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1. QUEM SOMOS NÓS, FÓRUM DE JUVENTUDES RJ?
Somos um espaço de articulação e participação de jovens (principalmente jovens
negros(as), pobres, favelados(as) e de periferias), organizações, redes, coletivos,
saraus e pessoas que lutam pela garantia dos direitos das Juventudes.
As nossas bandeiras de lutas são:


O fim do extermínio da juventude negra;



O fim da violência contra a mulher;



O fim da homofobia, Lesbofobia e Transfobia;



O Direito à Cidade;



O direito à uma Comunicação Popular



A Desmilitarização do Sistema de Segurança Pública

O que estamos fazendo?


Ocupando as ruas e vielas das favelas e das periferias da cidade, conversando
com as juventudes;



Festivais de Juventudes;



Articulando e participando de Saraus como: Sarau Divergente e Noite Faveleira;



Curso de formação política;



Cines Debates;



Produzindo nossa Comunicação

Quem faz parte desta família:


As Juventudes Negras, Pobres, Faveladas e Periféricas;



Fórum Social de Manguinhos;



Nossa Conduta;



Faveleira;



Ifhep;



Coletivo Luísa Mahin;



Campanha Racismo Mata;



Unegro RJ;



Coletivo Papo Reto;



Raízes em Movimento;



Ocupa Alemão;



Ocupa Borel;



Núcleo Terezinha Lopes;



GT Juventudes de Terreiros da Renafro – RJ;



Grupo Conexão G



Mães e Familiares Vítimas de Violência do Estado;



Projeto Bastet Queen



Coletivo Ônibus me Pega;



Pastoral da Juventude – Diocese de Duque de Caxias

E quem mais quiser colar e somar!
E quem vem acreditando e nos apoiando: Ibase, Fase RJ, Justiça Global e Fundo Brasil
de Direitos Humanos.

2. O QUE É MILITARIZAÇÃO DE FAVELAS PARA O FÓRUM DE JUVENTUDES RJ?
Carlos Magno levou um tiro de fuzil na nuca, Paulo Roberto foi espancado até morrer,
João não se lembra mais quantas vezes levou tapa na cara de policial. Claudia Ferreira
foi baleada, seu corpo foi removido do local do crime no porta-malas de uma viatura
policial e no trajeto ficou pendurado no para-choque por um pedaço de sua roupa,
sendo arrastado por quase 300 metros. Carolina estava indo pra escola quando sua casa
foi invadida por policiais, que a xingaram e deram um chute nas suas costas, deixando
na sua blusa de uniforme a marca da sola do coturno da PMERJ. Daniel e Felipe foram
obrigados a entrarem numa viatura, que após dar voltas por toda a favela com eles, os
levou pra uma quadra onde eles foram obrigados a se arrastar pelo chão com canos de
fuzis encostados nas suas costas, fazendo pressão sobre a pele pra eles rastejarem
como cobras. Mariana todos os dias desvia seu caminho na volta pra casa com medo de
ser estuprada pelos agentes da UPP da favela onde mora. Zélia não fez mais festas em
casa depois que sua neta recém-nascida foi atingida por spray de pimenta no rosto no
dia que os policiais de plantão invadiram seu churrasco de dia das mães. Julia e outras
crianças da mesma rua têm medo do barulho do helicóptero blindado do BOPE que
sobrevoa baixo e faz ventar no telhado das suas casas. Vinicius foi perseguido por meses
porque pintou o cabelo no salão do amigo e passou a máquina fazendo desenhos.
Marcos foi parado e revistado por soldados do exército dezessete vezes no mesmo dia
na favela onde mora – os mesmos soldados que nessas revistas examinaram fralda de
bebê de colo.
Nas favelas, a presença militarizada do Estado se dá de múltiplas formas. Não é “só”
a circulação do caveirão ou do tanque de guerra pelas vielas, nem os fuzis apontados
na direção dos moradores e suas casas dia e noite. Não é “só” a instalação do container
da UPP, ou a construção do bunker sem janelas, com aberturas apenas para a visão do
lado de fora e para a passagem dos canos dos fuzis. Não são “apenas” os consecutivos
hasteamentos de bandeiras que marcam a etapa inicial de instalação das UPPs, nem
“apenas” as ações de monitoramento realizadas pelo Centro de Comunicações e Guerra
Eletrônica do Exército, mas também a distribuição gratuita da revista “Recrutinha”
(publicação anual do Exército Brasileiro) para crianças que moram em favelas
ocupadas.
A presença militarizada do Estado é atualizada todos os dias em cada xingamento
racista e/ou machista, em cada casa invadida com chave mestra, em cada laje feita
de esconderijo sem autorização, em cada equipamento de comunicador comunitário
apreendido por um policial ou por um soldado. A militarização dos territórios é

alimentada pela lógica bélica que constrói a ideia de que os moradores de favelas,
especialmente os jovens, são inimigos que precisam ser eliminados. É essa mesma
lógica que pauta toda a racionalidade estatal que elabora as políticas públicas
direcionadas pra esses territórios e pauta também as subjetividades das pessoas que
não moram nas favelas e que demandam mais e mais policiamento, que investem em
equipamentos de segurança privada e que legitimam as ações genocidas dos agentes
de Estado. O processo de militarização das favelas e das periferias do Rio de Janeiro é
uma das peças principais do funcionamento de uma engrenagem governamental de
controle de corpos dos jovens negros(as)em especial e territórios, através da qual o
Estado se reinventa cotidianamente.

E por último nesse contexto da militarização não podemos esquecer de
institucionalidades que fazem parte desse Estado: que são as milícias e outras
redes que atuam também através do uso bélico e de violências simbólicas como
a própria estrutura do aparelho estatal da Segurança Pública e muitas das vezes
com o apoio desses ESTADO RACISTA como poderemos ver nesse relatório.

3. QUAIS ERAM E QUAIS SÃO NOSSAS UTOPIAS COM O NOSSO PROJETO?
Em 1° lugar desejávamos dialogar e escutar os(as) jovens negros(as), pobres e
favelados(as) sobre quais são os impactos de viver em um território militarizado.
A partir desse diálogo conseguimos:


Identificar, mapear e georreferenciar as violações de direitos e as violências
específicas contra os jovens negros das favelas “militarizadas”.



Debater com os jovens negros os problemas da política de militarização e
noções de direitos humanos, sendo o racismo institucional o orientador desse
processo de construção.

E com isso sensibilizamos alguns e algumas a estarem na rua fazendo o enfrentamento
a esse ESTADO RACISTA.

4. QUAIS FORAM OS TERRITÓRIOS DO PROJETO, QUEM SÃO OS(AS) JOVENS E
ORGANIZAÇÕES QUE CONSTRUÍRAM E COLABORARAM COM TODO O
PROCESSO?
Os territórios onde realizamos o projeto foram:
Na Cidade do Rio de Janeiro: Maré, Complexo do Alemão, Manguinhos, Jacarezinho,
Rocinha, Vidigal, Santa Marta, Vila Kenedy, Providência, São Jorge/Campo Grande e
Acari.
E em outros municípios: Santo Cristo/Niterói, São Bernardo/Belford Roxo e Jardim
Primavera/Duque de Caxias e Engenho/Itaguaí.
Os (as) Jovem que participaram e construíram todo o projeto tem faixa etária entre
14 à 29 anos. Vale salientar que segundo o mapa da violência de 2014 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 Fórum de Juventudes RJ
“Não acreditamos que a juventude seja produtora de violência. As novas
gerações, mais que fatores determinantes da situação de nossa sociedade, são um
resultado da mesma, espelho onde a sociedade pode descobrir suas esperanças de
futuro e também seus conflitos, suas contradições e, por que não, seus próprios
erros.” (WAISELFISZ, J. J. Mapa da violência. Os jovens do Brasil. Brasília: Ed.
Garamond, Unesco, Instituto Ayrton Senna, 1998)
Vejam o breve perfil com relação ao sexo e cor dos 153 jovens que passaram e
participaram desse processo:

SEXO

Feminino; 65

Masculino
Masculino; 88

Dos 153 participantes, temos 57% de homens e 43 % de mulheres.

Feminino

COR

Preta; 43
Branca; 53

Preta
Parda
Branca

Parda; 57

No quesito cor temos a maioria de jovens pardos e pretos que somam 65%, com
35 % de brancos.
As organizações e Iniciativas parceiras foram: Casa de Aya, Ifhep, Coletivo Papo
Reto, Raízes em Movimento, Fórum Social de Manguinhos, TV Tagarela, GRES de Santo
Cristo, Ciep Alceu Amoroso, Núcleo Terezinha Lopes, Uneafro RJ, GEP – Pré Vestibular
Comunitário da Providência, O Cidadão Comunicação Comunitária, Jovens de Acari,
Coletivo Luíza Mahin e Grupo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na
Associação de Moradores da Estrada dos Caboclos.

5. QUAL FOI A METODOLOGIA UTILIZADA?
A metodologia que utilizamos foi a “CARTOGRAFIA SOCIAL” que é um instrumento
político aqui descrito 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 Social
que é construída pelo processo autônomo e solidário de grupos sociais, no nosso caso
dos jovens negros e negras em sua maioria moradores de favelas e bairros de periferias,
que ao adquirirem consciência política sobre o papel da Cartografia passaram a replicálas no seu fazer cotidiano fortalecendo as suas lutas pela garantia de direitos.
Uma confusão que passa sempre quando estamos falando de Cartografia Social, é a
ideia fixa da construção de mapas. E aqui vale salientar que a Cartografia Social pode
ser descrita através dos mapas e toda sua pictografia, mas também a partir de
narrativas dos próprios grupos. No caso da Nossa Cartografia Social do Impacto da
Militarização das favelas na vida dos jovens negros e negras utilizamos o processo de
construção dos mapas e toda sua pictografia, mas também as narrativas das vivências
e percepções do território.
A Cartografia Social permitem aos seus
continuamente a sua dinâmica espacial.

protagonistas

(re)pensar

(re)fazer

Em termos de acompanhamento técnico, o trabalho foi realizado pelos
interlocutores(as) locais e facilitadores(as)que realizaram oficinas participativas com
os temas sobre o Racismo Institucional, Direito à Cidade e a Construção do
Mapeamento.
NOSSA CARTOGRAFIA SOCIAL:

NARRATIVAS OFICINAS RACISMO INSTITUCIONAL
+
NARRATIVAS DIREITO À CIDADE
+
MAPEAMENTOS PARTICIPATIVOS DO IMPACTO DA MILITARIZAÇÃO
+
PICTOGRAFIAS
TODO ESSE PROCESSO FOI SENDO DIALOGADO COM INTERAÇÔES DOS TEMAS.

Queremos enfatizar que a partir dessa cartografia trazemos a possibilidade de outros
atores e organizações destes territórios reconhecerem a participação dos jovens negros
e negras, pobres e favelados como estratégica para o enfrentamento das Violações de
Direitos.
Considerações finais e possibilidades:
O conjunto de informações que foram geradas pela Cartografia Social poderá ser
disponibilizado em diferentes formatos (impressos, e/ou digitalizados) para que

possam servir de base para planejamento das ações de Incidência Política e
monitoramento do processo iniciado a partir da própria cartografia.
Poderão ser gerados alguns cartazes (plotter) sobre o trabalho de mapeamento
realizado, para serem disponibilizados em locais estratégicos da favela e/ou utilizados
durante atividades do projeto.
Além de que a conclusão do processo de mapeamento dará subsídios para a reflexão
nos fóruns e poderá servir de base para a proposição de planos de ação para luta contra
o ESTADO RACISTA E FASCISTA atual.
Vale salientar que nossa Cartografia também encontra-se em processo de construção
de uma base georreferenciada de todas as informações construídas pelos jovens negros
e negras, pobres e favelados(as) participantes.
“O fascínio ao ver a autonomia em grupos e pessoas é uma coisa que sempre me
motivou...é uma forma de (do grupo) reagir as tutelas... Nós somos muito acostumados
a sempre achar que todo mundo precisa de proteção...e isso precisa ser um elemento
que se justifique...justificou a escravidão, justificou formas de servidão, justificou a
exploração do trabalho, justificou a mobilização da mão de obra forçada...quando um
grupo está pensando em ser autônomo... que está inventando uma forma de existir...e
que não depende de ninguém senão de si mesmo...independentes dos
antagonistas...então isso certamente é o que me chama muito atenção...e me
apaixona.” - Alfredo W. B. de Almeida, Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia

Filha de um jovem quando seu pai construía a cartografia com outros jovens.
Ela não só fez, como aponta que criança sabe das coisas e podem construir
uma cartografia a partir da sua vivência.

6. QUAIS FORAM OS IMPACTOS NA VIDA DOS JOVENS NEGROS E NEGRAS COM
O PROCESSO DE MILITARIZAÇÃO DAS FAVELAS
Estão vendendo Meu Morrão
Um dos impactos relatados sobre o impacto da militarização foi a possibilidade da
venda da favelas para outras facções e milícias, trazendo para as Juventudes Negras e
Faveladas o medo e o terror de viverem em uma espécie de campo minado, onde a
qualquer hora outra força militar poder vir ocupar e mudar toda a dinâmica da vida
desses Jovens.
Esse impacto é um caso típico de uma violência não letal que mata aos poucos e trazem
uma série de problemas na saúde mental desses jovens.
Jovem na Rocinha: “podemos estar aqui e daqui a pouco ter a invasão de outra facção
com apoio dos vermes da UPP. Não que isso não acontecesse antes da UPP, pois já
tivemos aqui na Rocinha outra facção no caveirão da Polícia”
Jovem da Maré: “Assim que o Exército entrou na Maré, ouvimos boatos da PM entrando
e querendo negociar a Baixa do Sapateiro para outra facção”
Jovem do Complexo do Alemão: “Com as UPPs, parte do Comando Vermelho foi expulso
e deu lugar a duas facções rivais: os Amigos dos Amigos (ADA) e o Terceiro Comando.
“A polícia entra e escolhe qual facção quer aqui. Os policiais protegem o bandido
lucrativo para eles e perseguem quem vai contra seus interesses”, acusa o jovem. Com
o complexo dividido entre várias facções, muitos moradores são impedidos de visitar
parentes ou transitar em áreas rivais.”
Jovem do Santo Cristo: “aqui os vermes de outra facção já alugaram o Caveirão para
entrar aqui, mas a facção daqui ficou.”
Vale salientar que ser dono da favela gera lucro para a polícia, milícia e outra rede.
Recentemente matéria publicada pelo dia fala sobre esse processo de venda ou aluguel
das favelas como os jovens apontaram.
http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-08-26/milicia-vende-morro-dojordao-por-r-3-milhoes.html

Troco Grana e/ ou crack por Sexo e outras violências contra as mulheres jovens
O assédio sexual e casos de estupros realizados por policiais da UPP foram relatados e
desenhados.
Esses casos apareceram no Jacarezinho, Manguinhos e Vidigal.
Jovem Vidigal: “os policiais tentam sair conosco, vivem convidando nós para ir fazer
sexo. E as vezes quando não conseguem, chegam na boca e nos entrega dizendo que
estamos vendendo o tráfico e X novando, aí o próprio tráfico vem bate, esculacha e
até pode matar.”
Jovem Manguinhos: “a toda hora ficam nos chamando para sair e dizendo que se fosse
alguém da boca sairíamos”.
Jovens Jacarezinho: “na troca de plantão, tem upp que saí e vai na Cracolândia ver as
mina mais bonitinha para comprar uma trepada em troca de grana ou crack.”

Jovem da Vila Kenedy: “quando estamos andando em nossas Honda Bis pela favela
somos parado toda a hora, e na averiguação aproveitam para falar gracinhas e nos
apalpar, escrotos, fdp...”
Jovem da Maré: “já vimos policiais xingando outras mulheres de piranha.Vermes.”

Vale destacar aqui nesse ponto do relatório a acusação de estupro a policiais da UPP
do Jacarezinho amplamente noticiada pela grande mídia, o que reforça a vivência e
narrativa desses jovens.
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/08/pm-preso-confirma-quepoliciais-estupraram-jovens-em-favela-do-rio.html

Ih, esqueci meu documento, e agora?
Um dos impactos mais relatados e que foram apontados em 90% dos territórios com
UPP foi o fato de serem esculachados por não terem ou estarem sem documentos de
identidade.
Jovem Santa Marta: “um dia desci e esqueci minha carteira de identidade e fui levado
para base da UPP, ouvindo que era bandido e traficante. A minha sorte foi que um
amigo viu e falou com minha mãe e ela veio me buscar”
Vale salientar aqui que ninguém pode ser detido "para averiguação", a condução do
cidadão(ã) à delegacia para os fins de identificação é ilegal e constitui crime de abuso
de autoridade. Na época do militarismos tais abusos eram uma constante, e hoje em
dia como o Fórum de Juventudes RJ afirma: esse militarismo não acabaram nunca para
as favelas. Hodiernamente ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão
em virtude de lei.
Não há na legislação algo específico que obrigue o cidadão a andar com documentos
identifica tórios.
Aproveitamos para deixar uma dica: não é crime andar sem documentos, mas recusarse a se identificar é contravenção penal. Se estiver sem documento, forneça ao policial
dados que auxiliem a sua identificação.
Jovem do Complexo do Alemão: “porra! Vou ser preso! Só hoje eu já soube de duas
prisões porque os meninos estavam sem documento, se eu for na padaria e esquecer
em casa, vou direto para o xadrez?

Acabaram com minha festa

Jovem Santa Marta: “estava no aniversário da minha sobrinha quando um policial
apareceu e proibiu o evento.”
Jovem Rocinha: “aqui tem muito forró, agora os vermes chegam e acabam falando que
não pode ter som alto”
Jovem do Jacarezinho: “Culto de evangélico alto pela madrugada pode. Nosso
pagodinho não.”
Tudo isso continua acontecendo nas favelas pacificadas, mesmo a grande mídia
dizendo que os bailes voltaram.
Jovem do Complexo do Alemão:” porque no asfalto pode ter festa e aqui não?”
Nessas violações jovens apontaram que solicitam que moradores(as) e organizações
enviem com antecedência um documento solicitando a permissão para UPP. Mas
segundo depoimentos dos jovens mesmo quando isso acontece várias vezes terminam
com evento, e sempre na base da violência verbal ou física.

Jovem Vidigal: “mas os playboy faz festa toda semana na entrada da favela e não
acontece nada.”

Para terminar vale compartilhar uma avaliação dos (as) jovens muito frequente, que é
do porque as igrejas evangélicas poderem fazer eventos nas favelas e porque outras
festas e eventos não podem.
Policial UPP Manguinhos em uma abordagem a um membro do Fórum de Juventudes
RJ: “música fula não pode, mas se fosse uma música evangélica poderia.”

Comunicação pra que? Vocês não são da Globo.
Relato de uma jovem participante do projeto em Manguinhos: “presenciei uma
abordagem policial de um cidadão que passava em seu carro ouvindo música alta(funk).
UPP fez a abordagem apontando fuzil e mandando parar. Do outro lado da rua, eu
filmava essa abordagem. O policial viu e disse que eu não poderia filmar eles e que iria
me levar para DP. Pressão psicológica daqui e dali por parte da UPP. Ao final
terminaram anotando nós todos. O cidadão do carro e seu carona, mais eu que filmava,
em um cadastro que desconheço. No meio desse caso mais 02 cidadãos chegaram e
tentaram dialogar com o policial e o mesmo diz que se pegar o motorista ouvindo
música chula, e a pessoa que filmou fazendo isso outra vez vão levar ambos para DP.”
Já não é mais possível militar na favela como antes, fazer comunicação comunitária
hoje é quase um suicídio, mas o que esperar desse Estado que recebe com grande
alegria uma Copa do Mundo a troco de tudo, a troco de grandes remoções, extermínio
de pobres, negros e nordestinos no lugar de muita grana e grandes negociações
nacionais e internacionais? (Trecho do texto de Gizele Martins originalmente publicado
na revista vírus planetário com o título A Política é: matar pobres todos os dias)
Agora eles, policiais podem. Vejam a foto

Coletivo Papo Reto do Complexo do Alemão: “acabamos de sair da 45º DP daqui do
alemão, onde o nosso amigo Fotografo Carlos Cout foi liberado depois de ser detido
por 'Desacato" e "Auto de Resistência" pelo motivo de não deixar os policiais da UPP do
Alemão ver seu Celular. Cout é Repórter Fotográfico do Coletivo Papo Reto e mesmo
mostrando a sua identificação foi conduzido para a Delegacia, chegando lá quando
viram diversas ligações e a repercussão foi dado a ele a oportunidade de "Deixar isso
pra lá" e o Carlos não arrematou e prosseguiu com a queixa e como tudo indica é mais
uma VIOLAÇÃO nas MÍDIAS COMUNITÁRIAS.

Texto de jovem participante do Projeto que mora na Maré:
Comunicar também é lutar.
Em outubro de 2014, o fotógrafo e morador do Conjunto de Favelas da Maré, Naldinho
Lourenço, 31 anos, foi revistado pelo Exército e pela Polícia Federal e impedido de
registrar uma operação na Vila do João. Quase todas as fotos, feitas com o celular de
Naldinho, foram apagadas pelas autoridades sem motivo aparente. O fotógrafo
publicou tal abuso em sua página do Facebook, trazendo assim o questionamento sobre
a censura praticada contra mídias de favelas após a entrada das Unidades de Polícia
Pacificadora (UPPs).
A comunicação comunitária, realizada e consumida por moradores de favelas de todo
o país, de fato, tem incluído em suas pautas a violação de direitos humanos. Com a
entrada da UPP, o trabalho dos comunicadores locais foi dificultado. A opressão para
controlar ou até impedir a veiculação de acontecimentos reais, ocorre apenas com os
comunicadores da comunidade. Equipes de emissoras famosas têm liberdade e acesso
para invadir o dia a dia e veicular notícias sensacionalistas sobre o pobre, negro e
favelado. A importância da democratização da comunicação é ligada diretamente à
liberdade e ao direito que todo cidadão tem de consumir, produzir e compartilhar a
informação que lhe interessar. Permanece a resistência para manter a identidade para
o povo que a mídia comercial trata como marginalizado diariamente. A mídia
tradicional, que obtém a maior audiência em todos os meios de comunicação, se difere
da forma democrática das favelas de fazer comunicação. Os propósitos político, social,
moral, cultural e histórico não são os mesmos. A partilha comunitária da história local
e cultural é acessível e sem fins lucrativos. A comunicação comunitária acontece
atualmente em redes sociais, portais de notícias, jornais impressos, cursos populares,
rádios comunitárias legalizadas ou não, rábios web e em debates sobre democratização
dos meios de comunicação e direitos humanos. Essas e outras formas de serviço
público, compartilhamento de informação e formação política ocorrem de maneira
horizontal.

Moto – táxi um grande negócio
Um dos impactos apontados pelas juventudes que participaram é que os jovens moto
taxistas são impedidos de trabalhar pela UPP quando não aceitam extorsão dos
próprios.

Jovem moto taxista: “quando não pagamos o dinheiro que querem, não deixam nós
trabalhar. E olha que agora pagamos para os meninos e para a polícia.”

A PM ganha muito dinheiro com esse suborno, afirma jovem da Rocinha.
“Atualmente, o controle de licenças e a fiscalização dos documentos dos moto taxistas
na Rocinha são feitos por agentes da UPP. Assim como a coação a motoqueiros piratas
que, segundo os moradores, usam licenças e coletes falsos. Procurados várias vezes
pela reportagem, os agentes não foram encontrados para prestar esclarecimentos
sobre o funcionamento do serviço de moto táxi na comunidade.”
(http://vivafavela.com.br/595-mototaxis-tentam-garantir-direito-de-ir-e-vir/)

Os Novos Donos das Escolas
Segundo os jovens as escolas tem se tornado um espaço militarizado. Se antes tínhamos
a presença da ronda da guarda municipal, agora temos nos Colégios estaduais a
presença da UPP em tempo integral e fazendo atividades e controlando a disciplina no
espaço escolar. Em todos os territórios foram relatados esses casos, e onde não temos
a polícia, as milícias e outras redes também realizam esse controle da vida e dos corpos
dos jovens negros e favelados(as) com dinâmicas diferenciadas.
Aqui vale ressaltar que moradores de mais idade e associações de moradores na maioria
das vezes concordam com esse processo.

Jovem de Manguinhos: “não podemos ser jovens, andar boné ou namorar no Colégio
Luiz Carlos da Vila, que eles vem nos dar dura.”
Jovem Zona Oeste: “aqui a milícia não nos deixa pintar o cabelo de blondo e ir para
escola assim.”
Jovem estudante do CAIC Teófilo de Souza Pinto no Complexo do Alemão:” depois que
a base da UPP veio para dentro da escola, passamos de mil e poucos alunos, para uns
600 que continuam na escola. Temos medo da polícia e do confronto com os meninos.
Para sentirem é só ver a foto da escola antes e agora com a parede toda furada de
tiros de fuzil.”
Jovem Alemão: “UPP faz da escola espaço de diversão deles, vira e mexe fazem
churrasco lá.”

Não me deixam circular e não podemos ser jovens
Um dos impactos relacionados que apareceu na favela de Manguinhos e Jacarezinho,
foi com relação aos jovens em liberdade assistida ou que já cumpriram medidas
socioeducativas em regime fechado que tem seu direito de ir e vir limitado e as vezes
proibidos pela UPP.
Jovem de Manguinhos: “tenho um amigo que está em liberdade do sistema, mas que a
UPP não deixa ele sair de casa.”
Jovem de Manguinhos: “não posso sair em Manguinhos que os UPP vem fazer gracinha
comigo, dizendo que estou em medida aberta e que não posso ficar na rua.”
Jovem do Jacarezinho: “fiz merda, paguei, mas hoje os UPP me perseguem.”
Vale salientar o que diz o ECA:
Art. 118 – ECA – “A liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida
mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.
§ 1º A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá
ser recomendada por entidade ou programa de atendimento.
§ 2º A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a
qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o
orientador, o Ministério Público e o defensor.”
Nos territórios de UPP parece que quase sempre esse acompanhamento do caso que no
ECA prevê que uma entidade ou programa de atendimento deve fazer, tem
pouquíssima eficiência, pois esses jovens em Liberdade Assistida são controladas por
policiais tendo seus direitos violados.
E por fim vale ressaltar que na distribuição dos adolescentes por CREAS, percebe-se a
interferência da implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), que incide
diretamente no aumento do número de adolescentes apreendidos, uma vez que o
policiamento é mais ostensivo. Isso pode levantar uma hipótese de que o uso da força
e da ação policial com toda sua truculência pode também estar forjando situações para
realizarem essa apreensão, algo relatado em Manguinhos, mas também em quase 90%
das favelas participantes do projeto.

Jovem da Providência: “se estamos de bermuda e boné somos parados. Se ouvimos
música em volume alto também e se estamos de skate idem, não posso ser e fazer o
que quero.”

A Seletividade Homicida
Um dos impactos relatados são os homicídios. Esses demonstram claramente a
seletividade homicida de adolescentes e jovens negros, que reflete se nos índices de
vitimização, que cresceram nos últimos 10 anos.
“Em 2003 a vitimização de jovens negros foi de 71,8%. Em 2013, de 173,6%. O
crescimento da vitimização no período foi de 141,7% mais negros que brancos quando
comparado ao ano de 2003.” (Mapa da Violência,2015)

Aqui chama atenção que a própria favela em nossa análise a partir das narrativas da
grande mídia começa a naturalizar e assumir esse discurso.
Jovem de Acari: “dia desses minha vó que é crente, falou que se é traficante, foi
melhor ele morrer pra descansar com Deus.”
Aqui nesse ponto vamos compartilhar um levantamento feito por jovens do Coletivo
Papo Reto do Complexo do Alemão que trazem mortos e feridos desde 2013. Esse
consolidado trata-se de um levantamento até 05 de maio de 2015, mas vale ressaltar
que depois dessa data, a seletividade homicida continua com um número de uma morte
por dia no Complexo do Alemão.
Para retratar esse processo homicida seletivo estamos aqui para gritarmos:
André Lima de Cardoso Ferreira, presente!
Jackson Lessa, presente!
Thales Pereira, presente!

Jean Marlon Alves, presente!
Edinilson da Conceição, presente!
Wallace de Souza, presente!
Joseph Alexandrino, presente!
Mateus Oliveira, presente!
Paulo Henrique dos Santos, presente!
Aliélson Nogueira, presente!
Anderson Simplício, presente!
Diogo de Oliveira, presente!
Anderson dos Santos, presente!
Amarildo Dias de Souza, presente!
Hugo Leonardo, presente!
Laércio Hilário da Luz, presente!
Israel de Oliveira, presente!
Paulo Roberto Pinho de Menezes, presente!
Thomas Rodrigues, presente!
José Joaquim de Santana, presente!
Wellington Sabino, presente!
Petrick Costa, presente!
Edilson Rodrigues, presente!
José Carlos Lopes, presente!
Douglas Rafael da Silva, presente!
Edilson da Silva, presente!
Arlinda Bezerra das Chagas, presente!
Jonathan de Oliveira Lima, presente!
Caio Moraes da Silva, presente!
Jeferson Felipe Pinto, presente!
Josiel Rafael Silva, presente!
Anderson Pereira, presente!
Lucas Farias, presente!
Lucas Gustavo da Silva Lourenço, presente!
Gabriel Ferreira, presente!

Afonso Maurício Linhares, presente!
Diogo Wellington Costa, presente!
Matheus Alexandre Silva dos Santos, presente!
Cátia Valéria Alves, presente!
Antônio França, presente!
Joana Darc Brito, presente!
Paulo Philipe Alves, presente!
Eduardo de Jesus, presente!
Isso é apenas uma mostra que nenhuma dessas mortes provocadas pelos agentes do
estado não pode e não deve ser considerado casos isolados. Essa amostragem trazem
apenas alguns números das áreas ditas pacificadas.
E aqui também compartilhamos mais um levantamento que realizamos a partir do ISPInstituto de Segurança Pública sobre os autos de resistência, agora homicídio
decorrente da ação policial que comprova a seletividade homicida do Estado mais uma
vez.

O Fórum de Juventudes RJ se nega a entrar no discurso da grande mídia racista da
culpabilização individual de um policial, pois entendemos que a questão é histórica
das policias que sempre nos enxergaram e enxergam, nós negros(as)favelados(as) e
periféricos(as), em especial as juventudes, como os(as) inimigos(as) a se combater e
exterminar.
Para nós o enfrentamento ao racismo institucional e a luta pela desmilitarização da
segurança pública são utopias a seguir.

Bope e 41º Batalhão em Acari, um caso à parte
Relato de uma jovem de Acari: “Dia 31 de julho de 2015 BOPE faz operação não favela
de Acari , a operação durou o dia inteiro , houve por diversas vezes intensas trocas de tiro
, tivemos nossas casas invadidas por polícias que nem se quer bateram na porta e pediram
licença para entrar , muitos moradores acordaram com os policiais já dentro de suas casas
, muitos moradores tiveram seus pertences levados (furtados, roubados) de dentro de suas
próprias casas por esses tais policiais do BOPE, ou seja, isso e só uma prova de que o
favelado realmente não pode ter nada , não podemos ter um pouco mais de conforto
dentro de nossas casas , não podemos dar um pouco mais de conforto aos nossos filhos ,
pois quando a polícia não leva nossos pertences eles quebram (jogam no chão , pisam,
entre outras...). O resultado dessa a operação do BOPE foram: os olhares assustados de
nossas crianças, a sensação de impunidade para esses policiais que fazem seu trabalho de
forma arbitrária e prejuízos a nós moradores que ficamos sem nossos pertences e ainda
tivemos que agradecer por não tirarem nossas vidas. Dia 05 de agosto de 2015, PMERJ 41°
batalhão (Irajá) realiza operação na favela de Acari, mas uma vez tivemos nossas casas
invadidas (já acordamos com os policiais dentro de nossas casas), ou seja, mais uma vez a
história se repetiu. Nesse dia ficamos refém dentro da nossa favela, ninguém entrava,
ninguém saía pois os policiais não queriam ninguém transitando pela favela. Resultado :
muitas pessoas faltaram seus empregos e muitas crianças, adolescentes e jovens não
puderam ir para a escola e creches, quem se atrevia a passar pelas ruas da comunidade
era abordado de forma violenta (como sempre) e se estivesse de mochila ou bolsa tinham
seus pertences revirados e jogados ao chão , cada vez que a polícia vem realizar operações
em nossas favelas a insegurança só aumenta pois temos a plena certeza de que não
estamos seguros em lugar algum, nem dentro e nem fora de nossas casas e nem nas ruas
de nossa favela. Na favela de Acari o número de ações violentas da polícia tem aumentado
cada vez mais com o passar dos dias, aqui está sendo relatado apenas 2 operações quem
foram realizadas na favela com diferença de menos de uma semana de uma para outra ,
depois dessas operações outras já aconteceram e os relatos são os mesmos ( casas
invadidas , pessoa sem ir poder sair para trabalhar e crianças, adolescentes e jovens sem
creche e escola ) mais uma vez nossa favela refém do medo.”

ZONA OESTE E BAIXADA, TERRITÓRIOS DOS DESAPARECIDOS
Os(as) jovens da zona oeste e da Baixada que participaram apontaram quase sempre
que o principal impacto da militarização são os desaparecimentos dos jovens negros.
Mas vale ressaltar também que algumas narrativas de territórios de UPP trouxeram
esse discurso também, porém de uma forma bem tímida.

Um ponto que chamou atenção foi o desaparecimento do pedreiro Amarildo e seu
efeito pedagógico. Muitos jovens relataram que depois do caso do Amarildo começaram
a ficarem mais atentos com os desaparecimentos nas suas favelas.
Jovem Baixada: “antes não me ligava, depois do Amarildo comecei a entender essa
história do corpo e das pessoas sumirem.”

Outro impacto do processo de militarização das milícias é o controle dos corpos dos
jovens negros favelados.

E AGORA, O QUE IREMOS FAZER COM TUDO ISSO?
Em 1º lugar, dizer que continuaremos na luta.
A partir de agora estaremos construindo um aplicativo para celular com jovens negros
moradores (as) de favelas e de bairros de periferia do Rio de Janeiro e da Baixada.
Nossa ideia é construir uma ferramenta de luta que denuncie as violações em tempo
real.
O principal desafio será escolher com os jovens qual será a organização ou quais serão
as organizações que iremos encaminhar as denúncias e acompanharmos os fluxos.
Nesse aplicativo além do canal de comunicação das violações, teremos outras
ferramentas, mas isso é uma surpresa.
A única certeza que os(as) jovens já apontaram é que o único lugar para onde essas
denúncias não serão feitas serão nas policiais.
Se alguém quer conversar ou apoiar mais essa iniciativa do Fórum de Juventudes RJ
nos procure:
forumdejuventudesrj@gmail.com
E por fim queríamos deixar claro que enquanto Fórum de Juventudes RJ atores como
algumas associações de moradores e algumas ongs situadas nas favelas quando aceitam
dialogar e mediar com esse processo de militarização acabam legitimando tudo isso
que as juventudes denunciaram.
Estamos cansados e repudiamos ongs e associações que dialogam entrada de políticas
sociais pela Segurança pública e participam de reuniões com essa mesma polícia que
nos mata cotidianamente, achando que isso é um caminho viável para melhoria da
atuação da segurança pública. A história nos mostra que isso nunca foi e nunca será
viável, pois desde sua fundação essa polícia foi criada para exterminar o preto, pobre,
favelado e morador(a)de periferia.
Chega das ongs que vivem da nossa dor e que a toda hora nos chamam de radicais.
Radical é o ESTADO RACISTA que nos extermina todo o dia. Como podemos sentar e
dialogar com quem nos mata?
Esse relatório fruto das percepções e vivências das Juventudes Negras moradoras de
Favelas e de bairros de periferia nos revela informações e dados que precisam
continuar sendo descortinados e melhor compreendido.

Este relatório foi fruto da conversa com 153 jovens que terão seus nomes mantidos em
sigilo por prevenção e segurança.
Por mais queríamos fazer um agradecimento aos colaboradores(as) que nos ajudaram
a construir e consolidar todo esse processo de sistematização desse documento:
Adriano Moraes
Alexandro Alves Diniz
Camila Peres
Carla Romão
Caroline Amanda Borges
Cosme Vinicius
Daiana da Silva
Franciele Campos
Fransérgio Goulart
Gizele Martins
Glaucia Marinho
Jhenifer Raul Ferreira
Juliana Farias
Letícia Alves Maione
Luana Dias
Marina Ribeiro
Monique Cruz
Natana Magalhães
Rachel Barros de Oliveira
Rafael Andrade
Raphael Calazans
Renata Oliveira
Renata Trajano
Tatiana Santos de Lima
Vitor Lyra
E uma agradecimento especial também aos nossos artistas que colaboraram com suas artes de
pura Incidência Política e de Exigibilidade de Direitos:
Didi Helene
Flóqui
Tavarez Perifa

