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Introdeução

Como se  dão as atualizações  das  tecnologias  governamentais  em territórios

considerados  à  margem  do  Estado?  Quais  pistas  teórico-metodológicas  podemos

perseguir a partr das marcas deixadas por agentes de estado em corpos considerados

periféricos?  Quais  são  as  conexões  polítcas  entre  as  fronteiras  territoriais  e  as

delimitações do corpo fsico que as habita? Tais perguntas alimentam a elaboração

deste  artgoo  no  qual  analisamos  três  casos  de  homicídio  a  partr  de  duas  linhas

investgatvas complementaresca uma pautada pela refexão sobre a territorialização de

determinadas  ações  de  Estadoo  no  sentdo  proposto  por  Barros  (2016)o  e  outra

ancorada na discussão sobre a engrenagem que compõe a gestão governamental das

mortes de moradores de favelaso nos termos trabalhados por Farias (2014)1.

Trata-seo  portantoo  de  um  texto  construído  a  partr  de  duas  etnografas

distntaso cujos pontos de intersecção polítco-teórico-metodológicos traduzem nosso

comprometmento junto ao Fórum Social de Manguinhos e à Rede de Comunidades e

Movimentos contra Violência – movimentos sociais através dos quais foram realizadas

as duas agendas de pesquisa em questão. Aqui nesta escrita conjuntao nossa atenção

se volta especifcamente para as três primeiras mortes decorrentes de intervenção

policial após a instalação da Unidade de Polícia Pacifcadora em Manguinhoso na zona

norte da cidade do Rio de Janeiro2. 

1  Agradecemos à confança das mães e familiares de vítmas que atuam no Rio de Janeiroo em
especial  Ana Paula  Oliveira  e Fátma Pinhoo  pela  disponibilização da documentação que analisamos
neste texto; bem como a confança dos coletvos polítcos junto aos quais realizamos nossas pesquisasca
no caso  da  Rachel  Barroso  o  Fórum Social  de  Manguinhos  eo  no caso  da  Juliana  Fariaso  a  Rede de
Comunidades e Movimentos contra Violência.
2  De  acordo  com Barros  (2016)o  o  bairro  de  Manguinhos  reúne  doze  favelas  e  o  chamado
Complexo de Manguinhos é composto na sua totalidade por dezesseis favelas. Para mais informaçõeso
consultar Projeto Território em Transe (htpca//www.territorioemtranse.com.br); portal do Laboratório
Territorial  de  Manguinhos  –  LTM/Fiocruz  (www.conhecendomanguinhos.focruz.br)  e  as  publicações
História de pessoas e lugares (LTM/Fiocruzo 2009) e o Diagnóstco sócio comunitário de Manguinhos
(Laboratório de Direitos Humanos de Manguinhoso 2011).



A partr  desses  três  casos3o  analisaremos diferentes  deslocamentos  polítcos

relatvos à imbricação centro-periferiao acionando enquanto eixo teórico-metodológico

duas das defnições elaboradas por Veena Das e Deborah Poole em sua refexão sobre

a antropologia realizada nas “margens do Estado”ca uma das defnições acionadas para

este artgo corresponde à ideia de margens como “lugares onde os direitos podem ser

violados através de dinâmicas distntas de interação das pessoas com documentoso

prátcas e palavras do Estado” (DAS e POOLEo 2004ca 9) e a outra enxerga na margem

“um espaço localizado entre corposo leis e disciplina” (DAS e POOLEo 2004ca 10).

Para encerrarmos essa introduçãoo  importa ressaltaro  aindao que valorizamos

aqui a compreensão de que tais “margens do Estado” não são demarcadas somente a

partr de aspectos geográfcosca o descolamento de um modelo espacial de centro e

periferia  se  artcula  à  percepção  de  que  várias  ideias  a  respeito  de  “margens”

exploradas no seminário que deu origem à coletânea Anthropology in the Margins of

the State eram baseadas em relações entre soberania e formas de poder disciplinaro

assim como em genealogias  específcas de assuntos  polítcos e econômicos (DAS e

POOLEo 2004)4.

17 dee março dee 2013: o caso dee Mateus Oliveira Casé

Mateus Oliveira Caséo de 16 anoso morreu durante uma abordagem policial na

Praça  Américo  Junioro  em Vila  Turismo5.  De  acordo  com informações  contdas  em

documento enviado à Relatoria de Execuções Sumáriaso Arbitrárias e Extrajudiciais da

ONU6o  Mateus estava acompanhado por um grupo de amigos quando “uma viatura

3  Adotamos em nossa análise o termo “caso” enquanto categoria êmica queo neste contexto
etnográfcoo  corresponde  a  caso  emblemátco  de  execução  sumária.  Mas  valorizamos  também  a
perspectva polítca que a ideia de “caso” proporcionao como fca explicitado nos trabalhos de Freire
(2005; 2007; 2008; 2010) queo inspirada pelas análises de Boltaski (1990) e Claverie (1998)o realiza a
leitura da “forma-caso” como um recurso disponível para agir no mundo polítco.
4  Gostaríamos de ressaltar que embora haja uma explicitação da infuência das refexões de
Veena Das e Deborah Poole sobre “margens do Estado”o nossa análise também decorre das leituras que
realizamos da noção de “governamentalidade” de Foucault – assumimos portanto que “margens do
Estado”o “governamentalidade” e “gestão governamental de corpos e territórios” são explorados em
sua dimensão de tensão conceitual etnografcamente produtva.
5  Uma das favelas de Manguinhos é a Vila Turismoo cujo surgimento data de 1951.
6  Neste documentoo o relato do caso de Mateus foi produzido pela equipe do programa de
Violência Insttucional e Segurança Pública da ONG Justça Globalo em diálogo estreito com integrantes
do Fórum Social de Manguinhoso e também com membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos
e Cidadania da Alerj. Para ter acesso ao documento na íntegrao ver “Informaton regarding human rights
violatons in Rio de Janeiro occupied “favelas” - the case of the “Unidades de Polícia Pacifcadora” (Police
Pacifying  Unit)  and  recent  killing  during  the  protest  season  in  Brazil”o  disponível  em



utlizada pela UPP local parou e um dos policiais que estava dentro da viatura disseca

olha quem caiu na minha mão”. O mesmo documento explicita que o agente autor da

frase  havia  se  “desentendido”  com  Mateus  dias  antes  daquela  abordagemo  que

resultou  no  disparo  da  arma  Taser.  Ao  ser  atngido  pelo  disparoo  Mateus  foi

eletrocutadoo caiu e bateu com a cabeça no chão. Uma das testemunhas do caso ouviu

dos policiais  que após duas horas Mateus iria acordar.  A viatura saiu do local  sem

prestar socorro à vítma e então os próprios moradores da localidade decidiram levar o

jovem à UPA (Unidade de Pronto Atendimento)o onde já chegou morto7. 

A  Unidade  de Polícia  Pacifcadora  havia  sido instalada em 16 de janeiro do

mesmo anoo ou sejao dois meses antes da morte de Mateus. A proximidade dessas

datas  é  um  fator  relevante  para  a  presente  análiseo  como  explicitaremos  nesta

sequênciao  iniciada  com  um  dos  trechos  da  fala  do  Capitão  Martnso  à  época

responsável pelo comando da UPP instalada em Manguinhos. Durante uma reunião

comunitária em que o caso da morte do Mateus foi expostoo o capitão apresentou

vários  argumentos  que  deslegitmavam  a  denúncia  dos  moradores  sobre  o  fato  –

argumentos  que  consttuem  pelo  menos  duas  versõeso  ambas  baseadas  em

procedimentos legais que garantam ao policial a veracidade de sua fala.

A primeira versão apresentada pelo capitão afrmava que os policiais da UPP

não fzeram uso da pistola tasero argumentando o fato de que este tpo de armamento

difcilmente  levaria  o  jovem  à  morte.  O  capitão  usa  a  suposta  contradição  dos

depoimentos colhidos com o grupo de pessoas que estava com o jovem que faleceu

para legitmar esta versãoo que aponta como a causa da morte o fato de Mateus ter

batdo com a cabeçaca

Essas mesmas pessoas disseram que tentaram acordar o rapaz com álcool
[...] e ele não respondeuo então tentaram dar um copo de leite pra eleo e ele
desacordado. Bomo eu não sei o que passou pela cabeça deles que um copo
de leite ia fazer ele acordaro mas foi o procedimento que eles adotaram.
Viram que não deu certoo foi o momento que alguém resolveu socorrer ele

<htpca//www.global.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Global-Justce-Informaton-regarding-human-
rights-violatons-in-Rio-de-Janeiro-occupied----favelas---.pdf>. 
7  Segundo informação da reportagem veiculada pela Recordo a Secretaria de Saúde responsável
pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhos havia divulgado uma nota informando que
Mateus  já  chegou  na  UPA  sem  vida.  Conferirca  <htpca//tv.r7.com/record-play/rio-de-janeiro/balanco-
geral-rj/videos/policiais-e-moradores-entram-em-confronto-apos-morte-de-jovem-em-manguinhos-rj-
18102015>.

http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Global-Justice-Information-regarding-human-rights-violations-in-Rio-de-Janeiro-occupied----favelas---.pdf
http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Global-Justice-Information-regarding-human-rights-violations-in-Rio-de-Janeiro-occupied----favelas---.pdf


à UPAo e lá na UPA o resultado foi aquele que a gente já conhece. Enfmo só
foram unânimes no fnal em dizer que o rapaz tnha batdo com a cabeçao
por  que  alertados  que  aquele  choque  muito  difcilmenteo  mas  muito
difcilmente mesmo ia levar alguém à morteo eles falaram que o rapaz tnha
batdo com a cabeçao e que essa pancada na cabeça que provavelmente
teria levado ele a morte.8 

A sequência da argumentação do capitão adiciona à narratva elementos do

universo da períciao da medicina legalo compondo um mosaico de informações técnicas

cujo  objetvo  era  anular  as  denúncias  realizadas  pelos  moradores  que

responsabilizavam a equipe de policiais pela morte de Mateus.

Só que quando essa informação chegou pra mimo eu já sabia que o rapaz
não tnha marca nenhumao qualquer marcao qualquer lesão no corpoo seja
do equipamento tasero aquele equipamento deixa uma marcao se alguém
nunca viu como é que ele é utlizadoo ele deixa uma marcao ele faz uma
pequena lesãoo não é grandeo mas enfmo faz uma lesão quando ele é usado
diretamente  no  corpoo  quando  ele  é  usado com dardoo  ele  perfura.  Só
médico consegue traro só equipe médica que retra aquele dardo que ele
disparao porque ele crava mesmo na peleo não tem como a pessoa trar. Se a
pessoa tentar traro  ela vai se lesionar mais ainda. Então toda vez que é
utlizado  é  recomendado...  é  recomendado  nãoo  é  determinado  que  a
equipe  policial  socorra  a  pessoa  que  foi...  é...  na  qual  foi  utlizado  o
equipamentoo socorra ela pra levar a equipe médica para que possa retrar
aquele  dardo.  Ou  sejao  o  dardo  não  foi  utlizadoo  tão  pouco  aquele
equipamento diretamente.  Não tnha marca nenhuma. Marca na cabeça
também não havia nenhuma. Marca pelo corpo nenhuma havia. Ou sejao a
versão da quedao de espancamentoo de qualquer coisao caiu por terra. Bomo
não vou entrar no méritoo enfm... de porque as pessoas alegaram issoo não
vou  julgaro  enfm...  foram  amigos  familiareso  enfmo  associaram  com  a
abordagem policial e acusaram ali os policiais do fato.9

Enfatzando a versão de que não havia nenhuma marca no corpo da vítma que

atribuísse aos policiais a autoria do crimeo o capitão fortalece a narratva ao explicitar

as transformações corporais provocadas pelo disparo da arma taser com dardoca a lesão

que surge quando é usado diretamente no corpoo a perfuraçãoo um objeto que “crava

mesmo na pele”o bem como o contraponto da atuação de uma equipe policial queo em

caso de optar por fazer uso desse tpo de equipamentoo deve seguir a determinação de

prestar socorro à vítma. No entantoo é nessa mesma narratva que se sobressaem as

diferenciações entre os cuidados com o corpo de um morador e os cuidados com o

patrimônio  da  corporaçãoo  afnalo  dentre  as  tecnologias  de  controle  acionáveiso

8  Trecho de registro audiovisual da 2ª reunião comunitária da UPP localo ocorrida em junho de 
2013.
9  Idem.



encontram-se não só equipamentos e armamentoso mas também a própria narratva

governamentalo devidamente treinada/editada para justfcar acertos e erros.

Bomo  em virtude  dissoo  aconteceu uma série  de distúrbioso  depredaram
viaturao tentaram depredar ônibuso teve uma confusão terrível dentro da
comunidade eo naturalmenteo teve que ser usado bomba de efeito moral...
[aí  uma  moradora  complementa  “Pistola  tambémo  né  capitãoo  pistola
também”.  E  ele  respondeca]  acabou  sendo  usado  erradamenteo  os  dois
policiais estão respondendo.
Moradoraca e como é que está a investgação da morte?
Capitãoca Investgação da morte?
Moradoraca não tem investgação da morte?
Capitãoca Olha só...
Moradoraca se existe denúncia de moradoreso não tem investgação?
Capitãoca deixa eu concluiro que eu vou chegar lá. Enfm... teve uma série de
confusãoo criando um clima péssimoo péssimo dentro da comunidade e essa
informação de  que o  rapaz  teria  sido morto  pela  UPP  foi  difundida  em
primeiro lugar pelo portal R7o depois pela Recordo pela TV mesmo eo enfmo
pelos  próprios  moradores  queo  ouvindo  essa  história  naturalmente  o
reproduziramo oko e aí naturalmente não tem o que culpar de nadao até por
isso eu tô fazendo esse momento de esclarecimento.10 

Vale destacar queo em se tratando de um pronunciamento ofcial durante uma

reunião aberta (com a partcipação de moradoreso no caso)o estamos diante de uma

situação privilegiada para observar como o processo de atualização das técnicas de

controle governamentais se alimenta da prátca nomeada por Foucault de “ortopedia

discursiva”o visto que há uma seleção das informações que serão divulgadas e as que

serão ocultadaso há um formato específco para as que serão reveladas o seremo tal

qual a polícia dos enunciados e o controle das enunciações sobre os quais escreveu

Foucault (1988). 

Não se trata da produção de uma regulação estatal sobre o que se diz e o que

não  se  diz  sobre  essas  mortes  decorrentes  de  intervenção  policialo  mas  sim  da

produção  de  determinações  sobre  diferentes  maneiras  de  não  dizer  –  como  são

distribuídos os que podem e os que não podem falaro que tpo de discurso é autorizado

ou que forma de discrição é exigida a uns e outros  (FOUCAULTo  1988ca  34).  Não é

gratuito que o capitão acione o termo “esclarecimento”. E é justamente seguindo uma

narratva de “esclarecimento” de fatoso que este agente de estado dá contnuidade à

ratfcação da sua versão da morte de Mateusca

10  Idem.



Iniciando  a  resposta  da  nossa  amiga  aqui  [aponta  pra  moradora  que
indagou sobre a investgação]o com relação à investgaçãoca primeiro o laudo
preliminar  da  polícia  civilo  do  IMLo  causa  morteo  é...  parada
cardiorrespiratória e o corpo apresentava leve...  tô esquecendo o termo
técnico agorao mas enfm... o pulmão tava levemente inchado e tava com
resíduo  de  líquidoo  de  líquido  no  pulmãoo  enfm...  mais  uma  vez  foi
reafrmadoca não tnha qualquer marca de violência no corpo do rapaz. Não
tnhao tá ok? E esse laudo ainda não é o defnitvo.  O defnitvo a gente
ainda tá aguardando.  Agorao  a  primeira  informação que nos foi  passada
pela equipe do IML que atendeu foi que ele provavelmente sufocou com
algum líquido.  E  aí  a versão de que me foi  relatada foi  de queo foi  que
deram um copo de leite pro rapaz enquanto ele estava desacordado. Eu
não sou peritoo  eu tô aguardandoo o laudo não chegou aindao mas tudo
indicao  tudo indica que o rapaz acabou se sufocando porque deram um
copo de leite pra ele enquanto ele estava desacordado. Ok? A gente temo
é... uma averiguação sendo realizada no âmbito da polícia militar. Na polícia
civilo é... salvo enganoo tem um inquérito também apurando o... a morte do
rapazo  agorao  é...  as evidênciaso as evidências de que a gente dispõe até
agorao  volto  a dizero  é  de que não teve qualquer fato de violência com
relação à ação policial.11

Esquecer o termo técnicoo não ter tdo acesso ao laudo defnitvo e dizer que

“ele  provavelmente sufocou com algum líquido” conformam estratégias  discursivas

que também são interpretadas aqui como “maneiras de não dizer”o dizendo. Assimo o

capitão  vai  encaixando  as  peças  da  narratva  inerente  à  atualização  da  “fcção  de

poder”  do  estadoo  nos  termos  trabalhados  por  Mombaça  (2016)o  para  quem  o

“monopólio da violência é uma fcção de poder baseada na promessa de que é possível

forjar uma posição neutra desde a qual mediar os confitos” (MOMBAÇAo 2016ca 4). É

através desta “fcção de poder”o portantoo que o capitão está autorizado a afrmar que

“naturalmente” um grupamento de policiais utlizou bomba de efeito moral quando

identfcaram “distúrbios” e “uma confusão terrível dentro da comunidade”. É também

na elastcidade  do  processo  de  construção  desta  fcção  que  o  capitão  expõe  uma

segunda versão para a morte de Mateuso complementando a primeira e trazendo em

seu  bojo  uma  dimensão  de  julgamento  moralca  são  anunciadas  “evidências”  para

argumentar que o jovem faleceu por overdoseo além de moradores serem diretamente

culpabilizados pelo óbitoo já que na versão do capitãoo estes teriam impedido a polícia

de prestar socorroca

Bomo apurei depoiso ato contnuoo apurei se havia existdo pelo menos uma
abordagem  por  parte  dos  policiais.  Descobri  que  houve  de  fato  uma

11  Idem.



abordagem. O quê que houve? Segundo os policiais relataramo os policiais
viram  um  grupo  de  jovenso  abordaramo  houve  uma  resistência  numa
primeira abordagemo e um rapaz desse grupo que ainda não estava sendo
abordadoo ainda não estava sendo revistadoo proferiu lá palavras é... xingou
a  guarniçãoo  xingou  a  equipe  e  correu.  Nesse  momentoo  a  equipe
abandonou o grupo que estava sendo abordado e correu atrás desse rapaz.
E se ele fugiuo deveria ter algum motvo pra fugir. Correram atrás dele e não
o alcançaram. Quem conhece ali a Vila Turismo alio aquele pedaço alio dos
bequinhos  alio  sabe queo  pôo  entrando alio  a  coisa  mais  fácil  que  tem é
perder  alguém de  vistao  porque eles  não  são...eles  não  são cartesianoso
enfmo e um beco se bifurca em 2o 3o é muito fácil você perder de vista.
Enfmo perderam de vista o rapazo não viram qual destno que ele tomou.
Voltaram  para  o  primeiro  local  da  abordagem.  Quando  regressaramo  o
garoto que veio  a  falecer  já  estava  caído e  interpelaram a  menina que
depois veio me falar desse fato todoo interpelaram a menina o que houveo
ela disse que não tnha problemao que ele estava passando mal por queo
palavras que me foram relatadaso por que ele estava doidão. Informação
que eu tnha recebido daquele primeiro morador lá no início da históriao
que me relatou o fato. Disse que o rapaz estaria usando droga desde a noite
anterior. Teria virado a noite usando droga. Bomo fato é que é o seguinteca
eles perguntaram o que tava acontecendoo a meninaca “nãoo tá passando
mal porque ele tá doidão”. “tá vamos levar ele pra UPA então” [palavras
dos policiais]  – “não vocês não vão encostar a mão neleo vocês não vão
levar ele pra lugar nenhum” [palavras da menina].  O policial  fez o quê?
Deixou a cena da abordagemo seguiu o serviço normal induzido ao erroo
achando ali que não se tratava de nada mais grave. Pra quem tem contato
com um usuário  de  drogao  sabe  que  não  é  incomum usuário  de  droga
passar malo desmaiaro enfmo quando tá num uso contnuo. Entãoo enfmo o
fato do rapaz estar caídoo sem motvo aparenteo não causou estranheza no
policial sufciente pra ele socorrer o rapaz na marra. Porque os amigos não
queriam permitr que ele fosse socorrido. Então seguiu o serviço normal e o
restante da história vocês já sabem. [...]  Como eu disseo o fato tá sendo
apuradoo  porque  a  gente  instaurou  uma  averiguaçãoo  a  Polícia  Militar
instaurou  uma  averiguação  porque  houve  denúncia  por  parte  de
moradoreso  denúncia  que  foi  veiculada  pela  mídia.  Agorao  na  apuração
preliminar que foi realizadao não houve qualquer indícioo repitoo não houve
qualquer indício de conduta irregular por parte dos policiaiso ok? E aí eu
digo isso com muita  tranquilidadeo  porque vocês  podem pensar  “Mas o
capitão tá fazendo a defesa do policial dele”. Evidente que não. E aí eu volto
ao  ponto  que  a  nossa  amiga  citou  alio  os  dois  policiais  que  efetuaram
disparo pro altoo  pra conter uma confusão...  [moradores interrompem e
dizem que não foi  pro altoo  que foi  na direção das pessoas e dizem “tá
flmadoo capitão”. E o capitão perguntaca] na direção das pessoas?
Moradoresca tá flmado.
Capitãoca olha sóo vocês entendem alguma coisa de troo de armamento?
Moradorca e o senhor entende alguma coisa de polítcas sociais?
Capitãoca  vocês  estão  completamente  equivocadoso  completamente
equivocadoso  vamos  fazer  o  seguinteo  deixa  eu  concluir  e  depois  vocês
falamo  que  eu  tô  vendo que  vocês  vieram aqui  só  pra  questonar.  Sem
fundamento nenhum.
Moradoresca é o nosso papel.



Capitãoca então eu vou respeitar o papel de vocês. Pra concluir entãoo até
pra  abrir  a  pautao  eu  me  sent na  obrigação  de  trazer  aqui  um
esclarecimentoo trazer uma outra versão aqui pros moradoreso  porque é
muito  fácilo  a  imprensa  ela  vem e  joga  na  mídia  a  informação  sem ter
qualquer  baseo  o  portal  R7 publicou que o garoto tnha sido morto por
choque e não tnha nenhum repórter da Record aqui no momento. [...] A
irresponsabilidadeo a leviandade de um órgão de informação de massao que
joga  a  informação  sem  ter  checadoo  sem  ter  conferido  e  manipulao
propositalmente ou nãoo não sei com que fmo manipula a informação de
todo mundoo aí depois se descobre que a história não foi bem assim.12 

Neste últmo – e mais longo – trecho extraído da gravação da reuniãoo  fca

ainda  mais  evidente  que  o  embate  historicamente  construído  na  relação  estado-

favelas13 é atualizado naquele momento mesmo da reuniãoo seja quando o capitão

detém todo o espaço da fala e não sabe lidar com interrupções de moradores; seja

quando anuncia que foi apurar se houve ou não abordagem (informação àquela altura

mais do que compartlhada por diferentes testemunhas – mas testemunhas cujo peso

da palavra vale menos do que a palavra “do policial dele”o do policial que responde ao

comando da UPP localo no caso); seja quando aciona especifcidades de um campo de

saber  para  confrontar  uma  informação  trazida  por  moradores  (“olha  sóo  vocês

entendem alguma coisa de troo de armamento?”).

Nem mesmo diante do registro em vídeo14o que evidencia o fato deo pelo menos

dois agentes da UPP local terem atrado na direção de moradores que ocupavam o

espaço públicoo manifestando sua indignação em relação à morte de Mateuso o capitão

em  questão  abre  espaço  para  que  aquela  “reunião  comunitária”  (nos  termos  do

próprio ofcial) corresponda a um espaço de “discussão”o com “pauta aberta”o como

12  Idem.
13  Voltamos nossa atenção para a gestão da população residente em favelas considerando as
conexões existentes entre as polítcas de segurança pública atuais com as polítcas destnadas a essas
pessoas e a esses territórios em função da sua identfcação (por parte do poder públicoo especialmente)
enquanto lepra da estétca ou enquanto uma ameaça à saúde da cidadeo como demonstram as análises
de Valladares (2000; 2005). Compreendemos que tal conexão existente entre as polítcas de segurança
pública atuais direcionadas aos territórios de favelas e periferias e as polítcas públicas dos campo da
assistência socialo da saúde e da habitação se confgura em uma conexão necessariamente atravessada
por dinâmicas de violência analisadas em diferentes estudos sobre segregaçãoo confitoo circulação e
disputas polítcas a partr de linhas de pesquisa que compartlham refexões sobre a relação do Estado
com suas “margens”o como Machado da Silva (2008; 2016)o Birman (2008 e 2009)o Magalhães (2008o
2013)o Guariento (2009)o Landim e Guariento (2010)o Telles (2010)o Feltran (2011)o Leite (2012)o Matos
(2013)o  Rodrigues et alia (2012)o Trindade (2012)o Cunha e Feltran (2013)o  Vianna (2013)o  Fernandes
(2013)o  Landim (2013)o  Landim e Siqueira  (2013)o  Rocha (2013)o  Birmano  Leiteo  Machado e  Carneiro
(2015)o Guterres (2016).
14  O vídeo está disponível para visualização através do link <htpca//r7.com/Fg6l>. 



ele informa ao iniciar suas palavras naquele dia. A assimetria inerente ao encontro em

questãoo parece se amplifcar na medida em que a narratva do capitão se desenvolve

– e não é apenas pelo fato de seu corpo estar coberto por uma farda de ofcial da

Polícia Militaro com as devidas condecorações expostas sobre os ombros e a bandeira

do estado do Rio de Janeiro estampada na lateral da manga direita da camisao mas é

porque  este  corpo  alio  de  péo  diante  das  demais  pessoas  presentes  na  reuniãoo

condensa  não  só  a  imagem  de  um  estado  que  se  crê  soberano  e  detentor  do

monopólio do uso da forçao como também é através deste corpo que se emite o som

das palavras que artculam os argumentos necessários ao processo de construção da

“fcção de poder” (MOMBAÇAo 2016)15.

Tal  fcção  é  enxergada  nesta  análise  como  elemento  imprescindível  à

atualização das tecnologias de controle governamentalo  visto que para o estado se

fazer soberano junto a determinadas populações e em determinados territórioso ele

precisa recriar fronteiras de forma incessanteca a imaginação da fgura da lei depende

da criação de fronteiras entre as prátcas e os espaços que seriam vistos como parte do

estado e aqueles que seriam excluídos do mesmo (DAS e POOLEo  2004). O capitão

precisa dizer que os moradores “só foram questonar”o “sem fundamento nenhum”o

enquanto  ele  se  coloca  no  lugar  de  especialistao  dominador  das  técnicas  de

investgaçãoo  de manipulação de armamentoo  o  conhecedor  das  leis  que se  viu na

“obrigação  de  trazer  aqui  um  esclarecimentoo  trazer  uma  outra  versão  aqui  pros

moradores”.

Na  situação  em  questãoo  o  território  de  Manguinhos  tem  suas  fronteiras

redesenhadas através das ações dos agentes da Unidade de Polícia Pacifcadora recém

instalada  –  seja  o  agente  que  realiza  as  rondas  a  pé  ou  nas  viaturaso  abordando

moradoras  e  moradores  com truculênciao  seja  o  agente  que  durante  uma reunião

como esta controla as informações a ponto de negar fatos que foram registrados em

vídeo e veiculados em canal de TV aberto e na internet. Trata-se de uma demarcação

de fronteiras que legitma fatos inverossímeiso que empurra pra fora da cena ações de

15  O acionamento da noção de “fcção de poder”o nos termos trabalhados por Mombaça (2016)o
portantoo  está  artculado  à  dimensão  performatva  que  faz/é  feita  Estado  e  margenso  para  a  qual
queremos chamar atenção.



protagonistas centrais (como os policiais que atraram na direção dos moradores e não

pro  alto)o  que  desloca  pras  bordas  da  reunião  assuntos  centrais  da  pauta  (os

moradores perguntam sobre a investgaçãoo mas é baseado em apuração preliminar e

no termo técnico esquecido que o capitão assevera que “não houve qualquer indício

de conduta irregular por parte dos policiais”.

O deslocamento das fronteiras territoriais está necessariamente artculado ao

deslocamento das fronteiras polítcas e morais de quem ali reside e a “fcção de poder”

produz vítmas fataiso como Mateus. A narratva que serve à fcção de poder modifca

inclusive a estrutura corporal da vítmao que ora morreu pela pancada na cabeça ao

cairo ora morreu entalado com líquido – e assim a causa da morte contnua invisívelo

como as lesões que não foram encontradas no corpoo afnal nem foi utlizada a arma

Tasero este armamento que não faz parte da lista de equipamentos utlizados pelos

agentes da Unidades de Polícia Pacifcadora que foi instalada em Manguinhos16. Mas

em  se  tratando  de  mortes  periféricaso  as  explicações  da  autoridade  militar  não

precisam ser “cartesianas”ca podem ser como os “bequinhos” de Vila Turismoo ali “um

beco se bifurca em 2o 3o é muito fácil você perder de vista”. 

Nesse processo de constante redefnição de fronteiraso até mesmo um disparo

de eletrochoque negado pelo discurso ofcial é capaz de demarcar o que é marginal e o

que é centralo nos lembrando da pertnência da compreensão das margens enquanto

“um espaço localizado entre corposo  leis  e  disciplina”.  A distância entre uma arma

Taser que não existe na UPP de Manguinhos e o corpo de Mateus redefniu uma nova

margem na qual a questão da origem da lei emerge não como o mito do Estadoo maso

seguindo as formulações de Das e Poole (2004) na forma de homens cujas habilidades

para  representar  o  Estado  ou  para  aplicar  suas  leis  estão  localizadas  em  uma

16  Em  notao  a  assessoria  de  imprensa  da  UPP  afrma  que  “Policiais  da  Unidade  de  Polícia
Pacifcadora (UPP) de Manguinhos fzeram uma revista de rotnao na manhã desta quarta-feira (20/3) a
um menor de 16 anos na comunidade Vila Turismoo pertencente à área de atuação da UPP. Durante a
revistao  nada  foi  encontrado  com  ele  e  em  seguida  foi  liberado.  De  acordo  com  informações  de
testemunhaso  o  jovem  estava  sob  o  efeito  do  uso  de  drogas  e  desmaiou  minutos  depoiso  sendo
encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Manguinhoso vindo a óbito no local. A
informação de truculência policial sob o uso do equipamento de choque Taser é improcedente haja vista
que a unidade ainda não dispõe deste tpo de equipamento não letal. De acordo com médicos da UPAo o
jovem  não  apresenta  nenhuma  marca  de  violência  no  corpoo  consequência  do  uso  deste  tpo  de
equipamento”.  (htpca//extra.globo.com/casos-de-policia/moradores-de-manguinhos-acusam-policial-
de-upp-de-ter-matado-jovem-com-choque-pm-nega-7894149.html#ixzz4WndOhiSm).

http://extra.globo.com/casos-de-policia/moradores-de-manguinhos-acusam-policial-de-upp-de-ter-matado-jovem-com-choque-pm-nega-7894149.html#ixzz4WndOhiSm
http://extra.globo.com/casos-de-policia/moradores-de-manguinhos-acusam-policial-de-upp-de-ter-matado-jovem-com-choque-pm-nega-7894149.html#ixzz4WndOhiSm


disposição para se mover impunemente entre o que aparece na forma da lei e prátcas

extrajudiciais. 

17 dee outubro dee 2013: o caso dee Paulo Roberto Pinho dee Menezes

Na madrugada do dia 17 de outubro de 2013o Paulo Roberto Pinho de Menezeso

de 18 anoso estava na localidade conhecida como Coréia com um grupo de amigos.

Segundo as pessoas que testemunharam o fatoo policiais da UPP encurralaram o jovem

num beco e o espancaram até a morte. Na tarde deste mesmo dia o clima no local era

de muita tensãoo e os moradores mais jovens aparentavam ser os mais indignados com

a morte do jovem. Eles atraram pedras na base da UPP localizada próximo ao beco

onde Paulo Roberto havia sido assassinado e uma jovem que testemunhou a morte de

Paulo Roberto foi baleada na pernao o que servia como argumento para intensifcar os

protestos dos moradores. 

Neste mesmo diao o presidente da Fiocruz esteve em Manguinhos e conversou

com  o  Capitão  Toledoo  então  responsável  pela  UPPo  na  presença  de  membros  da

Comissão de Direitos Humanos da ALERJo familiares e outros funcionários da Fiocruz.

Sua fala enfatzava a preocupação de que os moradores não sofressem nenhum tpo

de represália e que tvessem o seu “direito de ir  e vir  garantdo”.  Os que estavam

presentes nesse encontro ainda denunciaram que policias haviam xingado moradoras

de “piranha” e que um deles havia colocado o bico do fuzil no peito de uma das irmãs

do jovem morto. 

A família decidiu fazer o velório de Paulo Roberto na sede da associação de

moradores do Parque João Goularto localizada em frente à praça onde foi hasteada a

bandeira que simboliza a “retomada” do território de Manguinhos pela “pacifcação”.

Durante o velórioo Fátma Pinho de Menezeso mão do jovem assassinadoo disse que a

morte de seu flho foi resultado de perseguição dos policiais – perseguição que a mãe

atribuiu ao fato do flho ter cumprido medida no sistema socioeducatvo. Além dissoo

na sua fala havia a denúncia dos procedimentos adotados pelos órgãos estatais para a

produção da versão ofcial  da morteo  e  novamente o envolvimento da unidade de

saúde de maneira central para reifcação da versão apresentada pela políciaca 



Eles [os policiais] pegaram meu flho com mais três ou quatro meninos. Só
deixaram meu flho no beco pra matar meu flho. Por que meu flho? Foi
perseguição! Meu flho não podia passar na Coréia que um tal de “martelo”
jurava meu flhoo entendeu? Então ele [o policial citado] passava pra umo
passava pra outroo os moleques rebeldes que tnha na comunidadeo que ele
chamava.  Apontou  um  por  umo  falou  que  cada  um  deles  ia  morrer  de
madrugada. Infelizmente eles conseguiram pegar meu flho e matar lá no
beco.  Agora  meu flho  passa  como trafcanteo  usuário  de drogas.  Se ele
tnha ou não passagem [pelo sistema socioeducatvo] não justfcava o que
eles  fzeram  com  meu  flho.  Se  ele  estava  usando  droga  ou  nãoo  não
justfcava ele levar meu flho pro beco e matar. Ele tnha que abordaro levar
pra delegacia pra ser presoo isso se ele estvesse usando mesmo. Não é
agora  falar  que  ele  estava  com  um  frasco  de  lolóo  porque  quando  eu
cheguei lá no corpo do meu flhoo meu flho deu duas respiradas e morreu
no meu coloo e não estava com nadao não estava com nada! Eles falaram
que  tnham  chamado  a  SAMUo  não  ligaram  pra  SAMU![...].  Eles  não
socorreram meu flho pro meu flho morrer lá no becoo pra ser mais um
jogado no chãoo por que eu fui lá e encontrei meu flho que nem um bichoo
jogado no chãoo todo molhado com sangue na boca. [...] Ele já tnha matado
meu flho sufocado lá e falou que meu flho chegou vivo na UPA. Meu flho
não chegou vivoo meu flho chegou morto. E a UPA foi negligente com meu
flhoo sabe por quê? Falaram que estavam tentando ressuscitar ele há uma
hora.  E  eu queria entrar com a minha nora pra ver meu flhoo  eles não
deixavamo quem entrava era o cara da UPP. Toda hora entrava um canao
saia umo comunicava com outroo entrava outroo pra ver a merda que eles
fzeram láo por que quando eles viram o que fzeram com meu flho lá no
cantoo  [os  policiais]  falaram um pro  outro  “fzemos  merda”o  por  que  já
tnham matado meu flho lá no beco. Isso não vai fcar assim. O que eu
puder fazer pelo meu flho eu vou fazer agora.17

A morte de Paulo Roberto nos coloca diante de uma outra forma de o estado se

relacionar com populações e territórios considerados à margemca se no caso de Mateus

não foi encontrada nenhuma lesão que permitsse afrmar que o disparo da arma Taser

tenha atngido seu corpoo neste caso do homicídio de Paulo Robertoo a aproximação

dos agentes com o corpo da vítma é evidente. Não foi efetuado nenhum disparo –

nem com arma de fogoo nem com arma de eletrochoque –o no entantoo o contato fsico

deste morador com agentes da UPP local resultou na sua morte.

Para darmos contnuidade à descrição analítca dos fatoso acionaremos outro

tpo de manifestação ofcial sobre o homicídio em questão. Se no caso de Mateuso a

explanação do comandante  da UPP na reunião comunitária  foi  acionada enquanto

17  Fátma Pinho de Menezes durante o velório e ato da morte de seu flhoo ocorridos em 18 de
outubro de 2013.



material a ser analisadoo para o caso de Paulo Roberto trazemos a Nota que a Polícia

Militar divulgou no mesmo diaca

“Segundo  o  comandante  da  Unidade  de  Polícia  Pacifcadora  (UPP)  de
Manguinhoso  capitão  Gabriel  Toledoo  por  volta  das  3h15  da  madrugada
desta  quinta-feira  (17/10)o  policiais  em  patrulhamento  de  rotnao  na
localidade conhecida como Barrinhoo avistaram quatro jovens em attude
suspeita eo ao se aproximarem para realizar a abordagemo um dos  jovens
fugiu em direção a um becoo visivelmente alteradoo caiu desmaiado antes
mesmo de ser  capturado pelos  policiais.  Os  agentes  colocaram o jovem
desacordado  dentro  da  viatura  e  o  levaram  para  a  Unidade  de  Pronto
Atendimento  (UPA)  de  Manguinhos.  Segundo  a  médica  que  fez  o
atendimento do jovemo ele já chegou morto à unidade médica. As causas da
morte  do jovem só poderão ser  conhecidas  com o exame de necropsia
realizado pelo Insttuto Médico Legal (IML). O jovem foi identfcado como
Paulo Roberto Pinho de Menezeso de 18 anos. De acordo com relatos dos
policiaiso  os  jovens  que  estavam com  Paulo  Roberto  afrmaram que  ele
havia cheirado loló minutos antes do ocorrido. A ocorrência foi registrada
na 21ª DP (Bonsucesso)”.18

O patrulhamento contnua sendo de rotnao afnalo trata-se de mais uma ação

protagonizada por agentes que atuam na Unidade de Polícia Pacifcadora – projeto

queo  inspirado  nos  modelos  de  policiamento  de  proximidadeo  vem  atualizando

diferentes formas de aproximaçãoo dentre as quais destacamos agora essa forma de

aproximar vigilância e controle nas favelas e periferias onde se instala. Considerar a

attude dos jovens suspeita – sendo esses jovenso em sua imensa maioriao negros e

moradores de favelas – confgura mais uma das prátcas de rotna desses policiais queo

lembremoso são funcionários públicoso alocados na Secretaria de Estado de Segurança

Pública  (SESEG)o  segmento governamental  imprescindível  para  o  funcionamento de

uma  administração  pública  atravessada  pelo  que  Foucault  (2005)  denominou  de

“mecanismos mudos de um racismo de Estado”. 

O  grande  número de  testemunhas  sobre  a  abordagem  policial  realizada  ao

jovemo assim como o relato da mãe e demais parentes sobre a os procedimentos dos

funcionários  da  UPAo  são  elementos  que  conformam  uma  versão  dos  fatos  que

contribui para a manutenção da morte de Paulo Roberto como a morte de alguém

marcada pela  “criminalização prévia”  (Leiteo  2008ca  118)  e  por  estgmas  que tem o

18  Nota disponibilizada pelo Jornal do Brasilo através da matéria “Moradores protestam contra
morte  de  jovem  na  Favela  de  Manguinhos”  –  17/10/2013.  Disponível  emca
htpca//www.jb.com.br/rio/notcias/2013/10/17/moradores-protestam-contra-morte-de-jovem-na-
favela-de-manguinhos/. Acesso emca 

http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/10/17/moradores-protestam-contra-morte-de-jovem-na-favela-de-manguinhos/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/10/17/moradores-protestam-contra-morte-de-jovem-na-favela-de-manguinhos/


poder de difcultar o acesso dos familiares à justça. É possívelo portantoo evidenciar a

semelhança das versões dos agentes do Estado dada para a morte de Mateus e Paulo

Roberto – ambas são descritas acionando elementos que estgmatzam a vítma como

usuário de drogaso ou partem do pressuposto da sua “moralidade duvidosa” (ibidemca

119)o enquanto pessoa envolvida com o tráfco.

Assim como Mateuso  Paulo  Roberto  também sofreu uma quedao  segundo a

versão governamental dos fatos. Esta poderia ser mais uma forma de aproximação na

qual  segue se especializando o tpo de policiamento de proximidade atualizado via

UPPsca aproximar corpos do chão – prátca já enaltecida por outra repartção da SESEGo

o  Batalhão  de  Operações  Policiais  Especiais  (BOPE)o  que  cantava  em  seus  treinos

“Homens de pretoo qual é sua missão? Entrar pela favela e deixar corpos no chão”. Tal

sobreposição  corpo/território  (ou  corpo  sem  vida/chão)  pode  ser  lida  como  a

produção de uma outra margemo mais próxima daquela defnida por Das e Poole como

“lugares  onde  os  direitos  podem  ser  violados  através  de  dinâmicas  distntas  de

interação  das  pessoas  com  documentoso  prátcas  e  palavras  do  Estado”o  como

anunciamos  na  introdução.  Seguindo  a  linha  de  raciocínio  de  Barros  (2016)o  ao

atualizar determinadas polítcas públicas em regiões periféricas da cidade através de

intervenções simultâneas em territórios e corposo “o Estado produz as margens que

ele mesmo precisa para a sua atuação” (BARROSo 2016ca 288).

Dois meses após a morte de Paulo Robertoo um laudo complementar do IML

comprovou que a morte do jovem ocorreu por asfxia mecânicao o que contradizia a

primeira versão veiculada pelo comandante da UPP. Cinco policiais tveram a prisão

decretada  por  30  dias  e  o  comando  da  polícia  pacifcadora  abriu  um  inquéritoo

independente do já existente na 21ª delegacia para investgação do caso.19 O fatoo que

trazia legitmidade à fala dos familiares e da mãeo foi considerado uma grande vitóriao

especialmente por ter gerado resultados em um curto espaço de tempoo se comparado

a maior parte dos casos de homicídios decorrente de intervenção policial em favelas.

19  “Cinco  policiais  são  indiciados  por  homicídio  de  jovem”o  disponível  emca
<htpca//brasil.estadao.com.br/notcias/geralocinco-policiais-de-upp-sao-indiciados-por-homicidio-
dejovemo1103237>. Acesso emca 02/03/2016.



As investgações estavam em curso e o inquérito só veio a ser concluído um ano

e meio após a morte do jovem. Em maio de 2015o os cinco policiais foram indiciados

por lesão corporal seguida de morteo e o exame toxicológico desmentu o exame da

perícia feita anteriormenteo que alegava que o jovem havia morrido por um conjunto

de circunstânciaso entre eles o uso da droga conhecida como “cheirinho da loló”20. 

14 dee maio dee 2014: o caso dee Johnatha dee Oliveira

No dia 14 de maio de 2014 Johnatha de Oliveira foi assassinado com um tro

nas costaso  próximo à casa de Fátma Pinhoo  queo como já discutmoso  teve o flho

assassinado sete meses antes na mesma região. Johnatha tnha ido até a casa da sua

avó pra deixar um pavê feito por sua mãeo depois foi levar a namorada em casa eo no

seu retornoo foi atngido. Era fnal de tardeo horário de saída das escolas eo ainda assimo

os  agentes  da  UPP  local  efetuaram  disparos  de  arma  de  fogo  na  direção  dos

moradoreso em uma região onde havia muitas crianças brincando. Assim como ocorreu

com diversos outros casos de homicídioo a morte de Johnatha foi veiculada pela mídia

como resultante de troca de troso e jovem foi tratado como trafcante21.

Por ter sido atngido por um disparo de arma de fogoo a causa da morte de

Johnatha não abriu espaço para diferentes construções discursivas como aconteceu

nos casos de Mateus e Paulo Roberto. Mas se a causa da morte é incontestávelo a

racionalidade governamental está preparada para atvar suas estratégias discursivas a

respeito das circunstâncias e demais fatores relacionados ao homicídio em questãoo

pondo em prátca as  peças  necessárias  para  o funcionamento da  “engrenagem de

gestão das mortes dos moradores de favelas” (FARIASo 2014ca 18) ocorridas durante

ações/ocupações militarizadas.

Para dar prosseguimento a esta linha argumentatvao acionaremos mais uma

sequência de narratvas ofciaiso sendo que para o caso do Johnathao decidimos trazer

para a análise trechos da narratva que o estado constrói via documentos. Iniciaremos

20  Vale destacaro no entantoo que o indiciamento por “lesão corporal seguida de morte” atenua
as circunstâncias da morte de Paulo Robertoo retrando a possibilidade de indiciamento dos policiais por
homicídio. 
21   “Base de UPP em Manguinhos é atacada durante manifestação”o disponível emca 
htpca//oglobo.globo.com/rio/base-deupp-em-manguinhos-atacada-durante-manifestacao-
12489691#ixzz47K3lfxY9 . Acesso em 02/03/2016.



esta parte da discussãoo entãoo com a seção nomeada “inspeção externa” do laudo de

exame de necropsiao  na qual  as lesões provocadas  pelo armamento utlizado pelos

agentes da UPP local são descritas detalhadamenteca 

“presença de uma ferida ovalaro com orla de escoriação mais acentuada no
quadrante inferior direito da lesãoo de bordas invertdas e infltradas por
sangueo com característcas das produzidas por entrada de projétl de arma
de fogoo localizada na região sacro-coccígea”22

Tal  descrição se complementa com a que preenche a seção “inspeção interna” do

mesmo documentoca

“há lesão da artéria  e veia ilíacas  esquerdas;  na  musculatura da parede
abdominal  anterioro  na topografa da fossa ilíaca esquerdao encontramos
um projétl de arma de fogo revestdo por metal amarelo; [...] foi entregue
ao funcionário responsável pelo Setor de Coleta de Vestgios Criminais de
acordo com a Ordem de Serviço no 012/2010o um envelope identfcado e
lacrado contendo o projétl de arma de fogo retrado deste cadáver”23 

A conclusão apresentada no laudo de exame de necropsia de Johnatha não

deixa dúvidas sobre a causa da morteca 

“a vítma foi atngida por um único disparo de projétl de arma de fogo que
penetrou  o  abdome  após  transfxar  o  osso  sacroo  com  trajeto  oblíquo
ascendenteo da direita para a esquerda e de trás para a frente; pelo exame
das  vestes  não  há  evidências  de  disparo  realizado  a  curta  distância;  o
projétl não é de alta energia cinétca.”24

No  entantoo  como  anunciamos  anteriormenteo  determinar  com  precisão  a

causa da morte não signifca trazer à tona uma única versão dos fatos. Analisando as

“respostas aos quesitos” do laudo de exame de necropsia do corpo de Johnathao  é

possível notar que as respostas para as perguntas 1o 2 e 3o podem contribuir para uma

determinada versão dos fatosca   

1) Houve morte?
SIM.
2) Qual foi a causa da morte?
FERIMENTO  PENETRANTE  DO  ABDOMEo  COM  LESÃO  VASCULAR  E
INTESTINALo QUE DETERMINOU HEMORRAGIA INTERNA SUBSEQUENTE.
3) Qual foi o instrumento ou meio que produziu a morte?
PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO.25

22  Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia – IML-RJ-SNC023878/2014.
23  Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia – IML-RJ-SNC023878/2014.
24  Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia – IML-RJ-SNC023878/2014.
25  Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia – IML-RJ-SNC023878/2014.



No entantoo como evidencia a forma de preenchimento da resposta ao quarto

quesito – “4) Foi produzido por meio de venenoo fogoo explosivoo asfxia ou torturao ou

por meio insidioso ou cruel (resposta especifcada)? SEM ELEMENTOS PARA RESPOSTA

POR DESCONHECER A DINÂMICA DO EVENTO”26 – segue um padrão para homicídios

decorrentes de intervenção policial que retra do laudo de exame de necropsia a força

que  este  documento  poderia  ter  nas  investgações  eo  posteriormenteo  durante  o

processo judicialo  visto que trata-se de um documento queo se transpusesse para a

superfcie do papel as mesmas inscrições que o estado produziu no corpo da vítmao

evidenciaria  que  o  homicídio  em  questão  confgura  uma  execução  sumária27.  Tal

maneira de responder sem informaro sem dizer nadao confgura uma das técnicas para

a  administração burocrátca das  mortes  dos  moradores  de favelasca  trata-se  de um

procedimento que ao invés de esconder informaçõeso revela a força de um “indizível

burocrátcoo  porque  explicita  a  intmidade  do  especialista  com  uma  economia  de

palavras  em um documento crucial  para o tratamento jurídico/legal  de violações e

crimes de estado” (FARIASo 2014ca 172).  

Dando contnuidade à padronização do preenchimento do laudoo a resposta ao

quinto  quesito  reencaminha  o  leitor  para  outra  seção  do  mesmo  documentoca  “5)

outras  considerações  objetvas  relacionadas  aos  vestgios  produzidos  pela morteo  a

critério do Senhor Perito Legista. VIDE CONCLUSÃO”28. Para interpretar procedimentos

de rotna como esteo queo vale lembraro também ocorre no interior de uma repartção

pública  alocada  na  Secretaria  de Estado de Segurança Pública  do Rio de Janeiro29o

conectamos  o  preenchimento  do  laudo  ao  problema  da  (i)legibilidade  da

documentação do Estadoo que pela chave analítca proposta por Das e Poole (2004)o é

encarado como uma das bases de consolidação do controle estatal sobre populaçõeso

territórios e vidas.

26  Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia – IML-RJ-SNC023878/2014.
27  Tal  análise  dos quesitos  a  serem preenchidos no Laudo de Exame de Necropsia  segue as
sugestões analítcas elaboradas por Farias (2014o 2015).
28  Laudo de Exame de Corpo Delito de Necropsia – IML-RJ-SNC023878/2014.
29  Ressaltamos que o  Insttuto Médico Legal Afrânio Peixoto faz parte da 

estrutura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ)o alocado especifcamente no 
Departamento de Polícia Técnico-Cientfca da insttuição. Por sua vezo a PCERJ faz parte da

estrutura do poder executvo do estadoo compondo o quadro da Secretaria de Estado de Segurança
Pública (SESEG). 



Estamos dianteo mais uma vezo da operação de uma nova “ortopedia discursiva”

(FOUCAULTo 1988) por dentro da própria engrenagem de gestão governamental dessas

mortes.  Tal  ortopedia  também  se  faz  na  produção  das  informações  a  serem

publicizadaso através do tratamento das mortes enquanto estatstcas estatais. Ainda

que  sejam  predominantemente  apresentadas  como  dado  inquestonávelo  porque

formuladas a partr de ciências exataso as estatstcas sobre mortes também podem

estar  permeadas  de  obscuridade.  Não  porque  a  estatstca  foi  mal  calculadao  mas

porque tal  cálculo já  é  produzido de forma a  ressaltar  determinados  números em

detrimento  de  outroso  a  valorizar  arranjos  quanttatvos  que  alocam  num  mesmo

conjunto informações que deveriam aparecer separadas umas das outras.

É o que aconteceo por exemploo com os homicídios que são registrados como

mortes  violentas  com  causa  indeterminada  por  diferentes  estados  da  federaçãoca

segundo pesquisa recente do IPEAo realizada com dados do Sistema de Informações

sobre Mortalidade (SIM)o a taxa de homicídios no Brasil é 18o3% superior aos números

presentes  nos  registros  ofciais  –  percentual  que  indica  que  oito  mil  e  seiscentos

homicídios por ano no Brasil são classifcados erroneamente como “mortes violentas

com causa indeterminada” (Cerqueirao 2013)30. 

Tal pesquisa do IPEAo apresentada como Mapa dos homicídios ocultos traz no

próprio ttulo a noção de uma informação não disponibilizadao apagada dos registros

ofciais.  Em  pesquisa  anterior  realizada  especifcamente  a  partr  de  dados  sobre

homicídios no município do Rio de Janeiroo o IPEA havia divulgado que os bairros onde

ocorre  a  maior  parte  desses  crimes  correspondem  às  regiões  nas  quais  estão

localizadas aproximadamente 60% das favelas da cidade (Rivero e Imanishio 2009). A

mesma pesquisa  revelou  que o  trabalho  letal  de  polícia  concentra-se  nas  mesmas

áreasca favelas ou entorno de favelas.

No  caso  da  execução  de  Johnathao  ainda  que  a  causa  da  morte  seja

incontestávelo  as narratvas  dos policiais envolvidos no crime encaminham a versão

30  Movimento análogo pode ser observado em relação ao tratamento dos dados relatvos aos
desaparecimentos  forçados.  Segundo  Araujo  (2012)o  entre  1991  e  maio  de  2014o  o  Estado  do  Rio
registrou  92  mil  casos.  No  entantoo  muitos  desses  casos  registrados  como  desaparecimento
correspondem  a  homicídios  pratcados  por  agentes  de  estadoo  em  especial  aqueles  que  integram
milíciaso mas pratcados também por trafcantes de drogas ilícitas.



recorrente  da  troca  de  tros  a  partr  de  outros  documentos  do  inquérito  policial

relatvo ao casoo além de adicionarem a informação de que foi apreendida uma bolsa

com “certa quantdade de material entorpecente”o conforme consta no “Resultado das

Diligências  Policiais”  que integra o inquérito31.  Apesar  das  estratégias  para negar  a

efetuação  de  disparos  e  camufar  as  informações  relatvas  à  autoria  do  crimeo  na

segunda  oitva  realizada  pela  delegacia  especializadao  um dos  agentes  assumiu  ter

realizado  disparos  na  ocasiãoo  alegando  que  “assim procedeu pois  buscava  atngir

indivíduos armados que se escondiam atrás dos moradores”32. 

Para  realizar  alguns cálculoso  não é necessário  ser  perito no assuntoo  não é

necessário  entender  “alguma  coisa  de  troo  de  armamento”  (como  demandou  o

Capitão Martns na reunião comunitária mencionada na primeira seção deste artgo)

para  saber  que se  alguém atra para  atngir  pessoas  que estão atrás  de outraso  as

chances de acertar quem está na frente são maiores. No entantoo da mesma forma

que agentes da UPP instalada em Manguinhos atraram na direção de moradoras e

moradores durante os protestos pela morte de Mateuso no dia 14 de maio de 2014

outro agente efetuou um disparo que atngiu o corpo de Johnathao pelas costas. 

Não há registros no laudo que indiquem que o disparo foi  efetuado a curta

distância – o que nos permite imaginaro  entãoo  que nesta situaçãoo  os policiais não

estavam próximos da vítma no momento no qual ela foi atngidao como ocorreu nos

outros dois casos discutdos. Ainda assimo consideramos pertnente chamar atenção

para o fato de que não é necessária a aproximação do agente para garantr o controle

do estado sobre o corpo do moradoro visto queo da mesma forma que Mateus e Paulo

Robertoo Johnatha também teve seu corpo tombado no chão em decorrência da ação

de um policial em serviço.

Eletrochoque, espancamento e deisparo dee arma dee fogo

31  Inquérito Policial no 901-00563/2014. Divisão de Homicídios / Departamento Geral de Polícia
Especializada / Chefa de Polícia Civil / Secretaria de Estado de Segurança – SESEG / Governo do Estado
do Rio de Janeiro.
32  Inquérito Policial no 901-00563/2014. Divisão de Homicídios / Departamento Geral de Polícia
Especializada / Chefa de Polícia Civil / Secretaria de Estado de Segurança – SESEG / Governo do Estado
do Rio de Janeiro. 



Qual seria a noção de proximidade que orienta os três episódios de violência

aqui  discutdos?  A  partr  de  quais  distâncias  –  polítcaso  geográfcaso  morais  –  é

elaborada essa noção de proximidade propagandeada pelo Governo do Estado?

A  Unidade  de  Polícia  Pacifcadora  (UPP)  é  um  dos  mais  importantes
programas de Segurança Pública realizado no Brasil  nas últmas décadas.
Implantado pela Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiroo no
fm  de  2008o  o  Programa  das  UPPs  -  planejado  e  coordenado  pela
Subsecretaria  de Planejamento e  Integração Operacional  -  foi  elaborado
com os princípios da Polícia de Proximidadeo um conceito que vai além da
polícia comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a
população e as insttuições da área de Segurança Pública.33

Dentre as tecnologias de governo de territórios e corpos aqui discutdaso foi

possível explorar abordagens distntas em termos de proximidade. “Pequena distância;

pequeno  intervalo  de  tempo;  iminência”  habita  o  dicionário  enquanto  uma  das

acepções para a palavra “proximidade”o na mesma lista de “condição do que é ou está

próximo  de  (algo);  vizinhançao  contguidade.  Ambas  as  acepções  do  termo  nos

desafam a estabelecer conexões com a ideia de “parceria  entre a  população e as

insttuições de Segurança Pública”o como apresentado no site governamental.

Retomando uma passagem da seção na qual foi exposto o caso da morte de

Mateus  Caséo  a  reunião  comunitária  poderia  ser  lida  como  um  momento  de

aproximação  do  comando  da  UPP  local  com  os  moradores  de  Manguinhos.  No

entantoo  chamamos  atenção  para  o  trecho  da  narratva  do  capitão  a  respeito  do

disparo com dardo. A descrição da possibilidade da perfuraçãoo a informação de que o

dardo crava na peleo  pode ser  lida de duas  formasca  tanto pelo motvo mais óbvioo

artculado à negação da versão que acusa os policiais pela morte de Mateus (afnalo seu

corpo  não  apresentava  lesões)o  quanto  por  se  tratar  de  uma  situação  na  qual  a

assimetria de poder entre capitão e moradores também pode ser atualizada através da

anunciação da pena exemplar – o corpo de Mateus não trouxe marcaso mas os corpos

de outros moradores podem ser marcadoso afnalo o dardo “crava na pele” de forma

que só uma equipe médica é capaz de retrar o objeto.

33  Unidade  de  Polícia  Pacifcadora.  O  que  é?o  disponível  emca
htpca//www.upprj.com/index.php/o_qque_qe_qupp. Acesso emca 10/12/2016.

http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp


Em um “pequeno intervalo de tempo”o o disparo efetuado a longa distância por

um agente  da  UPP instalada  em Manguinhos  resultou  na  perfuração  do corpo  de

Johnatha Oliveira.  Durante um intervalo de tempo que desconhecemoso  a  repetda

aproximação de braços e pernas – via socos e chutes – do corpo de Paulo Roberto

Menezes  resultou  no  quadro  de  asfxia  mecânica  da  segunda  vítma  fatal  pós

instalação da Unidade de Polícia Pacifcadora no território em questão. Após segundos

de duração do eletrochoque disparado pela arma Taser que não faz parte da lista de

equipamentos disponibilizados aos agentes da mesma UPPo o corpo de Mateus Casé

caiu no chão e não se levantou mais.

Nas três situaçõeso a proximidade da Unidade de Pronto Atendimento também

foi consideradao de modo que Mateuso Paulo Roberto e Johnatha foram levados para lá

por outros moradoreso mas os três já chegaram à UPA sem vida34. A proximidade dos

distntos armamentos (considerandoo inclusiveo o coturno do uniforme dos agentes)

também  interfere  na  presente  refexãoca  as  circunstâncias  da  morte  de  Mateus

produziram um corpo “sem lesões”o enquanto as lesões nos corpos de Paulo Roberto e

Johnatha  conduziram  as  investgações.  A  proximidade  polítca  dos  três  corpos  é

também o que os aproximou do chão nos três casos analisados e em tantos outros

casos de homicídio decorrente de intervenção policialo como ratfca o discurso de Ana

Paulao mãe do Johnathaca

Meu flho foi assassinado aos 19 anos de idade com um tro nas costaso
totalmente indefeso. Meu flho chegaria a UPA de Manguinhos sem vidao
ele teve hemorragia interna e foi socorrido por moradores. E infelizmente
ele  não  foi  a  única  vítma  da  UPP  Manguinhos.  Cinco  jovens  já  foram
assassinados em Manguinhos. [...] hoje a minha vida é se juntar a outras
mãeso é estar na luta levando nome do meu flhoo levando a minha doro
levando o meu grito de amor pelo meu flhoo buscando justçao uma justça

34  Ainda que não possamos explorar o tema neste artgoo apontamos para a relevância de uma
refexão sobre como as prátcas de rotna de recebimento de cadáver em unidades de saúde pública
alimentam  essa  engrenagem  de  administração  burocrátca  das  mortes  de  moradores  de  favelas  e
periferias.  Barros (2016) abre  pistas  para esse  debateo  trazendo a informação de que durante uma
reunião ocorrida no dia seguinte do enterro de Pulo Robertoo foi realizada uma reunião sobre a violência
em Manguinhoso na qual a presença de vários trabalhadores da Fiocruz colaborou para que a atuação
dos profssionais da saúde no episódio da morte de Paulo Roberto fosse problematzada como um caso
a ser enfrentado pela insttuição. Os presentes disseram que a postura negligente da UPA em assumir
que o jovem chegou mortoo dar o laudo da morte por asfxiao sem mencionar as lesões visíveis no corpo
do jovem e permitr apenas que policiais entrassem na unidade de saúde deveria ser tomada como um
problema a ser enfrentado pela FIOCRUZ.



que pra nós que somos pobreso moradores de favelaso nós só conhecemos
aquela justça que aparece pra gente quando é pra nos prendero quando é
pra nos punir35.

Como contraponto da proximidade governamentalo outros caminhos polítcos e

analítcos  podem  se  abrir  através  das  movimentações  das  mães  e  familiares  das

vítmas de violência do Estado. De acordo com a análise de Barros (2016)o a presença

de Fátma Pinho e Ana Paula Oliveira no Fórum Social de Manguinhos contribui para a

criação de outra atmosfera para o debate sobre a violência urbanao que se irradia para

o interior das favelas de Manguinhos36. A expertse adquirida por essas mulheres para

dominar a leitura de laudoso acompanhar tramitaçõeso conhecer os posicionamentos

dos  juízeso  saber  quais  organizações  acionar  em  cada  situaçãoo  etc.o  constrói  um

repertório de competências  sobre a atuação por dentro da burocracia  estatal  queo

partlhado com outras  mães e familiareso  reposicionam moradoras  e moradores de

favelas e periferias urbanas no mosaico assimétrico de distribuição de poderes em

contextos militarizados37.

Encaminhamoso  portantoo  o  encerramento  desta  discussãoo  levando  em

consideração a afrmação de Das e Poole (2004) de que as margens não são inertes.

Lembramos  queo  inspirado  pela  leitura  dos  artgos  que  compõem  a  coletânea

Anthropology in the Margins of the Stateo  Talal Asad (2004) formulou uma questão

35  Depoimento  de  Ana  Paula  Oliveira  durante  o  ato  “As  diversas  violênciaso  o  racismo  e  o
machismo matam as mulheres de favelas todos os dias” realizado no dia 09 de dezembro de 2015 no
Largo da Cariocao como atvidade fnal do trabalho desenvolvido pela Ong FASE.
36  No  dia  09  de  fevereiro  do  ano  de  2015o  nove  meses  após  o  assassinato  de  Johnathao
aconteceria a primeira audiência do caso. Em setembro do mesmo anoo ocorreu a primeira audiência do
caso de Paulo Robertoo que seguiu os mesmos moldes da mobilização organizada no dia da primeira
audiência  do caso  de  Johnathao  com ato  público  na  porta  Tribunal  de  Justça  do  Rio  de Janeiro  e
mobilização militantes pelas redes sociais para a realização de um ato antes do início da audiência. O
ainda está em curso – sendo que o caso de Johnatha Oliveira segue no Tribunal do Júrio enquanto o caso
de Paulo Roberto Menezes segue no Tribunal Militar.
37  O percurso destes familiares exige uma certa aceleração no desenvolvimento de competências
específcas tanto para a atualização dos repertórios de ação e mobilização – que correspondem ao que
Boltanski (2000) chama de “fabricação do polítco”o quanto para intervenções públicas de tpos variados.
A atuação de de Fátma Pinho e Ana Paula Oliveira no Fórum Social de Manguinhos está alocada em um
contexto  de  consolidação  de  movimentações  polítcas  sequenciais  e  abrangentes  que  interferem
diretamente na “elaboração de problemas públicos” nos termos propostos por Freire (2005; 2007; 2008;
2010). Sobre o protagonismo de mães e familiares de vítmas de violência do estado em favelas cariocaso
além de Leite (2004)o  Vianna (2014) e Vianna e Farias (2011)o  destacamos também os trabalhos de
Moura (2007); Soareso Moura e Afonso (2009); Araujo (2007; 2008 e 2012) e Freire (2010). Para a análise
de coletvos polítcos protagonizados por familiares frente a outros enquadramentos de violência em
território nacionalo ver Ferreira (2011) e Lacerda (2012). Para análises produzidas a partr do contexto
argentnoo além de Catela (2001)o ver Bermúdez (2010).



bastante provocatvaca  quando a relação entre o estado e a população governada é

compreendida  como  uma  maneira  através  da  qual  o  estado  incorpora  soberania

independentemente da sua populaçãoo ele passa a estar autorizado a manter certos

espaços  e  populações  como  margens  através  das  suas  prátcas  administratvas.

Inversamenteo  uma compreensão  do estado  como aquele  para  o  qual  tal  poder  é

delegadoo em vez de alienado dos seus sujeitoso permitria a esse mesmo estado ser

visto como margem do corpo cidadão.  A recepção da provocação por Das e Poole

aparece como conclusão do capítulo da coletânea que elas assinam juntasca o ponto de

Asad é apresentado como aquele que evidencia que é a forma de pensar soberania

que pode mudar a posição relatva do centro e da periferia; “as margens se movemo

entãoo tanto dentro quanto fora do Estado” (Das e Pooleo 2004ca 30) – movimento queo

segundo as autoraso  é o que faz das margens tão centrais para a compreensão do

estado.
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