Contranarrativas Periféricas da Segurança Pública
A Baixada Fluminense possui mais de 18 mil assassinatos
ao longo dos últimos 10 anos, entre os homicídios cometidos por policiais em situação de confronto, mais conhecidos como autos de resistência. Somente nos três
primeiros meses de 2019, o ISP registrou 137 casos de
execução por autos de resistência na região, um aumento de 11,4% em relação ao mesmo período do ano
anterior. Os municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Belford Roxo registraram 64% de todos os casos
de morte decorrente de intervenção policial ocorridas
na Baixada. Os efeitos da radicalização do discurso genocida e altamente militarizado do governo atual traz
à tona a necessidade de discutir o modelo de segurança
pública brasileiro que têm como alvo a juventude preta
periférica, em que a “guerra às drogas” resulta em encarceramento em massa e legitimação do extermínio
dos corpos negros podendo ser executáveis a qualquer
momento.

Causas de morte
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“... Temos momentos para
chorar, pois a mulher negra
também tem direito a chorar, mas queria afirmar que
somos o pesadelo ao Estado.”
(Depoimento de Mãe integrante da Rede
de Comunidades e Movimento contra a
Violência)
Na busca do fortalecimento e construção de contranarrativas periféricas no debate de segurança pública, o Boletim DMJR busca outras formas de metodologia e construção de dados para evidenciar os danos da necropolítica¹ efetuada pelo Estado nas periferias e favelas. A partir da coleta de dados trimestrais de denúncias e relatos divulgados pelos portais
de notícias da Baixada podemos verificar o cotidiano brutal que a população preta e pobre da região
está sendo submetida.
No primeiro trimestre de 2019 foram registradas 101
vítimas fatais da violência do Estado em somente
três municípios da Baixada Fluminense, são eles:
Nova Iguaçu, Belford Roxo e Queimados. Sendo
61,39% dos casos decorrente de assassinatos e execuções, 34,65% devido ao confronto com a Polícia Militar e 3,96% vítimas de feminicídios. Segundo o Fogo
Cruzado, apenas em 100 dias ocorreram 565 registros de tiros na Baixada, representando 24% dos
tiroteios/disparos de arma de fogo do Grande Rio.
Nova Iguaçu registrou o maior número de mortes
por armas de fogo, são 47 pessoas assassinadas. Enquanto Belford Roxo possui o maior índice de pessoas baleadas nesse período, um total de 29 pessoas
feridas.
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¹Quando o Estado escolhe quem vai viver e quem pode ter seu corpo executável a qualquer momento.
O DMJR objetiva colocar a superação das violências de Estado e racismo institucional e estrutural
como centro do debate sobre segurança pública na Baixada Fluminense, entendendo que o direito à
vida precisa ser preservado sob qualquer hipótese.
“A única luta que se perde é aquela que se abandona.” (Carlos Marighella)
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Ao analisar a dinâmica interna dos municípios é possível identificar as áreas que registram maior número de conflitos que resultam
em mortes, sendo as áreas de domínio das
milícias responsáveis pela maior parte das
execuções e assassinatos na Baixada. Em Nova Iguaçu, o Bairro de Miguel Couto concentra a maior quantidade de execuções do município, com 5 vítimas. Ademais, Buraco do
Boi, Danon, Inferninho e Sem Terra são as
áreas com maior índice de mortes decorrentes
de confronto com a Polícia Militar, com 5
mortes e 1 ferido no trimestre.

Nova Iguaçu
Em Queimados, durante uma operação da Polícia
Militar foram mortas 5 pessoas no morro da Caixa
D’Água. Na semana seguinte ocorreu uma chacina
com a execução de 9 moradores do Morro São Simão que tiveram seus corpos deixados em Adrianópolis (bairro de Nova Iguaçu) e Carlos Sampaio
(Queimados)! A juventude preta, pobre e periférica
está sendo morta cotidianamente por um Estado
Genocida e Racista que implementa um política de
Queimados
segurança pública que perpetua o racismo estrutuEm Belford Roxo, a maior parte das execuções e
ral e institucional da sociedade.
assassinatos ocorrem nas áreas controladas pelas
milícias e durante as operações e confrontos com
Polícia Militar. Apenas neste trimestre ocorreram 27
mortes no município, sendo 16 vítimas fatais e 4
feridos somente nos bairros de Nova Aurora e Castelar! O governo federal e estadual legitimam e
incentivam o aumento dos casos de assassinatos
cometidos por agentes do estado gerando maior
violência do estado contra a população. O resultado de uma política de segurança pública que envolve o aumento da militarização da vida, investimentos em armas de fogo e equipamentos que
visam o abate e subjugação da população apenas
evidencia que 80 tiros contra um corpo negro não
é um incidente ou exceção é o objetivo final, o geBelford Roxo
nocídio do nosso povo.

