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IMPACTO DA MILITARIZAÇÃO NOS CORPOS DAS JUVENTUDES NEGRAS E
PERIFÉRICAS DA BAIXADA FLUMINENSE

Uma Cartografia Decolonial
O QUE É DECOLONIALIDADE?
É uma epistemologia que visa romper com a razão universal a partir da Europa, que se constituiu com as invasões da América e África, onde as classes dominantes europeias inventaram
que somente sua razão era universal, negando a razão do outro não europeu.
Ao falarmos de Decolonialidade, temos que compartilhar e refletir sobre o conceito de Colonialidade que representa, apesar do fim da colonialidade,“um padrão de poder que emergiu
como resultado do colonialismo moderno, porém, ao invés de estar limitado a uma relação
formal de poder entre os povos ou nações, refere-se à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as subjetividades se articulam entre si através da ideia de raça e o mercado capitalista no mundo.
A colonialidade sobrevive até hoje quando falamos em produção do conhecimento e nas
universidades em todos seus manuais de ensino/ aprendizagem, na cultura, no senso comum,
na forma como os povos se enxergam, nas aspirações de mundo, e em tantos outros aspectos
de nossa experiência , criando um dificultador de pensar o mundo de forma circular e coleti-

Se a epistemologia cristã ocidental europeia construiu a inferioridade de grupos humanos não
europeus do ponto de vista da produção da divisão racial do trabalho, do salário, da produção cultural e dos conhecimentos, foi necessário operar também a negação de faculdades
cognitivas dos sujeitos racializados de produzirem conhecimento.
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va.

N

este sentido, o racismo epistêmico não admite nenhuma outra epistemologia
como espaço de produção de pensamento crítico nem científico. Isto é, a operação teórica que, por meio da tradição de pensamento e pensadores ociden-

tais, privilegiou a afirmação de estes serem os únicos legítimos para a produção de conhecimentos e como os únicos com capacidade de acesso à universalidade e à verdade.
A Decolonialidade representa a construção de um novo espaço epistemológico que promove a interação entre os conhecimentos dos historicamente oprimidos e os ocidentais,
questionando a hegemonia destes e a invisibilização daqueles.
Decolonizar, vai além de descolonizar. Pois, parte da práxis de uma insurgência propositiva
e não apenas denunciativa. Logo, o termo “DE” em vez do “DES”. Insurgir seria a criação
de novas condições sociais, políticas, culturais e de pensamento, onde o conhecimento é
concebido não apenas nos espaços educativos formais. Mas, também nas organizações
dos movimentos sociais. Decolonizar é construir outras epistemologias.
E nossa publicação busca denunciar e sobretudo apresentar o conhecimento a partir do
protagonismo da juventude negra e periférica moradora da Baixada Fluminense sobre o
impacto da militarização nos seus corpos, causada não só pelos aparelhos e instituições
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policiais, mas pelo apagamento das suas memórias e formas de conhecimento.

O QUE SERIA UMA CARTOGRAFIA DECOLONIAL?

A Cartografia Decolonial pode ser entendida como a vertente cartográfica que tem como
característica marcante a referência sociocultural como ponto de partida e, logo o poder dos
sujeitos envolvidos é central nessa construção. Tem como pressupostos, devido aos estudos
decoloniais, o rompimento das amarras e epistemologias ocidentais da cartografia tradicional
hegemônica, pareando com o discurso da Cartografia Social. A Cartografia Decolonial, nesse
sentido, reivindica sua própria epistemologia, tendo como prioridade a significação cartográfica de quem vive nos territórios oprimidos, fornecendo subsídios que, por exemplo, darão visibilidade/representatividade e ‘voz’ a povos e comunidades tradicionais. O que buscamos é
apresentar uma metodologia de construção de uma “nova” epistemologia periférica, onde a
cartografia é utilizada como um método participativo de construção de novas narrativas e
símbolos.

“ As Juventudes
da Baixada é potência
e não o problema.”
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(Jovem construtor da Cartografia)

METODOLOGIA
A metodologia que utilizamos foi a “CARTOGRAFIA DECOLONIAL” que é um instrumento político aqui descrito acima e que deve ser compreendida como a transição do processo normativo de mapeamento institucional (normas definidas para fins quantitativos da/para
“mono gestão” – ditada pelos interesses do capital para a Cartografia Decolonial que é
construída pelo processo autônomo e colaborativo de grupos sociais, no nosso caso, dos
jovens negros e negras em sua maioria moradores de favelas e bairros de periferias moradoras da Baixada Fluminense.
Um desafio que sempre existe quando falamos em cartografia decolonial é a ideia fixa da
construção de mapas. E aqui vale salientar que a nossa Cartografia pode ser descrita através dos mapas, de toda suas imagens/símbolos, mas também a partir de narrativas dos próprios grupos. No caso da Nossa Cartografia Decolonial do Impacto da Militarização nos corpos das juventudes negras e periféricas da Baixada Fluminense utilizamos o processo de
construção dos mapas e toda sua pictografia, mas também as narrativas das vivências e
percepções do território.
A Cartografia Decolonial permitiu aos seus protagonistas (re)pensar, (re)fazer continuamente
a sua dinâmica espacial e o seu eu com relação a sociedade.
Em termos de acompanhamento técnico, o trabalho foi realizado por 03 facilitadores que
partir das seguintes perguntas geradoras: O que é conhecimento/E Quem o produz? O que
é a Baixada Fluminense para Juventude Negra e Periférica moradora da Baixada? O que é
ser jovem negro e periférico nesse território? O que é Militarização para as Juventudes Negras e/ou Periféricas e o impacto nas suas vidas? E Que Baixada desejamos e estamos
construindo?
Todas as discussões e construções permeadas centralmente pelos recortes de raça, classe e gênero.
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conheciam a técnica da Cartografia Decolonial, que realizaram oficinas participativas a

Quem são os Jovens Negros e Periféricos que construíram a cartografia decolonial sobre o Impacto da Militarização nos Corpos dos Jovens
Negros e/ou Periféricos da Baixada Fluminense?
Os (as) Jovens que participaram e construíram todo a cartografia decolonial tem faixa etária
entre 16 à 21 anos, são na sua maioria mulheres, pretos/pardos e moradores da Baixada Fluminense. Vale salientar que segundo o mapa da violência de 2018, essas juventudes são os alvos
preferenciais da violência do Estado (homicídios), violência centrada e localizada no campo do
Racismo Institucional na análise dos resultados de todo esse processo feita pelo projeto Direito à
Memória e Justiça Racial do Fórum Grita Baixada.
No gráfico 1, podemos verificar que 62,5% de jovens que participaram na construção da Cartografia estão na faixa etária de 16 a 18 anos, 20,8% de 19 a 20 anos e 16,7% até 21 anos. Sendo os
(as) jovens, a parcela da população mais afetada pelo desemprego, informalidade, violência,
criminalização. Ao mesmo tempo, é sintomática a constante ausência de políticas públicas direcionadas a população jovem, principalmente para a juventude periférica e favelada.
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Gráfico 1 - Faixa Etária dos Jovens Negros e Periféricos na Cartografia Decolonial

Fonte: Elaboração Própria

No total de 24 jovens participaram das atividades de construção da Cartografia Decolonial,
71% composto por pretos/pardos e 29% brancos e formado por 15 pessoas do gênero feminino (62%) e 9 de gênero masculino (38%), conforme mostra o Gráfico abaixo. A maior parcela
são de jovens mulheres pretas e pardas que historicamente são a base da pirâmide social brasileira que sofrem cotidianamente com desigualdades de gênero e cor somadas aos impactos das diferentes faces de violências do Estado.

Em relação ao território, 48% do jovens são moradores do município de Nilópolis, 22% de Nilópolis, 9% de São João de Meriti e o restante de outras áreas periféricas e faveladas da metropolitana fluminense. A juventude da Baixada é composta, em sua maioria, por jovens pretos/
pardos de baixa renda vivendo em territórios violentados e com seus corpos criminalizados em
todas as esferas sociais. Entretanto, tais empecilhos estruturais, não impedem essa juventude
de produzir formas de resistência. Mesmo precisando enfrentar os desafios do cotidiano de
um território militarizado em que se manter vivo é um exercício diário de autopreservação. Para além da realidade brutal que esses jovens são submetidos, a juventude da Baixada também produz novas formas de sociabilidade através da ressignificação de espaços, construção
de cenários culturais, e intervenção política nas áreas que vivem.
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Gráfico 2 - Gênero e Raça dos Jovens Negros e Periféricos na Cartografia Decolonial

Fonte: Elaboração Própria

O que é conhecimento/Quem o produz?

Vivências, Experiências, compartilhar das ideias e construção coletiva foram a definição dos jovens construtores da Cartografia sobre o que é conhecimento. Já sobre as quem produz conhecimento,
disseram: Nós, as pessoas, o coletivo, eu, a escola, a rua, os territórios.

Essa construção tensiona e coloca em xeque o papel da produção do conhecimento das
Universidades e para quem ela produz? Na construção dos jovens podemos afirmar que as
contranarrativas construídas por eles na cartografia, trata-se de afirmar uma epistemologia
favelada e periférica.
Essas contranarrativas e afirmativas construídas pelos jovens fortalece a luta de muito tempo,
que alguns e algumas pesquisadores e movimentos sociais, incluindo movimento de favelas
e periferias também vem fazendo dentro do espaço acadêmico pela descolonização da
Universidade.
Anseia-se uma Universidade popular descolonizada, não elitista, não branca e classista, por
isso é preciso entender o papel da universidade na produção de conhecimento e pesquisa
em prol da classe trabalhadora, cabendo o uso do termo para designar todos aqueles que
não possuem os meios de produção, e nem usufruem da riqueza socialmente produzida por
eles. Aqui se considera que a classe trabalhadora tem cor, raça, classe, gênero, sexualida-
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de, assim como em sua maioria moram nos territórios favelados e periféricos.

“A maioria para eles são conhecidas como minorias por
causa das disputas de poder”. (Jovem construtor da Cartografia)

O que é a Baixada Fluminense para Juventude Negra e Periférica
moradora da Baixada? O que é ser jovem negro e periférico nesse
território?

A região foi fundada a partir do processo de expansão de colonização através da monocultura de cana-de-açúcar e café que resultou na expulsão dos povos indígenas do região
e implementação do trabalho de negras e negros escravizados trazidos forçosamente para os territórios americanos. Entretanto, esse passado marcado por expulsões, pilhagem e
expropriações também foi palco de um dos principais movimentos de resistências quilombolas do Brasil, a Hidra Iguaçuana. Sendo um conjunto de quilombos que aproveitavam do
conhecimento geográfico do território, da construção de redes de solidariedade entre
quilombolas e outras formas de arranjos sociais comunitários garantiu a proteção dos quilombos e promoviam esconderijos e rotas de fugas quando estavam sob ataque dos colonizadores brancos, cristãos e europeus. A Hidra ficou conhecida por ser o conjunto de quilombos que resistiu aos intentos da fúria da escravidão através da construção de comunidades como espaços de lutas e resistências da população negra. Nesse contexto de resistência popular, de lutas, expulsões e combatividade que o território da Baixada é forjado.
Atualmente na Baixada Fluminense vivem 3,6 milhões de pessoas nos 13 municípios que
compõem a região, representando 60% do total da população da cidade do Rio de Janeiro. Sendo uma região imprescindível para a dinâmica econômica e produtiva do estado devido a sua robusta indústria extrativa (petróleo e gás) e seu setor de serviços diversifitação de políticas públicas e sociais para a região. A população ainda enfrenta problemas de habitação, urbanização, saneamento básico, educação e saúde e mobilidade.
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cados. Porém, a robustez financeira não implica em reversão de incentivos de implemen-

“Anulação do povo periférico e favelado.”
(Jovem construtor da Cartografia)

A juventude na Baixada não possui espaços de convivência e nem opções de lazer e cultura
propiciados pelo Estado, como ocorre em áreas privilegiadas e brancas da cidade do Rio de
Janeiro. Os jovens precisam sair de seus territórios para terem acessos a museus, exposições,
cinemas, praia, parques, jardins e até mesmo festas e boates. Essa movimentação pendular
(Baixada x Rio) reforça estereótipos de cidade dormitórios, áreas brutais de violência e vazios
culturais. Um narrativa consolidada pela grande mídia e grupos políticos em apresentar a região como atrasada e violenta sem compreender a participação do Estado em fomentar a criminalização de corpos e territórios.

Ser jovem na Baixada é cotidianamente lutar por não ser mais um número na estatística de
violências, nem mais uma foto de corpo executado no jornal, nem ser vítima de abuso sexual
e/ou estupro pelo (ex) companheiro e nem ser mais um no cárcere! As vivências em territórios
periféricos obrigam a juventude lidar com a morte muito cedo, com orçamento financeiro
apertado, condições de habitação precárias e a responsabilidade de ser manter vivo.

Aqui vale ressaltar que o jovem negro e periférico continua sendo a maior vítima direta da política de segurança pública na Baixada, mas indiretamente as mães desses jovens são as vítimas, que chamamos vítimas das consequências desse genocídio estatal. São os corpos dessas
mulheres, em sua maioria negras e/ou pobres, em boa medida jovens também, que serão impactadas com a dor eterna da ausência da morte de seus filhos e familiares, e com isso terão
passam muitas das vezes por questões econômicas, pois esses jovens eram quem ajudava na
composição do orçamento familiar.

““Pacificar? Entrando com PM armados? E onde moramos vivemos um inferno.”
(Jovem construtor da Cartografia)
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sua saúde física e mental abaladas por esse trauma. O impacto para essas mulheres também

“ Com a morte do meu filho, hoje luto para que outros jovens negros
não morram” .

(Jovem Mãe Negra que faz parte da Rede de Mães e Familiares
Vítimas da Violência do Estado na Baixada Fluminense )

Outro ponto aqui a salientar é que a Baixada também tem a vivência a partir da dor e
morte, de mães e familiares vítimas da violência do Estado que ressignificam dor em luta,
e hoje lutam pelo direito à memória, a justiça e contra o genocídio da juventude negra e
periférica. Também colocamos como central, o que representa ser jovem negro LGBTQI+
na Baixada, pois essa Baixada Fluminense militarizada e machista, que perpetua a violência contra mulheres, discrimina, estigmatiza e prática homofobia de forma sistemática
centena de vezes, impactando esses corpos da região. As vivências das diversas opressões sociais são ainda mais profundas em territórios periféricos, como o não direito de
exercer a sexualidade, a prática de fé não cristãs, o direito ao próprio corpo e a convivência diária com o medo. Em que os símbolos tradicionais de segurança pública representam a repressão, a insegurança e a certeza da impunidade. Logo, a convivência com
as diversas faces do abuso da violência estatal está no cotidiano da juventude.

“Ser gay na Baixada: é ter medo de apanhar e morrer. “
(Jovem construtor da Cartografia)

O histórico da região sempre foi marcado por lutas e resistência, nossa ancestralidade
passa ensinamentos de autopreservação e como a viver em situação eminente de genocídio do nosso povo que orientam as novas gerações a não perecer e, acima de tudo,
avançar. Por isso, a juventude moradora da Baixada é forjada em um ambiente de resisinstrumentos da realidade do cotidiano como forma de combatividade ante aos intentos
das violações do Estado.

“Segurança, pra quem?”
(Jovem construtor da Cartografia)
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tência através do protagonismo e construção de suas próprias contranarrativa utilizando

O que é Militarização para as Juventudes Negras e/ou Periféricas e o impacto nas nossas vidas?

A administração moral e cínica da pobreza (gestada em pequenos coágulos de sociabilidade) e, determinado socialmente pelo trabalho, toma uma centralidade negativa quando a sua oferta é escassa e a sua manutenção só nos leva à regressões absolutas de barbárie. A guerra de média intensidade na qual vivemos, resume-se, basicamente, a expressão espacial dos excluídos do mercado de trabalho. Os jovens negros, os mais afetados
pela exclusão econômica/social no Brasil dão o tom da essência organizativa do capitalismo sob a pecha do racismo total e desde sempre por aqui vividos.

“ É sair de casa para algum lazer e ter medo, e já ir pensando
formas de proteção para quando retornar para casa.”
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(Jovem construtor da Cartografia)

Ademais, uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil é a forte concentração de homicídios na população negra como acima descrito. A ideia de que existe um
mal a ser combatido assegura a “legitimidade” pública de ações ilegítimas como essas. O
portador do mal não é um simples adversário, ele é um “inimigo construído” a ser neutralizado, combatido e, se necessário, exterminado. O subtexto social gestado em uma longa
tradição histórica colonial-escravista nos leva a considerar certos elementos societários
como párias e/ou como no modo de tratamento e nas relações para com os historicamente pauperizados. Em configurações como essa “a violência constitui a forma original
do direito, e a exceção proporciona a estrutura da soberania” Mbembe (2018). Ainda segundo Achille Mbembe (2018; p. 52).
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Esta nova era é o da mobilidade global. Uma de suas principais
características é que as operações militares e o exército do direito
de matar já não constituem o monopólio exclusivo dos Estados, e
o “exército regular” já não é o único meio de executar essas funções [...] A própria coerção tornou-se produto do mercado. A
mão de obra militar é comprada e vendida num mercado em
que a identidade dos fornecedores e compradores não significa
quase nada [...] O Estado pode, por si mesmo, se transformar em
uma máquina de guerra. Pode, ainda, se apropriar de uma máquina de guerra ou ajudar a criar uma [...] Uma máquina de guerra combina uma pluralidade de funções. Tem as características
de uma organização política e de uma empresa comercial. Opera mediante capturas e depredações e pode até mesmo cunhar
seu próprio dinheiro.

A percepção entre os jovens sobre a temática de Militarização que fora trabalhada nas oficinas numa tentativa de melhor elucidar sobre este trágico fenômeno não nos causa sobressaltos. O corpo destes jovens que pela Baixada circulam e, que na pele sentem o significado
desta mortífera engrenagem é muito clara. Os jogos de palavras que circularam nos encontros nos dão uma maior dimensão: cerceamentos de toda natureza, uso excessivo da força,
intervenção nos direitos básicos, ações estapafúrdias e desastrosas, despreparos de toda ordem e etc. A percepção e vivência que apareceu diferente das demais, mas não menos
importante construída, foi o entendimento de militarização apresentada por uma jovem que
se identificou como branca, que em uma tarjeta colocou é proteção. Ao buscarmos o diálogo a mesma explicou: “ se um território não tem nenhum tipo de vigilância policial, e agora
passa a ter, isso talvez seja uma forma de garantia de segurança.” Essa explicação é um senso comum que vem sendo construído na sociedade e na Baixada não é diferente, que é
identificar ausência de polícia, como falta de segurança.

Mas o restante das juventudes construtoras da cartografia oferecem um outro olhar
sobre militarização e do que seria uma Baixada mais segura.

“A escola e a sociedade está
militarizada. A Baixada sem-

“Retirada do direito de expressão”

pre foi militarizada, é só pedir

da , que logo vão falar dos

“Corpos negros e de baixa renda o alvo”
“Direitos tomados”

grupos de extermínio.”
“Arrombamento de nossas portas e invasões nossas casas”

(Jovens construtores da Cartografia)
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alguém para falar da Baixa-

Que Baixada desejamos e estamos construindo?

A formulação da crítica do nosso tempo precisa ser atualizada diante da realidade em que
se apresenta. Vivenciamos um tempo histórico que não apenas se produz horrores aqui e
alhures, como também, de forma muito voluntária, aceitamos muito servilmente os inúmeros
desabamentos sobre as nossas cabeças. Se na servidão voluntária do passado tínhamos uma
promessa de um futuro melhor, hoje, essa promessa apresentada diante de nós é de que talvez possamos sobreviver. Isso significa que o mundo como o qual conhecemos e temos apego já não é mais suscetível de continuidade. A invenção societal de uma nova vida, mais autêntica e dotada de sentidos, recoloca, sobretudo, à necessidade premente de construir e
reinventar-se a partir de um novo metabolismo social.

A atual quadra histórica em que os mecanismos de sustentação deste modelo societal estão
em processo acelerado de decomposição e os recursos para a compreensão deste mecanismo nos falta, sobretudo, por não podermos mais realizar aquilo que em boa medida nos fora
prometido, nos transformando em indivíduos cada vez mais ressentidos/ frustrados num quadro de decadência cada vez mais assustador em que a vida se torna gradualmente pior. Tendo sido o primeiro modo de produção a criar uma lógica absolutamente apartada
(diferenciada de maneira radical de todos os sistemas anteriores) e que, sobretudo, não leva
em conta prioritariamente as reais necessidades humana e/ou sociais do indivíduo, mas somente a autorreprodução do capital. Por fim, a Baixada Fluminense perpassa por todos esses
grandes desigualdades socioespaciais provocadas pelo modelo de ocupação do solo e pela
aplicação seletiva dos investimentos, convergem, sobretudo, na medida em que a vida se
torna cada vez mais insuportável pelo modelo imposto. Ademais, abre-se também, uma frecha poderosa para o devir histórico da insubordinação sob a lógica imposta. A juventude da
Baixada quer viver em todas as suas dimensões e/ou acepções da palavra.

“ Uma Baixada segura, passa por entender que negros são gentes”
(Jovem construtor da Cartografia)
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quadros acima descritos. As estruturas de poder local e da ordem jurídico-administrativa, as
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