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DESAPARECIMENTOS FORÇADOSDESAPARECIMENTOS FORÇADOS
 Da Escravidão às Milícias

No Brasil, o aprisionamento e a retirada forçosa de corpos de seus territórios
perpassa toda a formação social e econômica brasileira desde o tempo de
colonização até o atual período dito democrático. O sistema colonial
deixou um rastro de extermínio de povos originários,escravização, pilhagem,
expulsões, expropriações, doutrinação cristã, violência e espoliação por onde
passou as expedições ‘civilizatórias’. 

12,5
Milhões de pessoas

escravizadas
 

em

20
Mil viagens

Foram 12,5 milhões de africanos e
africanas transportados para as Américas
entre os séculos XVI ao XIX em quase 20
mil viagens, sendo 64,6% formados por
homens e 35,4% por mulheres. Ademais,
2,5 milhões de pessoas morreram
durante o translado. Sendo que 5,8
milhões de escravos foram enviados
para o Brasil através de embarcações
portuguesas, o Brasil foi o maior destino
de escravos do tráfico negreiro nas
Américas durante três séculos, cerca de
40% das pessoas retiradas forçosamente
do continentes africano vieram direto
para o Brasil.

 

Ressalta-se o grau de violência na captura de negras e negros do continente africano e o
processo de desumanização e, em seguida, a sua transformação em simples
mercadorias dispostas no comércio ultramarino sendo refém dos anseios do capital.
Portanto, o violento nascimento do capitalismo está totalmente associado a escravidão do
povo negro, servindo como alavanca do processo de acumulação originária. (Wiliams,
2012). Uma das principais determinantes do período escravagista foi o caráter violento
na captura do povo africano viabilizado através de mecanismo de tortura, sequestro e
dominação de corpos negros.Logo, a realização de desaparecimento forçados não
origina-se apenas no período da ditadura empresarial-militar na América Latina. 

 
Fonte: Relatório da Voyages -
 The Trans-Atlantic Slave Trade Database.

E sim, ao longo de todo brutal processo de colonização do continente, marcado pelo
extermínio dos povos originários, subjugação dos povos africanos, pilhagem, espoliação e
destruição de recursos naturais, entre outros processos dramáticos de humilhação e
subordinação das colônias para inserção subordinada dos países latino-americanos na
fase industrial do capitalismo mundial.Os métodos de desaparecimentos forçados de
corpos foram utilizados constantemente como forma de terror do Estado em
diferentes tempos históricos e sob distintas condições.



Nos dramáticos anos de ditadura empresarial-
militar na América Latina, o desaparecimento
forçado de pessoas foi empregado como
instrumento político de amplo cerceamento de
liberdade e cassação de direitos políticos. O
caráter de privação de liberdade através da
captura, sequestro, tortura, mutilação e outros
métodos torpes dedesumanização e controle de
corpos durante a vigência do período ditatorial
brasileiro deixaram marcas latentes na memória
social e na atuação política da sociedade até os
dias atuais.

 

De 2003 ã junho de 2021, 1,2 milhões de
pessoas desapareceram no Estado do Rio de
Janeiro, conforme dados do ISP. Assistimos a 
 diminuição dos registros dos casos de
desaparecimentos de pessoas, fruto da
consolidação do domínio das milicías, o aumento
da subnotificação e o medo dos familiares
devido a represálias. Segundo o Programa de
Localização e Identificação de Desaparecidos do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro -
PLID, 19% dos casos de desaparecimentos
ocorrem devido a violência urbana, seja por
uso abusivo de drogas ou possíveis casos de
homicídios.  O desaparecimento atinge
principalmente a população masculina
(64%) e negra (70%). 

 

No Brasil não há uma tipificação para os crimes
de desaparecimento forçados mesmo havendo
inúmeras recomendações internacionais sobre a
temática e principalmente sobre o grau de
omissão do Estado sobre os incontáveis casos
de desaparecimentos de corpos que ocorrem
em áreas periféricas e faveladas. Os casos que
deveriam ser tipificados como desaparecimento
forçados são alocados de forma decadente e
leviana na categoria de pessoas desaparecidas. 
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"Meu filho desapareceu quando começou a

operação para colocar essa Upp aqui no

Roseiral. Mataram ele. Sei disso pois me

informaram, não fui para polícia, pois

tenho medo. Hoje choro e lembro dele

apenas". "(Mãe de desaparecido e moradora

de Belford Roxo/RJ)

 

 

 

 

Fonte: Instituto de Segurança Pública.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

100 

75 

50 

25 

0 

Em
 M

il

Fonte: Instituto de Segurança Pública.



Apesar do Brasil ter assinado em 1994, a Convenção Interamericana de Desaparecimentos
Forçados de Pessoas, a prática  persiste no país, especialmente contra os mais pobres e negros.
Entre 2003 até junho de 2021 foram encontrados 11.648 cadáveres pelas Polícias,
segundo ao ISP. Após a consolidação do poder das milícias, principalmente na Baixada
Fluminense, identificamos o aumento das subnotificações e a diminuição dos registros oficiais de
encontro de cadáver. 

Porém, ao receber informações e denúncias de moradoras e moradores da região, identificamos
que as milícias ao disputarem o domínio de territórios utilizam o desaparecimento forçados como
um instrumento de como de demonstrar poder, não deixar evidência dos assassinatos e como
forma de terror, impedindo que ocorram denúncias e busca pelos corpos. Anualmente, cerca
de 14% dos cadáveres encontrados no Estado do Rio de Janeiro são registrados nas
áreas da Baixada Fluminense. 
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A metodologia dos dados oficiais não engloba os
casos de desaparecimentos forçados dificultando
ainda mais a possibilidade de quantificar o real
número de pessoas vítimas da violência urbana
que são executadas pelo Estado.
O perfil das vítimas, em geral, é o de jovens,
pretos e pardos, com baixa escolaridade, do sexo
masculino e moradores de favelas e periferias. O
histórico de violência urbana na Baixada
Fluminense é marcado pelo cotidiano
desaparecimento de corpos, mortes que são
ignoradas pelas estatísticas oficiais. 
Entre 2003 até junho de 2021 foram
encontrados 713 ossadas no Estado.
Anualmente, cerca de 23% das ossadas
encontradas são da Baixada Fluminense.
As áreas com maior número de denúncias e
depoimentos de desaparecimentos forçados são
as áreas de controle de milícias que de forma
arbitrária e violenta encarceram, assassinam e
desaparecem com os corpos dessas pessoas. Os
corpos são descartados em cemitérios
clandestinos ou rios para impedir a identificação
das vítimas. 
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A IDMJR identificou a existência de 21
Cemitérios Clandestinos na Baixada
Fluminense, são áreas que as milícias, grupos
de extermínios, matadores e facções de tráficos
utilizam para descartar corpos após o
assassinato. São popularmente conhecidos como
"áreas de desova de corpos". Apenas em Nova
Iguaçu sistematizamos um total de 12 locais de
descartes de corpos, 3 em Duque de Caxias e 3 
 em Belford Roxo, 1 em Itaguaí, Japeri e
Queimados. Ademais, são utilizados Rios da
região para o descarte de corpos, como Rio
Sarapuí, Rio Guandu e Rio Botas. 
 
Mapa de Cemitérios Clandestinos 

   na Baixada Fluminense

Fonte: IDMJR 
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Fonte: IDMJR 

O Brasil, como signatário da Convenção Interamericana de Desaparecimentos Forçados
de Pessoas, está comprometido a não praticar, nem permitir, nem tolerar o
desaparecimento forçado de pessoas e com o compromisso de responsabilizar os
autores desses crimes a partir do seu sistema de justiça. Afinal, o que Estado brasileiro
está fazendo efetivamente para reduzir os casos desaparecimentos forçados? A
pergunta gera incômodo, pois há envolvimento do próprio Estado, por ação ou omissão
nesses casos. Por isso, a importância da construção de uma memória coletiva que sirva
para a luta por reivindicação de mudanças estruturais históricas.
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Áreas de Desovas em Duque de Caxias 

Gramacho 

Rio Botas

3 KM da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) 

Saída da Rodovia Presidente Dutra 

Rio Guandu

O mapeamento das áreas de desovas e cemitérios
clandestinos foi construído a partir da participação de
moradores e moradoras da Baixada Fluminense  através 
 do Zap da IDMJR - (21) 99998-0238. Contamos também
com informações sistematizadas das redes sociais dos
diferentes territórios da Baixada Fluminense. Esse
mapeamento reforça a necessidade da implementação
da categoria de desaparecimentos  forçados, inclusive a
importância da sistematização dessas informações
elaboradas pelo Estado.

Portanto, fica evidente a necessidade de garantir a
criação da tipificação da categoria desaparecimento
forçados para estimular a investigação e elucidação
desses inúmeros casos de privação de liberdade. O
Estado deve ser responsabilizado por esse tipo de
violação e garantir a reparação econômica e psicossocial
para as vítimas e familiares. 

 

 

"Tive 02 filhos desaparecidos.Fiquei com muito trauma

depois do acontecido, desenvolvi síndrome do pânico e me

dói muito lembrar tudo o que passamos. Percebo algo muito

parecido com os familiares das crianças de Belford Roxo.

Um dos meus filhos nós encontramos, o outro não. Quando

você encontra, você dá uma finitude. A polícia falou em

perímetro de busca, mas foi nós que achamos."

"(Mãe de desaparecido e moradora

de Nova Iguaçu/RJ)
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