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“Quando chega polícia, quando chega militar, tudo vira um caos. (...) O que             

assusta a gente, justamente, são os militares, são os policiais. Quando nenhum            

deles está aqui, tudo fica em paz, a gente se entende muito bem.” - Suzana               

Vasconcelos, moradora do Morro do Amor, no Complexo do Lins 

 

Às cinzas do carnaval, o Decreto Nº 9.288 instaurou a Intervenção Federal no Rio de Janeiro                

e iniciou um momento ainda mais sangrento da história do estado. Longe da euforia              

carnavalesca e com lágrimas nos olhos, dona Maria lembra do sangue de seu filho, Thiago,               

vítima da chacina do Complexo do Lins que aconteceu meses depois, em maio. Durante 7               

meses de Intervenção, as chacinas aumentaram. 

Assinada pelo presidente em exercício, Michel Temer, a Intervenção foi decidida e colocada             

em prática no dia 16 de fevereiro de 2018. O apelo midiático durante o carnaval causou                

apavoro e indignação de parcela da opinião pública, fato que ajudou a legitimar o decreto.               

Entretanto, outra parcela da sociedade alertava sobre como a militarização do ambiente            

urbano poderia violar a integridade dos direitos humanos, fato comum antes mesmo da             

intervenção. Assim mesmo, sob a prerrogativa da Lei e da Ordem, a Intervenção tem, hoje, os                

dados contra si. O cargo de Interventor é de natureza militar e quem o comanda é o General                  

de Exército Walter Souza Braga Netto.  

Marielle Francisco da Silva, socióloga, vereadora do município do Rio de Janeiro e militante              

pelos direitos humanos, foi assassinada, juntamente com seu motorista, Anderson, no dia 14             

de março deste ano. Marielle Franco, como era conhecida, nascida e criada na favela da               

Maré, bradava contra a Intervenção e suas consequências. Representante das minorias, a            

vereadora monitorava a ação dos militares e denunciava abusos. No sábado anterior a sua              

execução, pelo Facebook, a vereadora protestou contra uma operação da Polícia Militar na             

Favela de Acari: “O 41° Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro está aterrorizando e                

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



valão. Hoje a polícia andou pelas ruas ameaçando os moradores. Acontece desde sempre e              

com a intervenção ficou ainda pior”, escreveu na postagem. No dia 29 de setembro,              

completaram-se 200 dias sem resposta ao crime. Marielle era a voz de denúncia do período               

que prometia ser intenso. 

Historicamente, o Rio de Janeiro foi cenário de grandes chacinas, como a de Vigário Geral e                

dos meninos da Candelária, que tiveram repercussão internacional, no entanto, variados           

eventos do tipo, ocorridos por todo o estado, não têm a mesma atenção pública. Todos os                

anos dezenas de chacinas acontecem. Em 2017, houve 21 chacinas que resultaram em 71              

pessoas mortas, segundo números do Laboratório de dados Fogo Cruzado. Embaixo dos            

olhos do Estado, sob o olhar da segurança pública, até o momento, 189 foram assassinadas               

em chacinas. 

No dicionário, a definição de chacina é de “carnificina, matança, fuzilamento”. Segundo            

historiadores, a chacina era termo, primeiramente, designado ao esquartejamento e matança           

de suínos e bovinos; mais tarde, ressignificada para a sociedade civil. Na atual sociedade              

contemporânea, chacina é a ação de matar várias pessoas ao mesmo tempo, uma forma de               

assassinato cruel e brutal, caracterizado também como massacre. 

 

Os dados 

Assim que o período começou, organizações iniciaram o monitoramento dos impactos da            

medida na sociedade, com o objetivo de criar uma rede apoiadora capaz de responder e fazer                

frente à violações de direitos que resultem das operações da intervenção. Das iniciativas,             

destaca-se o Observatório da Intervenção, que pertence ao Centro de Estudos de Segurança e              

Cidadania da Universidade Cândido Mendes (CESeC/UCAM). Relatórios e infográficos são          

produzidos e divulgados na internet. Além do Observatório, o Fogo Cruzado, aplicativo que             

monitora tiroteios pelo Rio, também tem produzido relatórios mensais com base no            

monitoramento da segurança pública. 

Durante a Intervenção, 916 pessoas morreram vítimas do fogo cruzado ou de ações policiais,              

como levanta o infográfico de Sete Meses de Intervenção Federal, do Observatório. Esse             

número, a cada atualização da página do site do Observatório da Intervenção, só sobe. Desses               



916 homicídios, 189 pessoas foram vítimas de chacinas. Segundo relatório À deriva: sem              

programa, sem resultado, sem rumo, o aplicativo Fogo Cruzado registrou 47 chacinas no             

estado durante os 8 primeiros meses da Intervenção. No mesmo período de 2017, houve 21               

chacinas, com 71 mortos. 

 



O Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro produz relatórios mensais e anuais com               

dados sobre as ocorrências violentas no estado. De acordo com os número do último              

relatório, de 2017, 6.749 foram vítimas da letalidade violenta, 5.346 pessoas morreram            

vítimas de homicídio doloso (aquele que há intenção de matar) e 1.127 morreram em              

decorrência de intervenção policial perigosa. Nathaly Ducoulombier, assessora do ISP,          

contou que os dados são levantados a partir de informações enviadas por autoridades da              

polícia  e que não existe um recorte específico, nos relatórios, para as chacinas. 

 

Quem, quando e onde? 

Dos 47 casos registrados só nos primeiros oito meses deste ano, 26 deles ocorreram durante               

operações das forças de segurança envolvendo policiais ou militares.  

Das 152 pessoas mortas em chacinas no RJ, 105         

morreram em confrontos com as polícias. Num       

deles, em 19 de maio passado, oito homens        

morreram no Complexo de favelas do Lins, na        

Zona Norte, entre eles, o chefe do tráfico no         

Morro da Barão, na Praça Seca, Zona Oeste do         

Rio. 
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Em outra ocasião, um confronto entre policiais militares e traficantes resultou na morte de              

oito homens, em março passado, na Rocinha, Zona Sul do Rio. Na época, a Divisão de                

Homicídios informou que três vítimas não tinham passagem pela polícia. 

Diferentemente de 2017, quando os casos se concentraram nas cidades do Rio, Duque de              

Caxias e São Gonçalo, este ano os casos de múltiplas mortes aconteceram em cidades como               

Belford Roxo e Itaboraí, na Baixada e na Região Metropolitana, respectivamente. 

Muitas chacinas nascem e morrem sem visibilidade e à margem da sociedade carioca, em              

muitos lugares há até mesmo a dificuldade em nomear, o sangue que desce o morro já faz                 



parte da rotina. Apesar do monitoramento, os dados ainda são incertos, mas os números              

assustam. 

 

O Estado 

Famílias e movimentos sociais cobram investigação e prevenção por parte do Estado. Todos             

entendem que a questão se inicia com o racismo estrutural e marginalização da população              

pobre . 

Há indícios de que chacina não tenha o mesmo significado para todo mundo: em nota, o                

Gabinete de Intervenção Federal informou que "repudia as declarações que definem como            

chacina a morte de criminosos em enfrentamento irracional com as Forças de Segurança". 

O Gabinete de Intervenção Federal (GIF) informou ainda na nota divulgada pela assessoria             

que "a Intervenção Federal igualmente não reconhece como oficial a utilização dos dados             

obtidos por aplicativos. A credibilidade, por sua vez, pertence aos dados oficiais são             

fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública, uma referência nacional nessa área que tem             

seus números divulgados mensalmente de forma transparente para toda a sociedade. 

Ressalta-se ainda que o trabalho responsável das Forças Armadas e das Polícias Militar e              

Civil produziram uma considerável diminuição nos principais índices de criminalidade do           

Estado do Rio de Janeiro, e que esse trabalho é aprovado por 66% da população. Os                

resultados já alcançados e o apoio da maior parte da população nos motivam a permanecer na                

missão de combate à criminalidade para corresponder aos anseios de segurança da população             

do Rio de Janeiro", explicou a nota enviada pela Assessoria de Comunicação do GIF. 

A Defensoria Pública do Estado, por sua vez, afirma que nenhum direito deve ser violado e                

que o bem-estar social deve ser sempre preservado. Segundo Pedro Strozenberg, ouvidor            

geral da Defensoria, é de extrema importância que denúncias sejam feitas em caso de              

violência policial ou abuso militar. Ele também disse que a Defensoria está atenta aos dados e                

em contato direto com a Secretaria de Segurança Pública para que haja rigorosa investigação              

de chacinas. 



Para o professor Lenin Pires, diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração             

de Conflitos da UFF (Universidade Federal Fluminense), o ideal é que o Rio tivesse taxas de                

homicídio de primeiro mundo, com 15 mortes ao ano e não em um mês, mas por enquanto                 

não é possível usar essa meta como parâmetro. 

Para Pires, a reversão dessas estatísticas de homicídios não será possível com uma             

intervenção federal na segurança, mas sim com uma renovação do panorama político do país              

que integre instituições do Poder Judiciário, do Ministério Público e das polícias do combate              

à crise de segurança. 

 

A população 

“Mataram o meu filho e chamaram ele de traficante”, disse emocionada a dona Maria, como               

pediu para chamá-la. Tiago Batista, de 24 anos, negro, morreu em operação no Morro do               

Gambá, que pertence ao Complexo de Favelas do Lins. Executado com mais 5 pessoas que               

estavam no mesmo grupo. Dona Maria conta que policiais alegam que o grupo comandava o               

tráfico no morro, mas ela não recusa categoricamente a versão. “Meu filho era trabalhador, a               

gente é pobre, mas é do bem. Eles sobem o morro e fazem o que bem querem e ninguém liga.                    

Aqui no Complexo morre gente todo dia, mas às vezes morrem mais de 4 de uma vez só”,                  

denunciou. 

O Complexo do Lins tem sido uma das áreas mais afetadas pela intervenção. Segundo relatos               

de moradores, as operações estão cada vez mais constantes e os tiroteios aumentaram             

também. Além disso, a presença massiva de militarem interferem no cotidiano da população.             

“Crianças e mulheres são revistadas a todo momento, isso acontece com quem sai da favela”,               

disse Ana Beatriz. 

A Intervenção Federal é apontada como fazedora de caos e sangue derramado, alguns donos              

desses sangues são nomeados, mas muitos apenas morrem assassinados como se fosse a lei              

natural do morro. A lógica da militarização de setores pobres e marginalizados não tem              

gerado números saudáveis que façam haver defesa. Muitos morrem e morrem longe da             

televisão ou da internet, muitos morrem sem nome e sem por quê.  



Os investimentos nas Forças Armadas são enormes, apesar da crise financeira do estado, mas              

nenhuma autoridade sabe, ao certo, responder qual é o preço da intervenção federal. 

Dona Maria chora pelo filho morto, outras donas Marias choram pelos filhos mortos por todo               

o estado do Rio de Janeiro. Legado de um período que só termina quando 2018 terminar. 


