúde e 
ele grita, é porque é o único momento que ele tem o direito da fala. 
Ele não é ouvido, então ele grita. Ele grita porque quer ser ouvido 
na sua dor, no seu desespero. 

Uma das grandes ações nesse enfrentamento contra essas 
violências é pensar a partir dos trabalhadores e trabalhadoras dessas 
instituições de saúde. Pensar de que maneira, institucionalmente 
falando, você pode reconhecer essas vozes que estão produzindo 
ações que auxiliam de uma maneira concreta o enfrentamento 
dessas violências. Participar de alguns espaços faz parecer que 
ficamos como aquele cãozinho que fica correndo atrás do rabo, 
buscando uma solução e não encontrando, principalmente quando 
nós estamos engessados pelas estruturas institucionais.  

Segundo o mapa da violência de 2015, tivemos mais de 42 
mil mortes de jovens negros favelados vitimados por arma de fogo, 
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tendo em média 116 mortes por dia, impactando diretamente o 
sistema público de saúde. Ter 59% desses jovens, de 15 a 29 anos, 
sendo dizimados, e isso não causar dentro das próprias instituições 
de saúde um grito mais forte é preocupante. Eu estava pensando 
em um episódio recente que nós tivemos, que foi a morte de um 
adolescente na favela da Palmeirinha. Os adolescentes estavam 
brincando à noite, filmando a brincadeira, uma viatura passou, os 
policiais saíram, atiraram nos meninos, eles correram, um filmou, o 
celular continua filmando um agonizando, e outro, sobrevivente, foi 
encaminhado ao sistema público de saúde. Chegando ao local, com 
ferimento à bala, ele foi atendido na emergência do hospital e foi 
examinado pelo médico, que enfiou o dedo na perfuração à bala. Ele 
não foi anestesiado, não teve o seu tratamento humanizado. Então 
isso fala muito das práticas. Isso praticamente ficou subsumido, 
porque o que se evidenciou foi a prática policial violenta, a ação 
dos policiais, toda a dramaticidade da situação, mas o atendimento 
não chamou muita atenção. A forma com que esse adolescente 
foi recebido por essa equipe e o tratamento direcionado a esse 
adolescente foi muito pouco debatida. 

Tivemos também um caso de repercussão internacional, já 
há um bom tempo, que foi o do músico Marcelo Yuka, que chegando 
ao Hospital do Andaraí na situação que chegou, após ser assaltado e 
ferido por armas de fogo, ficou aguardando minutos imprescindíveis 
para ser atendido porque não havia sido reconhecido. Porque ser 
negro, rastafári, mesmo ensanguentado com vários tiros pelo corpo, 
naquele estereótipo do negro que chega com perfuração à bala, 
significa que o direito fundamental à vida é seletivo. Porque alguns 
têm direito a ter este direito e outros não, e estamos falando de uma 
saúde pública, de cidadãos que se colocaram a serviço, teoricamente, 
de uma população. 

Então se percebe que não há como descolar o discurso da 
segurança pública e da vulnerabilidade dos espaços de favela, das 
ações violentas perpetradas pela polícia. A violência mais evidente, 
mais direta, mais clara da polícia, a ação do Estado mais contundente 
gera muito adoecimento e morte. Mas, há também espaços onde você 
passa 365 dias sem abastecimento de água. Você tem espaços onde 
o saneamento é precário. Você tem espaços como em área da favela 
do Borel, onde após a entrada da Unidade de Polícia Pacificadora, a 
empresa Light - concessionária de energia - foi fazer a revitalização 
do sistema de distribuição de energia, colocando novos postes, e 
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perfurou a tubulação de esgoto, estimulando um surto de hepatite 
em toda uma área da comunidade. Isso impactou diretamente o 
sistema de saúde, principalmente no Programa de Saúde da Família, 
no primeiro lugar aonde as pessoas vão. E ninguém falou disso, isso 
ficou como uma coisa menor. A própria população não percebe 
isso como uma ação violenta porque, evidente, morrer e ser ferido à 
bala é muito mais grave que ficar 365 dias sem água. E aí se alguém 
disser para você fora da favela: “poxa, eu estou há três meses sem 
água”, ela vai dizer: “nossa, como alguém pode ficar tanto tempo 
sem água?”. As pessoas ficam. 

O mais grave é que todas as intervenções urbanísticas que 
aconteceram até agora nas favelas, retiraram os lugares onde as 
pessoas podiam no momento de crise de abastecimento de água 
conseguir pelo menos diminuir a penúria. Só que hoje não existem 
mais as famosas bicas d’água. Porque onde haviam as bicas d’água, 
os espaços onde essas pessoas poderiam recorrer num momento 
de necessidade, foram cimentados, hoje são vias de acesso, foram 
removidas, foram feitas outras obras, foram feitos espaços de 
convivência. Espaços de convivência são bons? São ótimos, mas 
você traz outros problemas quando faz dessa forma. Então as 
pessoas não conseguem perceber outras formas de violências.  

A música “Tá tudo errado” do Mc Leonardo, da Rocinha, 
expressa muito da situação da favela. E aí podemos perceber que 
há uma forma de gestão da pobreza, isso não é por acaso, não é 
impensado. Há uma forma de gerir os espaços de pobreza, os espaços 
marginais, precarizando as políticas, descontinuando as políticas. As 
obras de intervenção urbanística se iniciam, os projetos começam, 
avançam até determinado tempo, mas são precarizados ao longo do 
tempo até que são suspensos. Então essa é uma lógica de atuação 
do poder público que não é nova. Acho que o grande desafio para 
nós é encontrarmos soluções, mas parece que há momentos em 
que ficamos como um cãozinho correndo atrás do rabo. Parece que 
encontramos uma solução, mas não conseguimos viabilizar isso na 
prática, e vamos acumulando e ajudando a dar mais musculatura 
para estatísticas que citei.  

Eu não sou pessimista, muito pelo contrário, mas estamos 
diante de um cenário difícil, principalmente para as favelas. 
Precisamos, de alguma maneira, sair e deixar de falar apenas para 
nós mesmos. Eu acredito na integração das pessoas, acredito que só 
vamos conseguir juntos, buscando driblar as amarras institucionais 
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que são reais, buscando intensificar o diálogo entre as favelas e 
as instituições. Pensando no sistema de saúde, na saúde de uma 
maneira geral, saúde e educação para mim, particularmente, são 
duas instituições muito refratárias ao diálogo, à discussão. Muito 
difíceis, embora atuem diretamente dentro dos espaços, por vezes 
percebemos que estão distanciadas do diálogo com a população, 
de um diálogo mais efetivo com a população que atendem. Então 
acho que nosso esforço é para romper com dificuldades construídas 
muito por conta dos estigmas dos estereótipos e do olhar que se 
tem. 

Temos muita boa vontade, mas às vezes boa vontade não 
é suficiente. Precisamos mudar de alguma maneira a nossa prática. 
Isso começa no indivíduo e a maneira com que nos olhamos. Para 
finalizar, lembro de uma campanha de 2003, feita por algumas 
ONGs, intitulada: “aonde você guarda o seu racismo?”. Era uma 
campanha muito interessante porque em principio as pessoas 
diziam que não eram racistas, mas depois elas começavam a ver: 
“olha, eu guardo meu racismo ali”. Então eu acho que precisamos 
começar a fazer esse auto-olhar como profissionais, pesquisadores 
que estão pensando a favela, ou que estão atuando diretamente 
nesses espaços. Aonde a gente tem ido, aonde tem se colocado, há o 
entrave para que possamos desenvolver ações que venham produzir 
resultados concretos para diminuir as iniquidades, os sofrimentos a 
que estão submetidos essa população e os trabalhadores que estão lá 
dentro. Até porque, tanto a população, quanto àqueles profissionais 
que estão lá dentro trabalhando, desenvolvendo as suas ações, são 
alvos diretos dessa violência. 
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ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA EM TERRITÓRIO ADOECIDO: O OLHAR 
DO MOVIMENTO SOCIAL NA FAVELA 

Ana Paula Oliveira
Militante do Fórum Social de Manguinhos 

Quero agradecer o convite para estar aqui nessa mesa, 
representando o Fórum Social de Manguinhos e as mães vítimas 
de violência do território de Manguinhos. O que vou falar aqui não 
é teoria. Vou falar da realidade que vivemos na favela. Vou contar 
um pouco da minha vivência, enquanto moradora de Manguinhos, 
membro do Fórum Social de Manguinhos e mãe que perdeu um 
filho assassinado, vítima dessa violência que está aí. 

Meu nome é Ana Paula, sou moradora da favela de 
Manguinhos, nascida e criada, e sou a mãe do Johnatha Oliveira, que 
para quem não sabe é um jovem de 19 anos que no ano passado foi 
assassinado pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Estado 
do Rio de Janeiro. Meu filho foi assassinado com um tiro nas costas e 
infelizmente ele não foi a primeira vítima dessa política de segurança 
pública que está instalada aí, em que todo dia a gente vê mortes de 
vários jovens e crianças. A ação da polícia é totalmente diferente 
dentro das favelas, a polícia age de maneira totalmente diferente. Eu 
vejo sim a polícia, a instituição polícia militar, como um órgão racista, 
um órgão de opressão, porque quem tá dentro desses territórios 
pode sentir isso. Eu cresci dentro de uma favela, vendo meu pai, 
que também era funcionário aqui da Fiocruz, apanhar da polícia 
pelo simples fato de ser usuário de drogas, dependente químico. 
Então é uma coisa que fica mesmo, a gente adoece e vê que todo 
esse território fica adoecido. 

Uma mãe também adoece quando perde um filho assassinado 
pelo braço armado do Estado, aquele que tinha total dever de zelar 
por aquela vida, arranca nosso familiar da gente assim. Por que na 
favela a gente conhece o Estado que ‘tá’ ali pra matar e oprimir, mas 
não se importa com a situação dos moradores que tem que conviver 
com esgoto e falta de acesso à saúde de qualidade. Porque o acesso 
à saúde do morador da favela também é bastante precário. Estou 
aqui também para falar que não é só quando acontece a execução, 
o assassinato das pessoas dentro da favela, que a gente acaba 
adoecendo.  São todos os outros fatores que nos fazem adoecer 
também. Quando a gente procura um serviço de saúde e não é 
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atendido, ou vive sem saneamento, também adoece.
Falando de saúde e segurança pública, gostaria aqui também 

de dizer sobre o que aconteceu com Paulo Roberto Pinho de 
Menezes, um jovem assassinado sete meses antes do meu filho. 
O Paulo Roberto também foi assassinado pela polícia da UPP. 
Em Manguinhos, agora eles já completaram cinco jovens negros 
assassinados pela UPP. Ele tinha 18 anos de idade quando foi 
espancado pela polícia até a morte e ele foi levado até a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos e lá os familiares 
não puderam ter acesso ao Paulo Roberto. Segundo a família, ele já 
chegou lá morto, mas os policiais tiveram acesso antes da família, 
como aconteceu também quando meu filho faleceu. Quando fui pra 
UPA de Manguinhos e eu não pude acessar, tendo que esperar a 
polícia. Eu ainda nem sabia que meu filho tinha falecido, mas quando 
cheguei lá tinham várias viaturas de polícia. Eu entendo que, nesse 
momento urgente de atendimento, a gente precisa dos profissionais 
de saúde e não da polícia. Acredito que a polícia acaba fazendo uma 
pressão em cima desses profissionais de saúde. 

No caso do Paulo Roberto, ele foi espancado até a morte, 
tem testemunhas e tudo, mas, para a família, o que os profissionais 
de saúde que atenderam falaram no momento do ocorrido foi que 
ele tinha apenas um corte na boca. Os policias alegavam que o Paulo 
havia ingerido drogas e havia tido um mal súbito, e graças à luta 
da mãe dele e do Fórum Social de Manguinhos foram feitos os 
exames que comprovaram que o Paulo não morreu de mal súbito. 
Ele morreu por asfixia durante o espancamento, e a mãe dele no 
outro dia viu o rosto dele cheio de escoriações. Então eu acho que 
infelizmente nesses casos, envolvendo os profissionais de segurança 
e os profissionais de saúde, se foge da verdade dos fatos, se esconde 
o que realmente aconteceu. 

Anotei algumas coisas porque realmente falar disso me deixa 
bastante nervosa. É muito difícil ainda, porque perder um filho 
nessa situação não é mole. Eu tenho consciência de que eu sou uma 
pessoa adoecida depois da minha perda. Assim como tantas outras 
vítimas dessa violência, vejo também os meus direitos negados 
quando procuro um apoio psicológico numa unidade de saúde que, 
no caso, a mais próxima da minha casa é o Centro de Saúde da 
Fiocruz (CSEGSF/ENSP/Fiocruz), e não encontro. Tenho uma 
filha de dez anos que também precisa de cuidados especiais de 
saúde e atendimento psicológico, porque quando matam um filho, 
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tiram um filho da gente, um membro da nossa família, eles não 
acabam somente com aquela pessoa, aquela vida, [eles] acabam com 
tudo, destroem uma família inteira. Não é só a família que sofre, 
são os vizinhos, são os amigos, o território todo adoece com esses 
acontecimentos.

São crianças que estão ali no meio de toda essa violência 
vendo esses assassinatos e que sabem também que eles podem ser a 
próxima vítima. Eu acho que tem que se pensar mesmo em projetos 
sociais, mas projetos permanentes em apoio às famílias vítimas. Tem 
que se pensar num apoio psicossocial, alguma coisa neste modelo, 
porque não dá, não dá pra a gente viver sem esse apoio. Assim como 
eu, existem outras mães que estão na luta para que isso aconteça. 
Por que eles matam, tiram a dignidade, tiram tudo como se eles 
tivessem esse poder e pudessem matar.  Nem temos bem o direito 
ao luto, a gente tem que se jogar na luta social porque a gente tem 
que correr atrás de justiça porque se não fizermos isso, ninguém vai 
fazer. Então a gente precisa se manter firme, se manter forte, com 
saúde para se jogar nessa luta que é uma luta por todos aí do nosso 
território da favela. 

Vale mencionar também, que o Fórum Social de Manguinhos 
fez um levantamento e na área de Manguinhos, Jacarezinho e Benfica 
é onde existe um dos maiores números de familiares que tem seus 
filhos no sistema prisional. E aí o Fórum vem a indagar porque o 
serviço de saúde nunca fez uma busca ativa dessas famílias que têm 
a sua saúde atingida em cheio por essa violência cotidiana. A gente 
também ressalta a questão de pessoas chegarem baleadas numa 
unidade de saúde e a importância do profissional de saúde estar 
bem consciente que está ali para salvar e preservar vidas. A partir 
do momento em que um paciente entra em uma Unidade Pública 
de Saúde, ele deve ser tratado de forma digna como tal. Isso é o que 
esperamos de um atendimento público de saúde.
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PARTE 2 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E 
GARANTIA DE DIREITOS
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REFLEXÕES SOBRE A PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA EM TERRITÓRIOS 
VULNERABILIZADOS 

Patrícia Constantino
Pesquisadora do CLAVES/ENSP/
Fiocruz

Nós tivemos uma manhã bastante reflexiva. Eu, 
particularmente, fui tomada pela emoção e ainda estou sob o 
impacto dessa violência que foi apresentada pela manhã, nas falas 
das pessoas que vivenciam na pele as situações de violência, o 
que é bem diferente de ouvir falas feitas a partir dos dados ou da 
pesquisa. Eu acho que não tem como não nos sentirmos tocados e 
pensarmos qual o nosso papel, de fato, enquanto pesquisadores de 
uma instituição de Saúde Pública.

Eu vou conversar com vocês sobre a questão da prevenção 
da violência e pergunto: é possível prevenir a violência?  A professora 
Cecília Minayo já trouxe, na parte da manhã, alguns elementos para 
que nós pensemos sobre a violência: esta faz parte da humanidade e 
não existe sociedade sem violência, porém, a violência é um processo 
sócio-histórico.  Isso é uma questão super importante pois, se a 
violência é uma construção sócio-histórica, pode ser desconstruída. 

Uma das grandes máximas quando se estuda violência é a sua 
multicausalidade, pois não existe uma única causa que gera ou produz 
a violência. Existem vários fatores de risco que podem contribuir 
para o fomento da violência, tanto para a pessoa ser vítima, quanto 
para a pessoa ser perpetradora, assim, o enfrentamento dessa questão 
precisa ser a partir de ações intersetoriais.  A violência é democrática, 
no sentido de que chega a todas as classes sociais, não obstante 
existirem grupos mais vulneráveis, territórios mais vulneráveis.  Há 
um conceito novo que vem sendo discutido: territórios e pessoas 
mais vulneradas, com um somatório de vulnerabilidades.  

Falar sobre a perspectiva da prevenção à violência é, 
portanto, extremamente complexo por conta da multicausalidade.  
Quando nos referimos à violência é preciso pensar na perspectiva 
das violências que estão ali associadas, pois uma violência nunca se 
apresenta sozinha.  Então, se queremos pensar zonas de prevenção 
que sejam de fato exequíveis, que possam ser colocadas em prática 
e incidam em pontos-chave, é fundamental ter um diagnóstico 
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situacional da violência. 
Levando em conta que a violência é plural, para se pensar 

políticas públicas voltadas para determinados segmentos ou territórios, 
é preciso conhecer a realidade desses segmentos e territórios, até 
mesmo para evitar o investimento de dinheiro público em uma área 
ou grupo que não é prioridade em determinado momento. Então 
quais são os grupos ou indivíduos prioritários da população e quais 
seriam as melhores estratégias de ação? Nós já tivemos aqui pistas 
de alguns grupos prioritários, como os jovens e negros, que são as 
maiores vítimas e também os maiores perpetradores de violência, de 
acordo com diversos dados de pesquisa.

Talvez não seja o mais eficiente e eficaz ter políticas 
públicas que incidam só sobre a perspectiva do controle, então 
se nós pensarmos as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) nas 
comunidades mais violentas, elas sozinhas não vão resolver o 
problema da violência, quiçá vão trazer mais violência para esses 
territórios. Para pensar na prevenção, nós temos que pensar ações 
que vão desde as macropolíticas até as políticas públicas que afetam 
diretamente a realidade local e que são vivenciadas pelas pessoas.

Eu saí muito incomodada daqui pela manhã, no sentido 
de pensar, enquanto pesquisadora da área de violência, qual é o 
impacto da minha profissão e da minha prática profissional na vida 
da Ana Paula ou da Irone . A minha ação enquanto pesquisadora 
chega às pessoas que de fato vivenciam a violência? É obvio que 
cada instituição tem sua missão específica e cada profissão também. 
A minha, como pesquisadora, é produzir dados que possam 
instrumentalizar as políticas públicas que visam garantir os direitos 
dessas pessoas, porém objetivamente há um hiato entre quem está 
pensando essas questões e quem está vivenciando, e isso é uma 
questão muito incômoda. Minha vontade foi ir atrás dessas mães e 
oferecer meu trabalho enquanto psicóloga, no sentido de ajudá-las a 
partir de alguma coisa mais concreta, objetiva. 

Espaços como esse que estamos tendo aqui, acabam por 
nos tirar da zona de conforto, no sentido de refletir sobre o nosso 
compromisso social.  A violência é uma experiência de vida muito 
particular e especialmente difícil, e nós temos vários estudos 
mostrando que as vítimas da violência não são só aquelas pessoas 
que diretamente sofrem a violência. A situação violenta atinge vários 
segmentos, tanto micro, quanto macro, toda a família é impactada 
por este ato, como ficou muito claro pela manhã.
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Vários estudiosos vêm questionando o conceito de vítima 
direta e indireta, pois consideram que a família, por exemplo, é 
vítima direta também, no caso de um homicídio, por exemplo. Essa 
violência impacta toda a família diretamente, com a morte e com 
uma série de outros problemas decorrentes dessa morte. 

Nesse sentido, há estudos visando ações e estratégias 
que têm sido realizadas para atender as vítimas de violência, 
principalmente familiares de vítimas de homicídio.  Tem um trabalho 
muito interessante em Portugal, que foi feito com financiamento da 
Comunidade Européia, que é um manual de procedimentos para 
lidar com essas famílias. Esse material é extremamente importante. 
São poucos os documentos e estratégias objetivas existentes no 
mundo, para trabalhar com essa realidade. E é preciso partir de 
experiências bem sucedidas para pensar o que fazer para ajudar 
efetivamente essas pessoas. 

O grupo das crianças e adolescentes é um grupo vulnerável 
à violência bastante importante e que precisa ser visto com muito 
cuidado, pelo impacto que a violência causa no processo de 
desenvolvimento. Aquela mãe, de manhã, falou que a neta não pode 
ouvir uma bola de gás estourando, que ela acha que é tiro.  Existe 
um impacto emocional e cognitivo que precisa ser considerado, 
principalmente quando se está trabalhando com crianças e 
adolescentes. 

A literatura e os nossos estudos vêm mostrando que esses 
efeitos decorrem mais de uma combinação do contexto em que as 
relações violentas ocorrem e menos da violência isoladamente. As 
situações de violência estão presentes ao longo da vida, o ser humano 
não consegue ficar isento disso, porém, o efeito que isso vai causar, 
também está relacionado à estratégia que se tem para lidar com esses 
eventos violentos. Com quais equipamentos podemos contar em 
caso de sermos vítimas de violência? Que respaldo a população tem 
para lidar com os eventos violentos? A rede de apoio, as políticas 
públicas existentes podem ser um fator protetivo, mas também 
podem ser um fator a mais de impacto negativo.  

Os efeitos da violência vão depender de uma série de fatores: 
idade e características, tipo de violência, frequência, intensidade, 
duração, tipo de relação afetiva com o autor da agressão, fatores 
relacionados à situação de violência, anteriores, atuais e posteriores, 
representação do que se tem da violência na vida.  Não é necessário 
sofrer diretamente uma violência para que ela tenha um impacto 
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negativo na saúde física e mental, o próprio medo da violência já 
pode gerar esse impacto. O fato de você se sentir ou não protegido 
de novos episódios violentos também tem um impacto diferenciado.  
A literatura mostra que quando a violência é produzida por alguém 
que deveria cuidar, o impacto é mais nefasto.  A violência doméstica, 
a violência sexual perpetrada por um pai ou padrasto, alguém que 
deveria cuidar e apesar disso violenta,  pode ter um impacto negativo 
maior do que uma violência praticada por um desconhecido. 

Estudar a violência e estudar o impacto da violência na saúde 
física e mental é também olhar para todas essas especificidades. Que 
violência foi sofrida, quem praticou, quantos anos a vítima tinha, 
quantos anos o agressor tinha, qual era o vínculo que esse agressor 
tinha com a vítima, foi uma violência individual, coletiva, qual a 
natureza da violência? É muito complexo e por isso que requer a 
atuação de vários setores, vários profissionais.

O que existe de experiências exitosas na prevenção da 
violência? O que tem dado certo? A informação sobre cidadania, 
principalmente no que se refere à informação sobre direitos e 
deveres, é uma estratégia que projetos e programas que trabalham 
com a prevenção da violência têm utilizado e avaliado de maneira 
positiva.  O fortalecimento da auto-estima e as atividades lúdicas e 
educativas, incluindo o esporte, têm sido instrumentos importantes 
para os projetos sociais voltados para a prevenção da violência.  

É fundamental para a prevenção a questão do trabalho em 
rede, pois não tem como prevenir ações violentas ou promover 
saúde, pensando apenas a partir da perspectiva da saúde pública ou 
da segurança pública. Quando estamos pensando em prevenção da 
violência e promoção da saúde, precisamos agir com vários atores 
- assistência social, educação, esporte e lazer, habitação, segurança 
pública, saúde pública - porque a violência é uma questão de saúde 
pública. 

Sobre o trabalho em rede, é importante pensar alguns 
elementos, porque isso virou quase um jargão: temos que trabalhar em 
rede para prevenir a violência.  Mas o que é isso e como se configura? 
No espaço de formação de parceiras, cooperação e articulação dos 
sujeitos institucionais. A rede para ser eficiente e eficaz tem que 
ter a participação das instituições e não a participação das pessoas 
isoladamente, tem que ser um pacto institucional de organização do 
sistema de atendimento, prevenção e responsabilização.  

Quando pensamos a questão da violência temos que pensar 
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a prevenção nas suas várias esferas, tanto prevenir atos violentos 
como, depois que o ato se deu, garantir que essas pessoas sejam 
cuidadas e reabilitadas socialmente, emocionalmente e fisicamente. 
Hoje pela manhã ficamos com a sensação de que a reabilitação 
emocional não vem sendo garantida. Muitas vezes acontece algo 
muito pontual: aconteceu o evento, rapidamente algumas pessoas 
se voluntariam a cuidar naquele momento, mas isso se perde, não 
há uma continuidade, como se o problema tivesse o seu impacto 
apenas na hora do ocorrido. Muito pelo contrário, pois em casos de 
violência, onde há uma sequela de difícil manejo, os problemas se 
acumulam. O impacto na perspectiva emocional e psicológica vai 
crescendo ao longo do tempo, e como garantir que isso seja cuidado 
pelo campo da saúde, é algo que precisamos discutir. Quem cuida? 
Como garantir isso?

É importante fazer um mapeamento de programas e projetos 
públicos e privados existentes na área. Eu tive uma experiência na 
Maré, de avaliação das ações do projeto Luta Pela Paz. Quando 
chegamos lá, levamos um susto ao constatar a quantidade de 
programas e projetos na Maré, mais especificamente na Vila do 
João, que tinham como uma das suas missões prevenir a violência. 
Eram mais de 10 programas e projetos que não se falavam, que 
concorriam entre si. Tinham meninos que se inscreviam em mais de 
um projeto e quando era sabido que eles já faziam parte de outro, 
tinham que sair. Nós ficamos pensando: como pode? Como esses 
projetos que dizem ter a mesma missão de prevenir a violência, 
não sentam juntos para pensar o raio das suas ações, para pensar o 
impacto objetivo e subjetivo que podem ter nessa área? Como eles 
não se repensam, não se reavaliam? Essa é uma questão a ser pensada 
no âmbito da prevenção da violência em territórios específicos, as 
ações existentes precisariam minimamente se falar. Nós acabamos 
promovendo um encontro entre esses projetos, mas que não foi à 
frente, porque não era uma vontade daqueles atores se falarem. 

O trabalho em rede no campo da violência vem sendo 
considerado algo como um mecanismo eficaz para a interrupção 
da violência, com experiências bem sucedidas em alguns segmentos. 
Para tanto é necessário ter flexibilidade, diversidade, horizontalidade, 
multiliderança, corresponsabilidade, compartilhamento, autonomia 
e sustentabilidade. Essas características são grandes desafios, 
conseguir garantir isso na formação de uma rede é algo que alguns 
consideram até utópico, mas é isso que uma rede precisa ter. 
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Pensar em rede significa ter a ideia de articulação, conexão, 
vínculos, ações complementares, relações horizontais entre parceiros, 
interdependência entre os serviços para garantir a integralidade de 
atenção aos segmentos sociais vulneráveis, ou em situação de risco 
social ou pessoal. Como exemplo, poderíamos pensar o que todos 
nós, juntos, poderíamos fazer para ajudar aquela mãe cujo filho ficou 
paraplégico devido à violência. Assim, ouviríamos cada instituição 
que está aqui representada, com o objetivo único de ajudar aquela 
mãe, e cada instituição colocaria dentro do seu escopo, em que 
poderia ajudar aquela mãe a lidar com aquela situação. E poderíamos 
pensar em uma interconexão com objetivo comum, horizontalizada, 
sem ter um setor ou segmento acima de outro, mas com o objetivo 
em comum. 

Eu vou para casa pensando no caso dessas mães, de fato, 
estou muito mobilizada, porque acabamos nos confrontando com 
a realidade, você tem um choque de realidade, não que você não 
conheça a realidade, porque como pesquisadora, acabamos entrando 
nesses espaços. Trabalhamos com metodologia participativa, 
ouvimos as pessoas, mas não com essa carga emocional do que foi 
colocado mais cedo. E é interessante, porque você está num espaço 
acadêmico e muitas vezes não espera ouvir esse discurso, e ele te 
atravessa e te mobiliza. Eu acho que isso deveria produzir em nós, 
uma mudança qualitativa em relação à perspectiva de ação. 

É fundamental a perspectiva de cada setor, pois vivemos 
numa cultura muito individualizada, as instituições têm suas divisões 
e se envolvem nas suas missões dentro do seu escopo, sem partilhar. 
É uma cultura determinada na naturalização de eventos violentos e 
onde as instituições também são violentas. Falamos aqui que algumas 
instituições, ao negligenciar a assistência, estão sendo violentas com 
determinados segmentos. 

Para montar uma rede precisamos identificar, conhecer e 
agregar potenciais parceiros e, após isso, é necessária a construção 
dos objetivos da rede, a organização de eventos para a capacitação e 
a sensibilização, a construção do planejamento da rede, a realização 
das ações planejadas e a realização do acompanhamento e avaliação. 
Esse último ponto é fundamental, porque se você tem uma meta, 
você tem que avaliar se está próximo a essa meta, qual é o impacto 
dessas ações, isso tem que fazer parte desse esquema. Se estamos 
pensando sobre a prevenção da violência, uma das questões 
centrais é a ouvidoria coletiva das pessoas que vivenciam aquilo. As 
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metodologias participativas também são fundamentais. 
Existem mil dificuldades para implementar o trabalho em 

rede, principalmente quando se pensa no campo da violência. 
Primeiro, a resistência a essa forma de trabalho, compartilhada, 
coletivizada, pois isso não faz parte da forma de trabalho da maioria 
das instituições. Pensar a intersetorialidade é algo extremamente 
difícil, pois dentro da própria saúde já temos dificuldade em nos 
falar, então conseguir um diálogo com outros setores é ainda mais 
complexo, pensando nessa perspectiva da violência. Os conflitos 
próprios da união das pessoas, com opiniões e interesses diferentes, 
a perda do interesse de alguns profissionais, a redução do poder de 
algumas organizações sobre as decisões. 

Existe muita competição entre atores e instituições e isso 
fica bem claro quando se tenta sentar junto para planejar algo. A 
sobrecarga de trabalho sobre alguns atores e a própria temática da 
violência, que é muito complexa e de difícil resolução, também são 
elementos dificultadores. A questão de sabermos, ou pensarmos 
que sabemos, quais são as estratégias de prevenção ou ação e não 
conseguirmos por em prática, é também uma questão, mas eu iria 
além, eu acho que nós não sabemos ainda. 

Se ficarmos achando que a resposta está no meio universitário, 
na academia, vamos ficar fadados ao fracasso, e a chance disso dar 
certo, de encontrarmos possíveis respostas para alguns fatores de 
risco para a violência, será pequena. Vocês podem observar que 
eu fico relativizando o tempo todo, porque não tem uma relação 
de causa e efeito direta, se nós acharmos que a resposta está em 
qualquer um dos lados, nós vamos estar fadados ao fracasso. Só se 
sentarmos, conversarmos e ouvirmos de fato quem vivencia, junto 
com a perspectiva teórica da academia, da ciência, é que vamos 
conseguir encontrar o meio do caminho que possa ser eficiente 
nesse sentido. 

Para terminar, eu trago uma fala do Luís Eduardo Soares 
que diz: “o pessimismo da razão não deve desautorizar o otimismo 
da vontade, ainda que seja apenas para que a fortuna se cumpra de 
modo virtuoso, para que possamos viver com a disposição cívica 
que somente a esperança propicia. E para que possamos formular 
juízos mais justos quando observamos a realidade da violência entre 
nós”. 

Tem uma fala da filósofa Hannah Arendt que diz “a violência 
dramatiza as causas”. Essa fala é muito forte, porque desloca da 
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questão de que a pobreza gera a violência, dessa discussão que é 
antiga, que já vem sendo desconstruída. O que acontece é que só 
temos dados de violência na pobreza, porque nas instituições onde 
os perpetradores da violência estão, na maioria das vezes, só estão lá 
os pobres, os negros, então você tem uma falsa análise em relação a 
isso. Se você olhar superficialmente, sem uma análise aprofundada, 
você vai dizer que quem pratica a violência é quem está preso e quem 
está preso é negro e pobre. Você faz uma relação direta em relação 
a isso e precisamos desconstruir isso, mas nós não temos fontes 
de dados fidedignos ou espaços de pesquisa que nos mostrem esse 
outro lado. É preciso complexificar a discussão.  

O CLAVES trabalha numa perspectiva de que o antagonismo 
da violência não é a paz e sim a cidadania, a garantia de direitos, e vem 
fazendo um trabalho com os profissionais de saúde, da educação e 
de áreas afins, que é um braço da política nacional de diminuição da 
mortes por acidentes e violência, a formação desses profissionais, 
em cursos à distância, para ter uma capilaridade no Brasil inteiro. 
Nós já estamos na sexta versão do curso, com aproximadamente três 
mil profissionais da ponta, que atuam diretamente nesses territórios, 
discutindo desde a perspectiva mais teórica da identificação da 
violência, do diagnóstico, até ações mais concretas em relação às 
pessoas vítimas e em relação também a toda comunidade. 

Essa é uma discussão urgente, porque esses profissionais 
que estão nos territórios muitas vezes também são vítimas desse 
contexto e também são perpetradores de muitas violências, por 
exemplo, quando não identificam e não notificam um caso de 
violência, pois é uma responsabilidade de todos nós, profissionais 
da saúde e educação, notificar casos identificados ou suspeitos de 
violência, para que isso gere políticas públicas específicas para esses 
segmentos. Obviamente muitos profissionais sequer têm a noção 
do seu papel, do seu compromisso social em relação à prevenção e 
a esse manejo dos casos de violência. Nós pesquisadores, enquanto 
sanitaristas, formadores de opinião, temos esse papel de educação, 
de formação de recursos humanos mais capazes de lidar com essas 
questões. Nesse sentido, o CLAVES vem cumprindo seu papel de 
formador de recursos humanos. 

Eu observei que usaram aqui a palavra enfrentamento, 
palavra que também usamos no CLAVES, para não cair na seara 
do combate, que seria mais bélica, mais na perspectiva da guerra.  
Acredito que o mais difícil em relação à violência, é trabalhar na 
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perspectiva mais simbólica de identificar e desnaturalizar algumas 
questões relativas à violência. As pessoas sempre falam que a 
violência vem aumentando e, quando olhamos os números, ficamos 
espantados com o aumento das violências em várias esferas. Aqui 
se tratou muito de violência urbana, principalmente aquela mais 
perpetrada pelos agentes do Estado, mais especificamente pela 
polícia, mas eu acho que não podemos nos esquecer de falar e olhar 
que esses mesmos policiais que matam, também morrem. Quando 
vamos olhar, o número de policiais mortos também vem crescendo.  
É preciso tentar não “demonizar” os policiais, pois eles vêm dessa 
mesma sociedade. Lógico que não estamos justificando nenhum ato 
violento, mas se queremos  complexificar e trabalhar na perspectiva 
dos direitos humanos, também esse segmento precisa ser olhado. 

O CLAVES, desde 2008, vem desenvolvendo uma linha de 
pesquisa estudando as condições de saúde dos agentes de segurança 
pública e a vitimização desse segmento é muito maior do que o da 
população em geral. A chance de um policial do sexo masculino 
da Polícia Militar (PM) morrer é sete vezes maior do que um outro 
homem ou outro trabalhador. Então, como pesquisadores da saúde 
pública, esse segmento também é um segmento importante de ser 
visto, de ser pensado. Precisamos pensar que polícia é essa, mas 
também que policial é esse que está sendo formado e que está tendo 
essa atitude violenta com a população, dependendo do contexto de 
atuação, pois é nítida a sensação de que os direitos e a cidadania estão 
relacionados ao CEP: dependendo de onde você mora, você tem 
mais ou menos direitos garantidos. Isso precisa ser desconstruído, 
desnaturalizado, pois esses eventos violentos não são meras 
fatalidades, são violências que precisam ser vistas e investigadas. 

O CLAVES vem sendo muito procurado por profissionais 
que trabalham em áreas de conflito, ou contextos vulnerabilizados, 
como por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras. Nós trabalhamos 
efetivamente com eles no sentido de produzir um documento, quase 
que um protocolo de intervenção desses profissionais de saúde em 
contextos violentos, porque eles também estão sendo vitimizados 
e isso esbarra na prestação de serviços.  Com os próprios agentes 
comunitários de saúde já fizemos um trabalho, na perspectiva 
de pensar como intervir nessas áreas, garantindo os direitos da 
população, mas também tendo os seus direitos garantidos enquanto 
profissionais. 

É de uma complexidade sem tamanho, e só vai ser possível 
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alguma ação que surta efeito, se nós fizermos eventos como esse, se 
nós conseguirmos encher mais esse auditório com pessoas de vários 
segmentos, de dentro e fora da Fiocruz, para que possamos pensar 
juntos estratégias que façam frente a esse contexto social, que pode 
nos trazer para uma perspectiva pessimista, mas que precisamos 
acreditar na mudança. 
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SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA NO CONTEXTO DO CAPITALISMO 
DEPENDENTE

Paulo César de C. Ribeiro
Diretor da Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) 

Queria agradecer o convite da Coordenadoria de Cooperação 
Social da Fiocruz para debater o tema: Saúde e Segurança Pública. 
Esse assunto é bastante complexo, principalmente neste contexto 
territorial no qual a Fiocruz está inserida, convivendo diretamente 
com a questão da violência, principalmente relacionada à violência 
do tráfico e a violência policial. Podemos acrescentar também, a 
violência contra os negros, contra os pobres, ou seja, a falta de 
direitos de uma maneira geral que acomete de forma setorizada e 
direcionada a essa fração da população que sistematicamente se vê 
em situação de risco no seu cotidiano. A violência policial e do crime 
organizado trazem uma série de impactos, de agravos à saúde que se 
manifestam das formas mais variadas, e em vários momentos, essas 
populações afetadas se mobilizam para tentar enfrentar todas essas 
questões. 

Primeiramente eu queria colocar que entendo que saúde 
ou condição de saúde só pode ser pensada a partir da ideia de 
uma saúde determinada socialmente. Cada um dos determinantes 
sociais que compõem esse processo saúde/doença deve ser 
pensado a partir da lógica da organização do Estado, mas não só 
do Estado, da organização da sociedade de uma maneira geral, 
que em última instância visa atender as demandas e os interesses 
do poder produtivo dominante e hegemônico, que se materializa 
como modo de produção capitalista, com suas determinações 
históricas específicas. Então, não podemos pensar na determinação 
social da saúde sem considerar que todos esses determinantes que 
identificamos nessas regiões vulnerabilizadas são fruto não de um 
acaso, não de um descaso, mas são o resultado de um modelo que 
preza e precisa em muitos momentos dessa organização social que 
vulnerabiliza socialmente grupos imensos da população. 

Esse modelo de capitalismo - capitalismo dependente - se 
constituiu desde a formação inicial do Estado capitalista no Brasil 
e, com suas determinações específicas, também pode ser visto 
no restante da América Latina. Esse capitalismo dependente se 
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constituiu conjugando estruturas sociais e interesses das classes 
dominantes no modelo colonial/agrário, com as novas necessidades 
e interesses dos setores da burguesia local que buscava fazer avançar 
as estruturas capitalistas em seu sentido mais específico. Com o 
passar dos anos, esse modelo avança para uma estrutura capitalista 
mais consolidada, mas mantém essa dualidade entre o moderno 
ou novo que o capitalismo em suas diversas fases apresenta, com 
estruturas sociais arcaicas, marcadas por muita pobreza e pela 
exclusão de grandes grupos sociais do acesso a direitos e da atuação 
mais ativa nos espaços de disputa social. Isso não quer dizer que 
temos o mesmo capitalismo do período colonial, mas um modelo 
de Estado e de capitalismo que se constituiu trazendo e tentando 
incorporar elementos de uma revolução burguesa que na prática 
nunca se concretizou no Brasil da forma como se deu nos Estados 
da Europa. O capitalismo dependente, ao mesmo tempo em que 
tentava introduzir elementos modernos do capitalismo, manteve 
elementos do mercantilismo colonial – caracterizando o que alguns 
autores chamam de modernização conservadora. Essa combinação, 
com as suas nuances e as devidas mudanças históricas pelas quais 
passaram o capitalismo global, e da forma como este capitalismo se 
reflete no modelo brasileiro são fundamentais para se entender as 
contradições sociais que temos e como atuar para tentar enfrentá-
las. 

Acho muito difícil pensar a violência sem pensar que ela 
está relacionada a todos os demais determinantes que podem estar 
presentes no conjunto da nossa sociedade. Estou me referindo mais 
especificamente às péssimas condições de vida que afetam a classe 
trabalhadora mais vulnerabilizada: falta de saneamento básico, de 
educação, de saúde pública, de transporte público, de trabalho ou 
condições de trabalho adequadas, etc. Em outras palavras, o Estado 
não se faz presente diretamente, produzindo determinadas mazelas 
para a vida das pessoas. Falando um pouco do pessimismo da razão e 
do otimismo da vontade, acho que eu estou exatamente nessa linha. 
Racionalmente, podemos fazer uma análise de que a sociedade não 
tem resposta para os seus problemas. O risco, às vezes, dessa posição 
- pela quantidade e pela complexidade das questões que estão aí 
envolvidas - é a sensação de que estamos falando de um lugar que 
não tem saída, mas acredito que saída para as nossas contradições é 
pela mobilização social. 

Pensar esse Estado - o Estado capitalista - na perspectiva 
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que estou trabalhando, é procurar entendê-lo como um Estado 
de classe, portanto, um Estado hegemonizado por uma classe 
dominante, burguesa e capitalista. Mesmo assim, esse Estado é 
atravessado por contradições, nesse sentido, é atravessado também 
pelos interesses da classe trabalhadora, ainda que de forma 
minoritária e não hegemônica. Portanto, por mais que esse Estado 
seja constituído hegemonicamente para defender os interesses e 
as necessidades do modelo produtivo do capitalismo, há espaço 
para a atuação da classe trabalhadora em seu interior, tencionando 
e forçando as suas contradições, principalmente na construção de 
políticas públicas que impactem positivamente as condições de vida 
dos trabalhadores mais vulnerabilizados. Portanto, esse Estado que 
é capitalista precisa ser disputado pelos trabalhadores. Esse fato 
nos remete a uma questão: é possível apenas fazer essa disputa 
por dentro do Estado a ponto de transformar esse Estado e essa 
sociedade em outro modelo produtivo/civilizatório? Eu não vou 
entrar nessa discussão, mas acho que precisamos enfrentá-la como 
uma questão importante. 

Este modelo de Estado, vinculado ao modelo capitalista, não 
produz boas condições de vida para a população. Tenho de forma 
muito clara que precisamos trabalhar pela mudança desse modelo 
de sociedade, mas precisamos enquanto isso conquistar avanços por 
dentro do capitalismo, mesmo sabendo que esses avanços nunca 
serão suficientes para uma vida com qualidade e digna para todas as 
pessoas. Isso ocorre porque o capitalismo depende de um modelo 
de organização social marcado pela exclusão e pela concentração de 
riqueza e de poder.

É desse momento que retorno ao ponto inicial sobre a 
mobilização. Não há nada a ser feito? Pelo contrário, há muito a 
ser feito. Acho que o exposto até aqui nos coloca a necessidade de 
entender as políticas, sejam elas quais forem, para além da conquista 
em termos formais - na lei. As conquistas legais, mesmo quando 
alcançadas, enfrentam muitas dificuldades de implementação por 
esse Estado. Elas precisam ser colocadas em prática quando do 
interesse da classe trabalhadora e das populações mais marginalizadas 
e vulnerabilizadas. 

Posso dar como exemplo a questão da segurança pública, 
que aparece na Constituição Brasileira e deve ser garantida e 
respeitada por esse Estado. Quando se pensa em qual segurança 
pública se constrói no Brasil na prática, essa segurança pouco se 
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parece com o que determina o conjunto do texto constitucional. O 
artigo que trata mais diretamente da segurança pública – artigo 144º 
- traz dispositivos específicos para área, mas deve ser entendido 
no conjunto do texto constitucional. Uma Carta Constitucional 
classificada, em 1988, como uma Constituição cidadã, ou seja, 
onde pensava-se que cada um dos direitos inscritos na Constituição 
deveria respeitar os princípios da democracia e da participação 
social, com o intuito de possibilitar a superação das desigualdades 
sociais presentes na nossa sociedade, fortalecendo o respeito à vida 
e à dignidade humana.

Mas na prática, a política de segurança pública privilegia o 
combate, em especial as drogas, em detrimento a uma política de 
prevenção, de respeito ao cidadão e à população. É uma política 
de segurança que criminaliza o território e seus habitantes, 
consequentemente, não trabalha para o fortalecimento desses 
territórios como espaços onde se pensa e se constrói a política 
calcada na realidade. Aquilo que os comunistas e setores da esquerda 
ligados ao operariado chamavam do chão da fábrica. No caso dos 
territórios é o chão da comunidade, é o chão da favela, é o chão 
onde a vida acontece. Essa Constituição tem um monte de coisas 
escritas nesse sentido, mas na prática sabemos que muito pouco 
disso acaba se realizando. A lógica do combate, da guerra, não é a 
lógica da vida e da dignidade humana.

Precisamos estar organizados para construir, propor e 
enfrentar as contradições desse Estado, estando ciente de que 
apenas colocar leis no papel e aprová-las não garante a sua realização 
concreta. Isso acontece, na maioria das vezes, devido à dificuldade 
de identificar a base social e objetiva que fundamenta a criação de 
cada lei. E isso também é outra característica do nosso Estado desde 
a sua constituição. Ele é centralizador, avesso à participação popular 
e que em raros momentos da sua história buscou fortalecer aquilo 
que se classifica como sociedade civil. 

A sociedade civil é uma categoria marxista muito trabalhada 
por Antônio Gramsci, que se refere ao espaço de disputa pela 
hegemonia na sociedade, onde organizações/entidades que 
representam interesses divergentes das classes sociais participam e 
atuam no sentido de construir hegemonia para o controle do Estado 
e do modelo produtivo. Nesta visão, ela é entendida numa lógica 
de ampliação do Estado, diferenciando-se das estruturas formais/
legais desse Estado, mas ainda assim compondo-o. 
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A partir dos anos 90, a sociedade civil ganha outra conotação 
com a apropriação do termo por setores do pensamento liberal. 
Ela passa a ser o espaço da construção do consenso, da solução 
dos problemas sociais, a partir da auto-organização. A sociedade 
civil deixa de ser o espaço onde organizações com interesses 
políticos divergentes atuam e disputam de maneira legítima pela 
transformação social. Ela passa a ser reconhecida como o espaço 
das organizações cívicas voluntárias que tem seu funcionamento 
apartado das estruturas que recebem apoio desse Estado. É onde 
você organiza, por exemplo, por cooperativa os trabalhadores para 
gerar renda necessária e fundamental para a sobrevivência dessas 
pessoas. 

Mas não é esse o sentido de sociedade civil que estou 
colocando como fundamental para construirmos um novo 
modelo de sociedade. A sociedade civil que estou fundamentando 
e defendendo, é a que reconhece o conflito e a divergência de 
interesses, que reconhece que o Estado e a sociedade precisam 
ser transformados. Para isso, as comunidades e os grupos sociais, 
sejam eles quais forem, precisam estar organizados em entidades 
e associações. Nesse sentido, devemos fortalecer todas as formas 
de organização coletiva da sociedade - sem deixar de considerar os 
novos modelos de organização que vem surgindo e que constituíram-
se historicamente em modelos importantes desde os anos 90 - como 
elementos fundamentais para esse processo de transformação. 
Então, é necessário compreender e atualizar o sentido histórico do 
papel dessas entidades hoje, para os interesses da população de uma 
maneira geral.

A organização nos sindicatos, nas associações de moradores, 
nos movimentos populares, nos grupos de mídia alternativa (que 
disputam o sentido da comunicação) que se constituem dentro 
das comunidades e entre os grupos sociais vulnerabilizados são 
exemplos de organizações coletivas da sociedade civil fundamentais 
para a transformação social.  Em relação ao último exemplo, ele nos 
oferece outra característica da nossa sociedade, principalmente no 
caso do Brasil: temos uma mídia hegemonizada pelos interesses do 
capitalismo, que atua contra os interesses da população mais pobre, 
criminalizando a pobreza e a exclusão social. Esses grupos de mídia 
alternativa também cumprem um papel fundamental e precisamos 
trabalhar no sentido de fortalecer todos esses espaços para que se 
continue fazendo essas disputas. 
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As associações artístico-culturais que se espalham em 
diversas comunidades e fortalecem laços sociais e culturais 
colaboram produzindo cultura nesses espaços. Aqui, a imposição 
de um modelo de cultura hegemônica é outra dimensão importante 
que precisamos combater. Este considera cultura só a cultura 
formal e a cultura acadêmica. A música se academizou, o teatro se 
academizou, tudo se torna muito formal e erudito. Para combater 
essa perspectiva, precisamos fortalecer os espaços de cultura dentro 
das comunidades como instrumentos de organização para fazer a 
disputa do sentido da cultura que queremos. 

Agora, é importante tocarmos em um dos pontos mais 
controversos quando pensamos a sociedade civil no sentido 
que defendo. Os partidos políticos. Os partidos hoje vivem em 
um verdadeiro limbo, onde a representação partidária começou 
a ser considerada um mal. Isso é uma enorme generalização e 
simplificação, mas não nos exime da necessidade de pensar o 
papel que os partidos podem ter na organização mais geral da 
sociedade, principalmente nas tentativas de avançar na construção 
e na conquista de transformações mais efetivas para a sociedade. 
Essa questão nos remete diretamente a outra problemática dos 
grupos e movimentos de esquerda, ou minimamente progressistas, 
a sua fragmentação. Muitas vezes diversas organizações tratam de 
temas e demandas semelhantes e convergentes, mas não conseguem 
dialogar para construir soluções colaborativas. Não estou dizendo 
que o partido é a única solução para superar as contradições do 
capitalismo ou organizar a esquerda como um todo, mas é uma 
importante alternativa para fazermos isso. Para isso é necessário 
pensar: qual é o papel que os partidos ainda podem ter hoje? 

Para finalizar, vou entrar em outro ponto, caro ao meu 
papel como diretor de uma escola. Precisamos pensar se os nossos 
trabalhadores do Sistema Único de Saúde estão preparados para 
enfrentar a questão da violência nos territórios vulnerabilizados, 
ou qualquer outra modalidade de violência. A formação acadêmica 
que nossos médicos recebem, por exemplo, não é para trabalhar 
na atenção básica. É uma formação voltada para atender o setor 
privado, ou seja, privilegia a perpetuação do modelo de saúde 
privado e privatista que vem ganhando força no Brasil ao longo 
dos últimos anos. Nossos trabalhadores da saúde, sejam eles do 
programa “Mais Médicos” ou não, sejam de nível superior ou 
não, precisam de outro modelo de formação que dê capacidade 
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para enfrentar as questões presentes na relação saúde e segurança 
pública, saúde e violência. Por exemplo, um técnico ou um agente 
comunitário de saúde não tem que fazer o diagnóstico médico, mas 
tem que ser capaz de identificar nas pessoas que sofrem - ou tem 
potencial de sofrer - os impactos que a violência traz para condição 
de saúde daquela pessoa. Precisamos trabalhar mais criticamente 
com esses profissionais, no sentido de fortalecê-los nessa capacidade 
de identificação e de encaminhamento correto em relação a essas 
questões. Vou dar um exemplo, mais da metade dos funcionários do 
SUS são trabalhadores de nível médio e a grande maioria deles não 
tem formação para trabalhar na saúde. Ouso dizer, que a maioria 
nem sabe o que é o SUS até entrar para trabalhar na saúde pública, 
muito menos que conceitos e fundamentos norteiam e sustentam 
o SUS, como a lógica construída a partir dos determinantes sociais 
da saúde. Precisamos avançar na construção de um modelo de 
formação crítico e que fortaleça os trabalhadores no processo dos 
possíveis agravos à saúde em decorrência da violência e da segurança 
pública.

Gostaria de retornar rapidamente a estrutura teórico-
metodológica que fundamenta minha análise. Como parto de uma 
análise marxista, não consigo me distanciar das discussões mais 
estruturais. Dentro desse contexto, é bom lembrar que existe um 
setor de lucra muito com essa lógica de guerra às drogas. Estou 
falando do setor que vende armas. Por exemplo, o setor da segurança 
pública consome e depende de uma maneira geral de armas de 
fogo que são extremamente caras, e, o mais importante, não são 
produzidas no Brasil, são armas importadas e fabricadas nos países 
do capitalismo central - Europa, EUA, Israel e Rússia. Tem um filme 
bem comum, “O Senhor das Armas”, que mostra muito bem essa 
situação. Quem vende a arma não se sente responsabilizado pelo 
uso que será feito dela, pois o importante é o lucro que a venda da 
arma possibilita. A população mais uma vez está sendo colocada no 
meio de uma disputa que não diz respeito a ela diretamente, porque 
é vítima dos interesses do grande capital, mais especificamente da 
indústria bélica. 

A violência que assola a cidade do Rio de Janeiro - que é 
diferente da violência no Nordeste, onde o número de homicídios 
é muito alto - é um outro tipo de violência. No Rio de Janeiro, 
precisamos refletir sobre a atual política de segurança pública. Temos 
que pensá-la de forma dialética, ela é estimulada e estimulante desse 
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processo de compra e venda de armas no cenário internacional. Se 
não tivermos clareza de quais interesses estão envolvidos e quem 
está se favorecendo nesses processos, corremos o risco de ficarmos 
correndo atrás do rabo e termos sempre a sensação de que nada 
é superado. Isso ocorre porque, aparentemente, nos vendem a 
ilusão de que a solução para esses problemas deve ser construída na 
esfera do indivíduo ou em cada território isoladamente. Porém, essa 
perspectiva nos dá a sensação de que nada será resolvido. Vivemos 
em um contexto que nos obriga a estar organizados coletivamente. 
Nesse sentido, precisamos dar um passo atrás e pensar sobre o 
papel da educação nessa história. A educação em si não resolve 
nada, mas possibilita trazermos elementos para a reflexão e ajudar 
no enfrentamento dessas questões dando maior capacidade 
de compreensão do contexto de cada lugar, potencializando 
e possibilitando enfrentar de maneira coletiva problemas que 
determinam cada sociedade. A partir desse ponto, emerge o outro 
grande problema da sociedade contemporânea, ela é uma sociedade 
da individuação onde tudo se resolve no plano do indivíduo. A 
noção do coletivo, ou de categorias que deem uma ideia de unidade 
social, vem sendo desconstruída e desmontada sistematicamente. 
Posso dar como exemplo um conceito muito utilizado até os anos 
90, a identidade de classe. Esta dava um sentido de unidade e de 
construção de um caminho comum para uma série de elementos da 
sociedade que pareciam absolutamente diversos.  

Precisamos recolocar isso no debate: o que nos dá sentido de 
unidade? Isso é importante porque há grupos lutando pelas mesmas 
coisas, tentando construir os mesmos caminhos e não dialogam entre 
si. O que não podemos fazer é determinar de antemão o caminho. 
Por isso, precisamos construir coletivamente novas trajetórias, e a 
mobilização social continua sendo fundamental. Então, precisamos 
efetivamente romper com a lógica do capitão do mato - a polícia 
não pode continuar entrando na favela atrás do negro fujão. 
Para isso, é necessário recuperar o conceito assinalado nas linhas 
acima de identidade de classe. Por exemplo, quando participava de 
manifestações, parávamos em frente aos policiais e dizíamos para o 
policial que ele também era explorado. Essa ação tinha o objetivo 
de construir uma identidade coletiva com aquele policial, mas isso 
acabou, não nos reconhecemos mais coletivamente. Precisamos 
pensar em como se reconstrói essa identidade de classe, eu continuo 
acreditando nela, mas não podemos negar a possibilidade de que 
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existam outras formas de unidade. O que precisamos fazer é colocá-
las na mesa, debater e construir convergências para avançarmos na 
transformação da sociedade. Acho que precisamos descobrir quais 
são os nossos elementos comuns possíveis, uma base mínima de 
unificação, para, como isso, enfrentarmos essas questões. 
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QUAL É O OLHAR SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA QUE QUEREMOS E 
PODEMOS DESENVOLVER?

Flavio Serafini
Sociólogo e Deputado Estadual do Rio de 
Janeiro

 
Inicialmente gostaria de agradecer o convite da 

Coordenadoria de Cooperação Social da Fiocruz para realizar 
esse debate sobre Saúde e Segurança Pública. Acho que esse tema 
é de extrema relevância para as necessidades da nossa sociedade. 
Nos dias de hoje temos um déficit no Estado do Rio de Janeiro, 
a relação saúde e segurança pública é muito pouco explorada, e 
aqui talvez seja o local onde esse debate pode se dar de forma mais 
articulada. Essa mesa é realmente interessante, e quando pensamos 
na promoção da saúde, ela não se restringe a ideia de adoecimento. 
Então, inicialmente gostaria de problematizar a noção de promoção 
da saúde e pensá-la dentro da lógica da nossa realidade social. 

Não podemos pensar a promoção da saúde no contexto 
social brasileiro a partir de uma visão setorizada, é importante 
reconhecer a complexidade de elementos que estão colocados hoje 
na vida da população brasileira, especialmente a partir dos processos 
de vulnerabilidade. Não adianta pensar as políticas de promoção da 
saúde simplesmente a partir das políticas públicas setoriais da área 
da saúde, é necessário recorrer a um campo mais abrangente de 
análise que possa lidar com essa situação, a partir do que realmente 
compromete a saúde. Vamos ver isso mais de perto a partir da 
violência que acomete principalmente os territórios vulnerabilizados. 

No interior do debate sobre a violência, alguns assuntos 
nos fazem ter uma percepção mais clara do que o senso comum 
tenta reproduzir cotidianamente, especialmente na mídia, sobre 
a perspectiva individualizante de abordar e encarar a violência. 
Há uma tendência de compreender e abordar a violência como 
um problema de desvio individual. Essa visão é reforçada pelos 
veículos de comunicação, principalmente a Rede Globo com as suas 
novelas. É a ideia de que existe um vilão na história, e isso é muito 
interessante na perspectiva de tentar individualizar o problema da 
violência, não como uma questão contextualizada socialmente, mas 
como um problema estritamente de caráter. 

Outra tendência fortemente difundida nos meios de 
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comunicação é aquela atrelada à ideia de que os problemas da 
violência estão muito relacionados à impunidade. Essa perspectiva 
passa a ideia de que os criminosos não são punidos, logo servem 
de exemplo para que outros acabem também sendo atores da 
violência. De forma adversa, sabemos que nem a violência e nem a 
criminalidade podem ser entendidas como fenômenos de natureza 
individual, pelo contrário, são fenômenos de natureza extremamente 
complexas e são fenômenos coletivos, da vida em sociedade. 
Quando pensamos na sociedade brasileira em especial, marcada 
historicamente pela formação de um capitalismo dependente, temos 
como determinante a construção de uma sociedade que se funda e se 
organiza sobre raízes extremamente violentas. Podemos dar como 
exemplos: a invasão de territórios, a expulsão e o extermínio de uma 
parcela da população nativa e o tráfico de pessoas – africanos - para 
trabalharem à força de forma extremamente violenta. Se olharmos 
para a história da sociedade brasileira a partir desse referencial, 
temos mais de três séculos de escravidão e menos de dois séculos 
de trabalho livre. Isso é um marco para pensarmos a nossa forma 
de sociabilidade que é extremamente violenta desde a sua origem, 
como um referencial do que somos hoje. 

O marco da colonização é importante para entendermos 
nossa sociedade que tem no seu histórico a super exploração do 
trabalho, desigualdades sociais extremamente agudas e violência 
como componentes que se combinam de uma forma central no 
interior da nossa sociedade. Esse recorte histórico é importante 
para podermos pensar a violência de hoje. Na minha dissertação 
de Mestrado havia estudado a temática da violência. Em um dado 
momento, comecei a estudar as casas de correção, que foram as 
primeiras prisões, com o objetivo punir as pessoas a partir da 
restrição de liberdade. O que me chamou a atenção foi que a primeira 
casa de punição a entrar em funcionamento no Brasil foi no ano de 
1850, exatamente no mesmo ano da promulgação da Lei de Terras. 
Essa lei falava que toda a terra que não tivesse dono - considerada 
como terra sem dono - pertenceria ao Estado e a única forma de 
ocupar essas terras seria através da compra. O que isso tem a ver 
com o debate que estamos fazendo? Quando discutimos a questão 
da ação do Estado, especialmente a ação do Estado no sentido da 
repressão, não podemos naturalizar essa forma de agir. O Estado 
age constantemente punindo de forma semelhante.

O que me chama a atenção nesse capitalismo brasileiro, 



71

é que no mesmo ano que se propõe a Lei das Terras, se coloca 
para funcionar a primeira estrutura jurídico-punitiva com base na 
restrição de liberdade, que são as casas de correção. Isso significa 
que a primeira estrutura punitiva tem o objetivo de arrancar a 
utilidade, ou seja, reforça a tese da pena que preserva o corpo para 
poder arrancar dele utilidade. Se fizermos um resgate na história do 
Brasil, veremos que o nosso Estado na verdade nunca conseguiu 
operar dessa forma. As nossas prisões nunca conseguiram cumprir 
esse papel - da forma que Foucault imaginou - onde o corpo 
seria preservado para arrancar-lhe utilidade. Isso ocorre porque o 
nosso modelo de sociabilidade, nossa forma de dominação social, 
sempre foi uma forma onde a desigualdade é extremamente brutal 
e a violência um componente que historicamente fez parte desse 
modelo de dominação. 

Com isso, temos uma sociedade que coleciona ocorrências 
de 50 mil homicídios por ano e de letalidade policial que alcança dez 
mil por ano. Aqui no Rio de Janeiro, dos anos 90 até os primeiros 
anos do século XXI, chegamos ao patamar onde as mortes 
ocasionadas pela polícia giravam ao redor de 20% do número total 
de homicídios ocorridos. A polícia, essa força que teria a obrigação 
de atuar para a manutenção da paz, para a garantia dos direitos, 
para o controle dos desvios, em última instância, para tentar inibir 
a própria violência, chegou nos dias de hoje a ser responsável por 
um número de homicídios que chega em muitas vezes a 20%. Eu 
estive atualizando recentemente os índices de violência policial em 
Niterói, e esse ano chegou a superar o equivalente a 40%, ou seja, 
a polícia foi responsável pelo equivalente a 40% dos homicídios 
que ocorreram no conjunto da cidade. Se contarmos as brigas 
domésticas, os homicídios relacionados a disputas entre facções e 
as mortes causadas pela polícia, estas equivalem a mais de 40% do 
número total de homicídios. 

Um ponto importante sobre o debate da violência é 
não restringi-lo a grupos da periferia, da favela, etc. É claro que 
também está relacionado, mas o Estado tem uma atuação central 
na estruturação da violência da sociedade brasileira. E esse é o 
elemento central da nossa análise. Quando estamos pensando nas 
políticas públicas, por exemplo, de promoção da saúde, olhamos 
para o Estado e o vemos saindo na contramão daquilo que se 
deseja e almeja. Tem um elemento que é mais fundamental ainda, 
principalmente quando falamos de territórios vulnerabilizados, já 
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que é o local de moradia da maioria da população pobre e negra do 
nosso país. E, do ponto de vista da abordagem da saúde pública, é 
fundamental para entender, por exemplo, que no caso da juventude 
a principal causa de mortes é a violência, e no caso da juventude 
negra, a principal causa de morte é o homicídio. 

Em relação à população branca, você ainda tem a questão 
de causas externas, como: acidentes de carro, atropelamentos, etc. 
Mas quando abordamos a população negra, a maior causa de morte 
é o homicídio. É esse tipo de violência que estamos falando, que 
está relacionada diretamente à segurança pública. No Estado do 
Rio temos visto nos últimos anos uma política pública que tentou 
dar respostas para a questão da segurança pública. E essa discussão 
aqui na Fiocruz, em Manguinhos, é bastante emblemática; porque 
Manguinhos, de alguma forma, acabou sendo o fracasso dessa 
política. 

Outro dia tinha uma chamada no jornal que dizia: alerta 
na pacificação, moradores de comunidades começam a hostilizar 
policiais das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Acho que o 
que está acontecendo com as UPPs é um momento importante e 
negativo, porque a UPP se apropriou de uma série de debates e 
acúmulos que haviam, sobre a possibilidade de se desenvolver uma 
proposta de policiamento que combinasse a atuação do Estado com 
outras áreas e setores para tentar inibir a violência em determinados 
territórios. Quando essa política fracassa, leva consigo uma série de 
expectativas, ideias e propostas que não foram colocadas em prática, 
mas que foram apropriadas enquanto promessa. Quando pensamos 
na saúde pública, no modelo do SUS, em reforma sanitária, ou um 
modelo assistencial de saúde, pensamos em um projeto de sociedade, 
onde a saúde é vista como um direito que deve ser acessível a todos. 

Quando pensamos em segurança pública, também não 
propomos um modelo neutro de segurança. Nesse caso, qual é o olhar 
sobre a segurança pública que queremos e podemos desenvolver? 
Primeiro, precisamos olhar a segurança pública fundamentalmente 
na relação do Estado com a garantia dos direitos: direito à vida, à 
liberdade, etc. Essa perspectiva de segurança pública nunca pode 
colocar a guerra ao tráfico, ao crime, ou a qualquer coisa, acima da 
garantia e da preservação dos direitos da população. Hoje, o que 
assistimos é uma política de segurança pública pautada na lógica 
da guerra. O Estado não se inibe de fazer uma máquina de guerra, 
dizendo que isso é o seu instrumento para a segurança pública. 
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Veículos blindados, como “Caveirões”, “caveirinhas”, “caveirões 
do ar” - que são helicópteros blindados - tudo isso para atuar nos 
territórios vulneráveis, e a UPP entra como uma promessa de 
mudança dessa lógica, mas uma promessa que nunca se concretizou. 
A UPP sempre foi mais um componente nessa política de segurança 
pautada na lógica da guerra. Em 2008, por exemplo, ano em que 
foi instalada a primeira UPP, é o mesmo ano que o Estado do 
Rio de Janeiro renova sua frota de “Caveirões”. Só nesse ano o 
“caveirão” esteve em operação por mais de três mil horas, ou seja, 
em qualquer momento e em qualquer dia da cidade, você tinha o 
“caveirão” atuando em algum território vulnerabilizado. Segundo, a 
UPP fez outra promessa que nunca cumpriu. Ela disse que seria a 
porta de entrada para que um conjunto de políticas públicas fossem 
desenvolvidas e que essas políticas em conjunto atuariam sobre os 
fatores determinantes da violência. Isso pode ser observado em uma 
propaganda relacionada à UPP. Na propaganda havia um camburão 
subindo a favela e quando chegava ao topo o policial descia com 
uma expressão séria no rosto, abria a porta de trás da viatura, e dali 
saiam médicos, professores, etc. O que era essa propaganda? Era um 
posicionamento que tentava induzir a ideia de que com a repressão 
estaria garantindo a chegada das políticas públicas, imagem que 
consolidava o discurso da UPP. Essa promessa também fracassou. 

Essa política de ocupação dos territórios deixou claro desde 
o início que havia uma nova gestão do policiamento, mas que não 
vieram acompanhadas de políticas públicas de forma consolidada, 
que pudessem alterar as condições sociais de vida dessas populações 
em territórios vulnerabilizados. De fato, isso não é uma questão 
tão simples. A juventude moradora da favela tem como opção de 
ascensão e de status social, ou um meio para colocar dinheiro em casa 
e não reproduzir a condição de super exploração da família, a entrada 
no movimento, no comércio de drogas ilegais. Essa é a realidade 
da juventude em territórios vulnerabilizados, uma realidade de vida 
extremamente embrutecida, onde, de alguma forma, essa juventude 
acaba assimilando a ideia da descartabilidade da própria vida, já 
que vendendo drogas ele sabe que vai ter vida curta. De alguma 
forma, ele assimila essa ideia. Mesmo se as políticas estivessem de 
acordo com o que se propagava, a mudança não seria de uma hora 
para outra, ainda mais se tratando de um tema como a violência. A 
única questão que teve algum desenvolvimento nessa área, de uma 
forma mais efetiva, foi a estratégia de saúde na família, muitas vezes 
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acompanhando o próprio processo do controle das comunidades 
e das UPPs. De resto, foi tudo uma promessa. Não tivemos, por 
exemplo, uma política educacional que seja a marca dos territórios 
pacificados. Você não tem nenhum projeto social de cultura que 
entrou para mobilizar a juventude. O que tivemos fundamentalmente 
com a entrada de todas as UPPs, foi especialmente a presença do 
Sistema S1, que entrava fazendo cursinho de qualificação profissional 
de curta duração. 

Eu cheguei a fazer um levantamento sobre esses cursos. 
Tinha um que era inacreditável, se chamava corujão. Era um curso 
oferecido de madrugada para as pessoas que não tinham tempo de 
se qualificar durante o dia, era de meia-noite até as 3h da manhã, 
outro de 3h às 6h. A pessoa que estuda, que só tem tempo para 
estudar de madrugada, vai dormir que horas? Essa foi a única 
política que consegui mapear diante das diferentes comunidades 
pacificadas, mas era uma característica que estava presente em quase 
todas: a presença do Sistema S. Como modelo educacional, ela 
cumpre um papel facilitando a participação no mundo do trabalho 
de pessoas pobres, isso é importante, mas do ponto de vista das 
condições estruturais não rompe com a desigualdade social que 
alimenta a violência. Na verdade, não rompe com nada. Não garante 
ruptura com a reprodução geracional de uma situação de pobreza, 
muitas vezes de pobreza extrema. A UPP não conseguiu garantir 
nada do que se propôs, e isso se deu por não conseguir arquitetar 
e desenvolver políticas públicas que alterassem esse quadro. O 
terceiro elemento, é que as UPPs não romperam com uma relação 
de vigilância sobre as comunidades nas quais elas se estabeleceram. 
E isso é grave, porque não rompeu com a lógica da guerra, já que 
continuou tratando as populações, que deveria proteger e garantir 
direitos, como sua inimiga. Essa é uma descrição costumeira. Nas 
diferentes comunidades onde teve a UPP, os policiais conseguiam 
se aproximar de setores de perfil mais obediente da sociedade e 
perseguir setores mais rebeldes. Era muito comum e fácil dialogar 
com as igrejas e perseguir a juventude. A proibição aos bailes funk 
e a proibição a algum lazer da juventude foi uma característica 
permanente que pode ser vista em todas as comunidades com UPP. 

1- O Sistema S é composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Transporte (Senat).
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Esse fato nos remete a música da banda O Rappa que diz: “a paz 
sem voz, não é paz, é medo”. Para um setor considerável, as UPPs 
acabaram estabelecendo esse tipo de relação. 

Estamos tentando pensar o que essa política pública 
estabeleceu sob o ponto de vista da garantia dos direitos, e discutir 
isso em Manguinhos é interessante, porque é uma comunidade 
marcada pelo sintoma do fracasso dessa política. Os próprios 
agentes do Estado têm sido, em diferentes ocasiões, os próprios 
agentes da violência. Tivemos em Manguinhos crianças que 
terminaram vitimadas nas mãos dessa força policial e, dentro desse 
cenário geral, acabou se resumindo a uma estratégia de capilarização 
da ação policial. Essa estratégia diminui a perspectiva da política de 
segurança, diminui a letalidade da ação policial? No geral sim, não 
sempre. Em Manguinhos, por exemplo, não sei. Se pegarmos o caso 
de vítimas da ação policial no período UPP e o período anterior, o 
índice de pessoas mortas no período de pacificação continua muito 
alto. Porém, numa visão geral, com as UPPs diminui a letalidade 
das ações policiais nessas áreas? Sim, porque a ocupação passou 
a ser permanente e muito mais capilarizada. Mas alterou a lógica 
geral de segurança pública? Alterou a lógica geral da presença do 
Estado nas comunidades, na construção de uma perspectiva de 
garantia de direitos que estivessem relacionados a uma mudança na 
realidade social, na qualidade de vida e na promoção da saúde dessas 
populações? Parece que desgraçadamente não. 

O drama do fracasso das UPPs é ter disputado o conceito de 
policiamento comunitário. Esse tipo de policiamento se apresenta 
de uma forma mais compatível com a ideia de um policiamento 
centrado numa perspectiva da garantia de direitos. Porém isso não 
aconteceu, não foi um policiamento baseado no controle social 
sobre a polícia, assim como na reforma sanitária numa perspectiva 
da democratização do Estado. O policiamento comunitário também 
poderia ter essa perspectiva, na lógica de que a população necessita 
se reapropriar do Estado. Então qual é a saída? É pensar a segurança 
pública, a saúde, a garantia de direitos em territórios vulnerabilizados. 
Essa é uma contribuição importante para conseguirmos superar 
esse quadro. 

Farei alguns comentários rápidos sobre o seminário. 
Primeiro, sobre as ações do poder público que considero central para 
o nosso debate, sobre o papel da grande mídia. Nós temos há algum 
tempo uma imprensa brasileira muito monopolizada, construindo 
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permanentemente um discurso de legitimação do genocídio. Se 
recortamos o índice de jovens negros mortos no Brasil, teríamos 
um país cinco vezes mais violento do que a Venezuela, seria algo 
acima de 200 jovens negros mortos para cada cinco mil habitantes 
por ano. O tempo inteiro, vivemos um processo de desumanização 
daqueles setores que estão mais expostos à violência, e muitas 
vezes são também os principais atores da violência, e que na maior 
parte das vezes são homens e negros. Isso pode ser observado, de 
forma muito clara, na internet. Sempre que se tem uma prisão de 
adolescentes brancos, de classe média, vendendo droga, fazem uma 
postagem assim: universitários são presos com drogas. Eles nunca 
são traficantes, são universitários que vendem drogas. Quando é no 
morro, é logo traficante, de preferência eles já colocam que fulano 
tinha passagens policiais. Dizer que fulano tem uma passagem pela 
polícia é dizer que fulano tem justificativa para ser morto ou preso. 
Tem um autor chamado Giorgio Agamben, que trabalha com uma 
ideia que eu acho interessante, que é o conceito de vida “matável”. 
Ele afirma que determinadas pessoas poderiam morrer sem que 
ninguém seja punido por isso. O autor descreve esse fato como 
vida “matável”. Atualmente no Rio de Janeiro dizer que alguém 
é pobre, negro, morador de favela e tem passagem pela polícia, é 
você transformar essa pessoa numa vida “matável”. Você pode 
assassinar esse tipo de pessoa, que não vai responder por nenhum 
tipo processo, especialmente se quem fizer isso for um policial. 

O levantamento do Michel Misse sobre a quantidade de 
mortes causadas pela polícia, e agora recentemente levantadas também 
pela Anistia Internacional, sugere que os processos envolvendo 
essas mortes não puniram nem 1% dos acusados. Existe de fato, 
uma licença para se matar determinados setores da população, e é 
fundamental desfazer esse olhar, do ponto de vista da possibilidade 
da construção de outras leituras da sociedade, tentando desenvolver 
uma democratização dos meios de comunicação. Acredito que as 
mudanças vão vir de um longo processo de mobilização social, mas 
é necessário disputar o Estado. A força é um elemento fundamental 
dos governantes e disputar o Estado significa tentar minar essa 
força. Significa tentar construir contrafluxos. E esses são elementos 
centrais na disputa que travamos na sociedade. 

Eu falei um pouco sobre a questão do Sistema S, não sei 
se foi difícil entender, porque acho que quando fazemos o debate 
sobre população vulnerável à violência, muitas vezes, confundimos 



população vulnerável com população potencialmente violenta. No 
caso dos projetos em áreas de favela, tem uma lógica da cultura dos 
projetos sociais de manter a pessoa ou o adolescente ocupado para 
não se tornar um criminoso. Essa lógica é extremamente perversa, 
pois você mantém um olhar estigmatizante sobre essa população. 
Você é um potencial criminoso e vou te manter ocupado, para o 
tempo passar e você não conseguir se transformar naquilo que você 
tem aí potencialmente. Precisamos pensar em processos, estruturas 
e projetos sociais assentados na lógica da garantia de direitos, da 
emancipação. 

Na Escola Politécnica Joaquim Venâncio (EPSJV/
Fiocruz), trabalhamos com educação omnilateral, educação na 
sua integralidade. É fundamental resgatar essa ideia. O debate de 
um projeto educacional de forma atenta para a agenda do Brasil 
é difícil. É necessário pensar o cuidado a educação das crianças 
em tempo integral, e isso não é uma medida assistencial, é uma 
medida fundamental que tem a ver com a garantia de direitos e 
com a realidade da sociedade brasileira. Existem levantamentos que 
mostram que a carga horária de uma mulher, somando o trabalho 
doméstico com o trabalho fora de casa é quase 50% maior do que a 
carga de trabalho de um homem. Primeiro, porque não se conseguiu 
romper com a lógica da nossa sociedade que naturaliza que o trabalho 
doméstico é prioritariamente da mulher; e segundo, porque também 
não conseguimos ainda garantir políticas públicas que lidem com 
essa realidade social. Isso acaba precarizando o trabalho, mais uma 
vez, das mulheres, que acabam tendo os trabalhos mais precários 
para ter flexibilidade de horário para cuidar dos filhos. 

Temos que romper com essa lógica que naturaliza os papéis, 
mas temos também que romper com essa falta de políticas públicas, 
que não são adequadas à nossa realidade social atual. E isso é 
fundamental também, para que os nossos jovens tenham de fato 
possibilidades de educação e garantia de direitos, especialmente para 
a população mais pobre. Infelizmente, as mães da população pobre 
estão na zona sul cuidando dos filhos da classe média, da classe 
média alta, dos mais ricos. Acho que são questões que têm que fazer 
parte de uma agenda de garantia de direitos que se contrapõe à nossa 
lógica atual, que é uma lógica de manutenção de uma sociedade com 
uma dominação extremamente violenta, através da estigmatização, 
da negação dos direitos, do extermínio da população negra e pobre.
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PARTE 3 - DEPOIMENTOS DE QUEM 
SOFREU GRAVES MARCAS DA VIOLÊNCIA



80



81

“Meu filho levou dois tiros de fuzil 762”1

Irone Santiago
moradora da Maré

Meu nome é Irone, eu sou moradora do Complexo da Maré 
e este aqui na foto nessa cama, sem poder se levantar sozinho, 
é meu filho, o Vitor Santiago (mostra o banner com as fotos do 
filho), vítima dessa pacificação que todos conhecem, que nossos 
governantes tentam implantar dentro das comunidades, dentro 
das favelas.  Implantação que todos estão vendo o resultado, o que 
está acontecendo, onde está levando e tudo que está sendo feito. 
Meu filho, no dia 12 de fevereiro de 2015, eu me lembro como se 
fosse hoje, saiu bonitinho, arrumadinho e foi assistir ao jogo do 
Flamengo, o que não é proibido.  

A nossa constituição nos garante o direito de ir e vir, só que 
isso nos foi negado, nos foi tirado porque o Exército Brasileiro na 
época estava dentro da Maré, na minha opinião o pior lugar que 
eles atuaram. Eu comecei agora nessa luta por justiça e não vou me 
cansar, não vou parar. Eles atuaram dentro do Complexo da Maré 
de forma muito truculenta. As pessoas chegavam do trabalho, eram 
revistadas. Pegavam seu telefone e você tinha que abrir a sua senha 
para eles olharem o que havia ali, e meu filho, muitas das vezes, não 
aceitava esse fato, por que é como uma senha de banco. Eu tenho 
uma senha de banco, eu não sou obrigada a abrir ela para ninguém, 
é uma coisa particular minha, porque se não fosse, não precisaria de 
uma senha, vocês não concordam?  

Então, o meu filho saiu, foi assistir ao jogo e quando voltou, 
ele estava no carro, eu acho que todo mundo sabe dessa história 
porque passou na televisão, teve uma divulgação.  Eles deram muitas 
versões do caso, inclusive que eles trocaram tiro.  Só se foi tiro de 
bala Juquinha, porque o meu filho trabalhava numa empresa de 
prótese cirúrgica, na parte de ortopedia.  O meu filho fazia um curso 
de técnica de segurança do trabalho e mês que vem ele concluiria o 
curso, em novembro.  Então esse direito do meu filho foi tirado e 
só não ficou pior, porque havia junto com meu filho um sargento 
da Aeronáutica - que serve em Manaus e é muito amigo do meu 

1 -Os depoimentos foram registrados no Seminário “Saúde e Segurança Pública: 
desafios em territórios vulnerabilizados”, realizado na Fundação Oswaldo Cruz.
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filho - e eles saíram para assistir ao jogo. Eu queria saber qual o 
erro disso! Meu filho levou dois tiros de fuzil 762, porque o carro 
foi alvejado. O exército falou que eles não obedeceram à ordem de 
parar, mas quando eles entraram na comunidade pela Vila do João, 
eles foram abordados, revistados. Doze minutos depois, quando 
entraram em outra comunidade - sabemos que aqui é dividido por 
várias comunidades - doze minutos depois, eles tiveram o carro 
alvejado. E eles falaram que deram tiro de bala de borracha. Tiro de 
bala de borracha não tira perna, tiro de bala de borracha não deixa 
paraplégico. Meu filho estava na parte de trás do carro, ele levou 
esses dois tiros e ele esta paraplégico, como vocês estão vendo na 
foto, meu filho teve que amputar a perna e como estamos tratando 
aqui de violência e saúde... a saúde é uma porcaria para mim.  

Esse Estado fascista, mentiroso, deveria estar prestando o 
apoio que meu filho precisa e não está. Medicamento eu consigo por 
doação das pessoas, porque no posto não tem isso, não tem aquilo. 
Às vezes o material que tem é de última categoria, enquanto isso, lá 
no Congresso, eles estão roubando e nós estamos pagando a conta.  
Meu filho se encontra em cima de uma cama. Ele tem uma escara 
enorme nas costas, até hoje meu filho não começou a fisioterapia. 
Se a enfermeira que atende ele adoecer, eles não mandam outra, só 
se eu for lá questionar e brigar.  

Isso é desumano, porque nós éramos produtivos, eu 
trabalhava, meu filho trabalhava, nós não precisávamos ficar 
esmolando nada para esse governo. Na firma que meu filho 
trabalhava, ele tinha um plano de saúde, que acabou! Eu não posso 
pagar um plano de saúde para ele. Na minha opinião, o pior lugar 
que o Exército atuou foi no Complexo da Maré, porque meu filho 
não foi o único mutilado, teve outro que perdeu o braço, fora 
aqueles que morreram. Teve a Cláudia, que morava na Rua Dois, 
que levou um tiro na cabeça, dentro de casa. Então são vários casos 
que ninguém fala. Eu vejo todo mundo falar daqui, falar dali, mas 
eu não vejo citações sobre o Complexo da Maré, e eu não vejo um 
apoio para essas mães, para essas pessoas, e isso me revolta muito.  

Ontem completou oito meses. Meu filho é um jovem 
bonito, pai de uma filha linda, e passando por isso... Ele precisa de 
um tratamento e quando eu falo, as pessoas acham que eu estou 
errada: “ah, porque ele está tendo um tratamento na medida do 
que podem”. Eu acho que tem que ser na medida do que podem 
e do que não podem. Eu acho que esse Estado tem que se virar 
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para dar o tratamento que meu filho precisa, porque foram eles que 
colocaram meu filho nessa situação! Ele não era nenhum bandido! 
Então, por que você mora dentro de uma comunidade, por que 
você é pobre, preto e favelado, como eu estou cansada de ouvir, 
você é criminalizado por esse fato. Você não tem direito dentro da 
comunidade, você não pode nada, você não tem os seus direitos 
garantidos porque ninguém te dá isso. Muito pelo contrário, só 
querem é tirar os seus direitos. 

Isso é muito angustiante, muito revoltante, ver meu filho 
em cima de uma cama e saber que ele andava para todos os lugares. 
Ele tem fotos lindas com a filha na praia. Para vocês terem uma 
ideia do quanto o exército foi truculento no Complexo da Maré, 
a minha neta não pode ouvir uma bola estourar. Se ela vai numa 
festa e estourar uma bola, ela sai correndo. Sabe por quê? Porque 
ela tem medo, ela acha que é tiro. “Vovó, é tiro?” “Não filha, não 
é.” Ela está traumatizada. O pai dela saiu de casa dizendo que ia 
assistir ao jogo e no dia seguinte ele voltaria para levar ela na praia 
e, até hoje ela conta isso, porque ele não voltou. Ele voltou noventa 
e oito dias depois, sem uma perna! Como falar para uma criança 
de três anos? Mostrar que o pai perdeu a perna, que o pai não vai 
andar, como? Se coloquem no lugar do meu filho: ele andava, ia para 
tudo quanto é canto, saía, passeava com sua filha e hoje meu filho 
não pode fazer nada disso! Quem sabe no futuro, se alguém tiver 
misericórdia. Porque eu vou continuar lutando e buscando para que 
apareça um fisioterapeuta, alguém comprometido, que vá na minha 
casa fazer uma fisioterapia com meu filho, mostrar para ele que ele 
está vivo. Porque tem horas que eu olho, ele só deitado em cima de 
uma cama... 

Eu sou mãe, dona de casa, sou enfermeira. Eu sou tudo 
para meu filho. E a minha neta, ela cobra: “Papai quando é que 
você vai me levar para praia?” Como meu filho vai levar ela para 
praia? A gente vê fotos lindas deles, a coisa mais linda do mundo, 
e quem vai me devolver isso, quem? Quem vai devolver isso para o 
meu filho, quem? A pergunta que não cala. Quem vai devolver esses 
momentos que meu filho viveu com a minha neta? Meu filho, aos 29 
anos de idade, foi aposentado com um salário de miséria.  

Fizeram isso com ele e agora fica aquela briguinha: “ah, 
porque a culpa é do Estado”, “ah, porque a culpa é da União, porque 
as tropas eram federais”. Não me interessa de quem é a culpa, me 
interessa que seja feita justiça porque se eles estavam no Complexo 
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da Maré, alguém pediu e quem pediu isso foi o nosso governo do 
Estado.  Então, não me importa. O que importa saber é quem é 
que vai me trazer justiça, quem é que vai levantar o seu bumbum da 
cadeira para fazer alguma coisa. Na hora de inventar esse modelo de 
pacificação falida, eles inventam, mas na hora de reparar os danos, 
nada acontece.  

Nós, moradores da comunidade, não precisamos de 
pacificação, nós somos pessoas de bem. Quem precisa ser pacificado 
é esse Estado, esse governo. Posso não ter feito uma faculdade, 
porque tive que trabalhar muito cedo, mas eu conheço os direitos que 
eu tenho, eu sei os diretos que meu filho tem e eu gostaria que isso 
fosse respeitado. Eu gostaria que esse modelo de pacificação fosse 
revisto. Todo mundo vê que é uma coisa que não está funcionando, 
é uma coisa falida. Para que polícia? Quando eles entraram aqui 
eu achei até legal, pensei que era para nos defender. Mas defender 
de quê? Eu moro dentro da comunidade, eu durmo e não tranco 
a minha porta. Eu nunca tive a minha casa invadida por ninguém. 
Mas no tempo que eles estavam aí, nós tínhamos que trancar a 
porta, porque nós não tínhamos os nossos direitos respeitados. Eles 
arrombavam a sua porta, reviravam as suas coisas e ainda roubavam 
você! Meu filho comprou um relógio de 600 reais, de couro, que foi 
roubado! A roupa do meu filho, do dia em que ele foi baleado, até 
hoje eu não sei aonde enfiaram!  

Até agora eu não sei quase nada, nada, nada! Uns dizem: 
“ah, está na polícia federal o caso do seu filho”, e eu quero ver até 
quando as pessoas vão se calar.  Mas eu vou aonde eu tiver que ir, 
aonde eu tiver que ir eu vou por justiça. Eu sei que muitas pessoas 
aqui no Complexo da Maré são vítimas, porém se calam, sabe por 
quê? Por medo. Mas eu não tenho medo, eu não tenho medo, porque 
eu nasci para morrer. E eu vou buscar justiça pelo meu filho, porque 
o que eles fizeram com ele foi indigno. Indigno. Um jovem bonito, 
trabalhador, cheio de projetos, cheio de planos e agora meu filho 
em cima de uma cama. Eu tenho que ficar fazendo curativo no meu 
filho, tenho que trocar fralda do meu filho.  

Eu conheci essas mães vítimas de violência, através de 
Ana Paula do Fórum Social de Manguinhos, através da caravana 
dos quarenta e três. Eu conheci a luta e estou nela. Através dessas 
pessoas, eu estou buscando, porque na Maré eu sinceramente não 
vejo nada. Eu vejo que ano que vem vai ter eleição. Vai começar 
a aparecer os candidatos, vão entrar na nossa comunidade e vão 
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fazer o quê? “Ih, tem um buraquinho aqui, vamos tapar”. Mas, e 
o buraco que fizeram na minha vida, na vida da minha família e 
na vida do meu filho, eu quero saber quem é que vai tapar. Eles 
não mutilaram só o meu filho, eles me mutilaram, mutilaram o 
meu marido, mutilaram os irmãos dele e a minha neta. Porque ela 
quer sair com o pai como ela saía e não pode, porque eu não posso 
isso, eu não posso aquilo, tudo por causa do meu filho. Tudo por 
irresponsabilidade de um estado que não te oferece segurança. Aí 
vem com essa história de pacificação. O Congresso é que tem que 
ser pacificado. É o Congresso, não somos nós. Porque eles estão lá 
roubando o que é nosso e ainda tem mais: nós ainda pagamos para 
eles nos matarem, porque a arma com que atiraram no meu filho, 
esse dinheiro saiu foi do meu bolso, do bolso do meu marido, que 
sai toda madrugada para ir trabalhar. E eu exijo justiça!
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“Negro tem que ter parto normal”

Norma Maria de Souza 
moradora de Manguinhos 

Bom dia, meu nome é Norma. Há muito tempo nós 
queríamos ter esse seminário para ouvir alguns relatos e denúncias 
sobre violência, segurança pública e saúde. Eu sei que aqui não é 
o espaço para estarmos falando com tanta veemência assim, mas 
agradeço muito por ter esse espaço para poder falar. Há 35 anos 
eu perdi um irmão com 19 anos. Tinha chegado do seu primeiro 
emprego e foi ver o jogo do Vasco numa tendinha, porque naquela 
época nem todo mundo tinha televisão em casa. E meu irmão 
foi vítima de uma bala perdida, da mesma maneira que hoje nós 
continuamos vendo o Estado fazer esse tipo de violência dentro da 
comunidade. E eu pergunto: o que mudou? Nada. Porque a polícia 
continua agindo da mesma forma nas favelas. Quando fui receber a 
notícia que meu irmão tinha morrido, o policial disse: “olha só, se 
disser que foi a gente que matou, eu vou voltar na comunidade e vou 
matar a família inteira, e vou dizer que foi um bandido que matou”. 
Ou seja, como nós, moradores de favelas, vamos fazer para garantir 
nossos direitos? 

Outra violência sofrida por mim e pela minha família foi 
quando tive meu filho, que agora está com 17 anos. O meu filho foi 
vítima de erro médico cometido por um médico da saúde pública. 
Quando meu filho estava para nascer o médico olhou para mim 
e disse: “você vai ter seu filho normal”. Eu falei: “doutor, eu fiz 
todo o meu pré-natal, não tenho passagem, só de dilatação é um e 
meio e não vai passar o neném”. Nesse momento entrei em pânico, 
porque eu sabia que não ia sair, e ele falou: “negro tem que ter filho 
normal”. Eu sei que lutamos pela valorização do parto natural, mas 
acho que dentro da saúde pública o médico tem que ter preparo, não 
só para sua profissão, mas também para compreender o ser humano 
na sua integralidade. O médico tinha que me olhar como paciente e 
como ser humano, jamais poderia ter ouvido aquilo da boca de um 
profissional de saúde como o médico. Então fui sofrendo até a hora 
dele perceber que o parto não poderia ser natural. Na cesária, ele 
abriu um espaço pequeno e o neném não passou, meu filho ficou 
dez minutos sem respirar e faltou oxigênio cerebral. Hoje, ele sofre 
de paralisia cerebral severa. O Estado que é obrigado a prover, de 
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acordo com o estatuto da pessoa com deficiência, artigo 11, capítulo 
3, do direito à saúde, que diz que o Estado é obrigado a ofertar 
prótese, meios auxiliares de locomoção, medicamentos, insumos, 
fórmulas nutricionais, conforme as normas vigentes do Ministério 
da Saúde. Nesse artigo, o Estado tem que dar esse suporte para as 
pessoas que necessitam, mas na prática são negligentes e omissos, 
só cumprindo a lei com mandado judicial. Inclusive, eu estava com 
uma companheira da Maré num desses lugares que pegam insumos 
médicos para cuidar do meu filho, e o funcionário disse: “você quer 
um pouquinho ou você não quer nada?”. Eu quero o que está escrito 
no mandado judicial. 

No trabalho também sofremos violência. Sofremos muitas 
vezes no trabalho por sermos de um escalão menor, e a chefia se 
sente na obrigação de nos oprimir. Muitas vezes pede para você 
ser imparcial, mas a imparcialidade não existe. Eu falo isso porque 
sou agente de saúde. Muitas vezes, eu quero garantir o atendimento 
dentro uma comunidade e não consigo fazer, pois sou subordinada. 
Já que os nossos direitos não são garantidos pelo Estado, precisamos 
ir atrás deles. Por exemplo, no território de Manguinhos, nós somos 
41 mil pessoas que são atendidas pelas duas clínicas de saúde. É 
muita gente. Às vezes, queremos ter tempo para ir na casa cuidar 
de cada pessoa, porém como o território é muito vulnerável, em 
diversas ocasiões não conseguimos. A demanda por cuidado e 
atendimento é muito grande. Não tiro também a razão dos médicos. 
São quatro mil pessoas para cada médico, são 600 ou 700 pessoas 
para cada agente comunitário. 

Gostaria também de falar sobre educação, que é outro lugar 
de violência. Violência porque a escola não se adapta às questões de 
inclusão. Eu não consigo fazer com que meu filho, que é especial, 
consiga ter uma educação de qualidade nas escolas que se dizem 
inclusivas. Não são inclusivas porque seus professores não são 
preparados para estar ali. Uma vez eu cheguei e a professora falou: 
“como que eu vou dar aula para o seu filho numa sala normal?”. 
Porém, o artigo 58 da LDB - Lei de Diretrizes e Bases - diz que o meu 
filho tem que estar dentro da sala com crianças normais, só que os 
professores não estão preparados para isso e não preparam as outras 
crianças para estar compreendendo e respeitando a diferença da 
criança especial. Então eu, como mãe, não consigo garantir o espaço 
do meu filho dentro da escola e a escola por sua vez não consegue 
incluir meu filho, porque seus professores não têm formação para 
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isso. E digo mais, até na faculdade nós temos essa dificuldade. Muitas 
vezes, sofremos preconceito também em instituições de nome. Por 
exemplo, a pessoa olha para você, negra, assim como eu, e diz: 
“nossa, você conseguiu produzir isso?” Consegui sim, senhora. 
Ainda usamos o termo senhora, porque a cultura da senzala ainda 
está dentro de nós. Então falamos: “sim, senhor”, “não, senhor”, 
nos acostumamos a falar assim. E a pessoas não acreditam que tive a 
capacidade de produzir algo bom, dizem que é plagio e te humilham 
diante de muitas pessoas. E ainda diz assim: “nossa, se foi você 
que construiu isso aqui, você tem capacidade de construir muito 
mais”, te diminuindo cada vez mais como ser humano, morador de 
comunidade que também tem direito de estudar, de se formar e de 
se capacitar para conseguir uma vida melhor. 

Só para fechar, vou colocar um fato que aconteceu essa 
semana com a minha filha de 18 anos. Uma senhora de quase 50 
agrediu ela na favela e eu não pude dar parte na polícia porque eu 
moro dentro da comunidade. Minha filha ficou com um trauma 
na face. Tem uma semana que isso aconteceu, e eu não posso 
denunciar, tenho que me calar. Quer dizer, levei ao médico, fiz os 
exames, corpo de delito, e agora vou fazer a tomografia, mas não 
posso fazer este tipo de denúncia. Então, para que possamos não ser 
vítimas do nosso próprio ódio, precisamos conseguir superar esse 
obstáculo que é a violência. Então é isso, agradeço pela atenção e 
muito obrigada. Que isso possa colaborar na nossa reflexão.
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