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No Rio de jaheiro, por umà sin- : . tinuidatie da aÇã6 dos podere~ 
guiar conjugação de variáveis públicos; métodos violentos do 

geográficas, etonômica e políti- aparato policial; o medo e indi-

cas, o medo1 tornou-se um po- ferença da sociedade - provo-

deroso desencadeador de dis- cou reações. Mais particular-

criminação social, um álibi para mente, a brutalidade e radical i-

a indiferença frente ao sofr!men- dade de certos acontecimentos 

to e à miséria alheia e uma fon- do ano de 1993 provocaram in-

te de justificativas para a vio- dignação e iniciativas sociais. 

lação de direitos humanos. Neste contexto nasceu o Viva 

Para combater a chamada "vi

olência urbana dos dias de hoje" 

aqui - como ocorre em outras 

grandes cidades do país e metró

poles internacionais contem

porâneas, que padecem de pro

blemas semelhantes - um setor 

da opinião pública passou a de

fender, com naturalidade, o "en

durecimento" da polícia e várias 

formas de extermínio. justifica

da por ser considerada "defen

siva", a violência policial pas

sou a alimentar um perverso cír

culo vicioso em que as áreas 

mais pobres, e com menor pre

sença de poderes públicos, são 

vistas como focos do "crime or

ganizado" e seus habitantes, 

sobretudo os negros, passam a 

ser considerados criminosos e 

traficantes de tóxic;os em poten

cial. Sua simples presença sina

liza, de imediato, a possibilida

de de perdas simbólicas, mate

riais e de "risco de vida". Tal ge

neralização faz com que ades

confiança se espraie e, assim, 

um considerável contingente 

populacional passe a despertar 

medo. 

Nos anos 90, no entanto, esta 

situação - que entrelaça ausên

cia, fragilidade e descon-

Rio. 

Este número de Comunicações 

do ISER contém reflexões sobre 

os antecedentes, a conformação 

e os projetas do Movimento 

Viva Rio. Traz também uma cro

nologia das principais notícias 

e fatos significativos que en

volvem estas experiências. 

Como antecedente imediato, 

está a "Campanha contra a fo

me". Vale lembrar que o apelo 

para que "cada um faça sua par

te, como puder, mas já", desde 

1992 já vinha sendo veiculado 

através da Ação dél Cidadania 

contra a fome, a miséria, pela 

vida, resultando na formação de 

Comitês "contra fome" pelo Bra

sil afora. No Rio de janeiro, a 

Ação, também conhecida como 

"Campanha do Betinho" ou 

"Campanha contra a Fome", te

ve seus comitês organizados a 

partir de múltiplos recortes moti

vando interações entre diferentes 

setores da conflituada e segmen

tada cidade. No curso do mes

mo processo, em dezembro de 

1993, o Viva Rio, em suas cam

panhas, eventos e projetas, es

tabeleceu como objetivo "de

sobstruir os canais de comuni

cação entre "favela e asfaltd'. 
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-A história do \jya Rio, com dife

rentes ênfas-es, está registrada 
nos artigos é)qui publicados. Em 

particul~r, ~nalisa-se os efeito~ 
:qe ümá das . vettentes de ação 
deste movimento que, ancora
da na "política dos direitos hu

manos", apostou logo de início 

nas possibilidades de ampliação 
do diálogo entre vários setores 

da sociedade civil, a polícia e 

organismos de gnverno. Neste 
contexto, idéias' gerais sobre mo

dalidades de "policiamento in
terativo e comunitárid' encon

traram um especial espaço de 
experimentação no Rio de ja

neiro, em Copacabana, bairro 
superpopuloso, de grande peso 

simbólico "quer como 'cartão 
postal' da cidade, quer como 
síntese do 'caos' carioca'12 • 

Cidade em movimento, o Rio de 

janeiro tornou-se então "matéria 

prima" para uma reflexão que 
certamente não se esgota nos 
limites de suas fronteiras geográ

ficas. Porém, se é verdade que 
já não é possível desconhecer a 
existência destas experiências -

e de outras similares que têm 

ocorrido atualmente em outras 
cidades - certamente não existe 

uma interpretação ou avaliação 
unívoca sobre seus efeitos ime
diatos e a longo prazo. 

Para uns, intervenções solidárias 
localizadas ou movimentos que 

enfatizam a paz nas cidades são 

meros paliativos, não promo
vem mudanças. São alternativas 

apolíticas em oposição às legíti
mas pretensões orgânicas e i
dentitárias dos sindicatos e parti
dos, instâncias imprescindíveis 

para a vida democrática e para 

a constituição da sociedade ci

vi I. Nesta corrente, há quem as 
classifique diretamente como 

parte das estratégias do "neo -

.l.iberalismo" em seus objetivos 

~ de diminuição do Estado e valo
rização da lógica do mercado. 
Oi.J, mesmo como "neo- gover
namentais", braço auxiliar do 

governo, encobrindo sua omis
são ou, pelo menos, baratean

do políticas sociais. 

Em contraposição, para outros, 
valorizar novas experiências de 

participação e agregação social 
é justamente enfatizar o "fracas
so" das modalidades de repre
sentação política próprias aos 

sindicatos e partidos. Lembran

do que vivemos em um mundo 

globalizado e pós industrial 
apostam nas potencialidades de 
"um terceiro setor", sem fins lu

crativos e sem mandato políti
co, que - diferenciando-se do 

Mercado e do Estado- produzi
ria novos caminhos para a inte

gração e ampl iação da cidada

nia. 

Porém, como se poderá ver atra

vés dos textos que compõem es
ta publicação, estas avaliações 
polares parecem não dar conta 

de explicar a complexa consti

tuição e a dinâmica dos novos 

focos de agregação social, que 

se apresentam no espaço públi
co, através de múltiplos recortes 
e parcerias. 

Como se sabe, nos anos 70 e 80, 

os "novos movimentos sociais" 
(organizados por local de mo

radia, através de minorias sexu

ais, movimentos de mulheres ou 
ecológicos) não fizeram desapa

recer da vida social canais de 
representação política e institui
ções sindicais. Da mesma for
ma, observando os movimentos 

dos anos 90 pode-se notar que 

eles também não fizeram tabu

la rasa das organizações e de 

diferentes agrupamentos já e-



_, 
xistentes. E; ain.daein termos de - (Li o idade~ cbllstr.Úídas· por local 

continuidade, por serem .mais ~e moradia, detfabalho, porgê-

.inclusivos, em sua definição ilero, por etnia, por opção se-

"pel.a paz e pela cid~dania'~, a- xual, por é;ldesão à causa eco-

breril a possibilidade de agreg!lr - l~gica, _et~:-. ). Ém oposição ao 

outros legadossociaisgeralmen- _ regime· militar se propunham 

te não contabilizados na seara "construir a unidade da diversi-

dos "movimentos sociais". Ex- dade". A "ditadura" se impunha 

plicando melhor, mesmo sen- como inquestionável inimigo ca-

da caracterizados como civis, mum. já os "movimentos cívi-

suas mensagens também surtem cos" dos anos 90 (para usar o 

efeitos sobre o terreno fértil cu I- primeiro dos nomes da lista a 

tivado por redes religiosas cari- pouco transcrita) articulam dife-

tativas. E, mesmo sendo coleti- renças. Não é o caso de "cons-

vos, incorporaram pessoas e ex- truir a unidade" para garantir sua 

periências individualizadas de eficácia. Antagonistas e aliados 

ajuda mútua culturalmente pre- variam de acordo com as ques-

existentes. tões imediatas em jogo. Os par

Nos exemplos que são citados 

nesta publicação estão presentes 

tanto os chamados "setores or

ganizados da sociedade" (prin

cipalmente os si ndicatos e as

sociações), quanto membros de 

entidades civis ou religiosas, as

sim como há indivíduos sem 

prévia experiência associativa3 • 

Como nomear conjuntos híbri

dos como estes? "Movimentos 

cívicos", "movimentos cida

dãos", "movimentos pela paz e 

pela cidadania", "movimentos 

da sociedade civil", "movimen

tos sociais de novo tipo" são al

gumas das classificações que o 

leitor vai encontrar nos textos 

aqui publ icados.-Mesmo sem a 

intenção resumir argumentos e 

dar conta de todos os aspectos 

considerados pelos autores, ve

jamos alguns pontos que - a meu 

ver- estão entre suas caracterís

ticas principais. 

As diferenças que 
nos unem 

Comecemos por uma com

paração. Os chamados "novos 

movimentos sociais" dos anos 

70 e 80 articulavam identidades 

ticipantes- pessoas e instituições 

-compõem conjuntos que se fa

zem e se refazem pontualmente 

a cada campanha, evento, pro

jeto. E, o mais importante, no 

interior destes conjuntos as dife

renças de posição e situação so

cial ganham sinais positivos. 

Explicando melhor. De certa for

ma, os eventos que reúnem re

presentantes do "capital e do tra

balho", de jornais concorrentes, 

de diferentes religiões, do asfal

to e da favela podem até ser pen

sados como rituais de transgres

são de fronteiras sociais. Porém, 

não se trata de buscar inversão 

simbólica de posições ou anu

lação ideológica de diferenças 

sociais. Ao contrário, as possi 

bilidades de resultados imedia

tos estão diretamente relaciona

das com uma específica legiti

midade adquirida, justamente, 

pela apresentação de deman

das de "todos", pessoas e insti

tuições reconhecidas como di

ferentes, distantes ou até opo

nentes. 

É verdade que conflitos entre 

classes, grupos e confissões con

tinuam a existir em outros 
-~~ 
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ços sociais4 • Mas, internamente, 

é no reconhecimento das dife

renças que se funda o pacto en- ·. 

tre osuparceiros", esta é a mar

ca destes "movimentos cida

dãos'' ( usando agora o segundo 

nome da lista acima citada). É 
aí que reside sua especificidade 

mais óbvia. Não é por acaso que 

a palavra "parceria" se faz pre

sente em iodos os textos aqui 

reunidos. 

Sentimentos 
privados em espaços 

públicos 

Este pacto, baseado nas "dife

renças que nos unem", não deve 

ser pensado apenas como um re

sultado de um consenso racio

nal baseado nos "interesses ob

jetivos comuns aos moradores 

de uma cidade". É também re

sultado de sentimentos e valores 

que não se circunscrevem à 

condição de "morador". No 

âmbito destes movimentos "pela 

paz e pela cidadania" (usando 

agora o terceiro nome da lista 

acima) vale falar sobre medo, 

dor, insegurança, indignação. 

Os sentimentos5 tornam-se um 

ponto de intercessão no qual 

diluem-se diferenças e emoções 

se entrelaçam. Acontecimentos 

impactantes podem ser lidos 

pela ótica dos direitos sociais, 

das visões humanistas, de idéias 

humanitárias ou de caridade 

cri stã. Diferentes prismas po

dem se fazer pontualmente par

ceiros frente às chacinas, à vio

lência policial ou à fome. 

Por esta via, questões da "vida 

privadas", até "de foro íntimo", 

são incluídas na agenda públi

ca e, por extensão, repercutem 

no debate político. Controlar o 

medo e explicitar sentimentos 

tornam-se expedientes que aju-

dam a criar objetivos específi

cos e uma linguagem comum 

entre os participantes dos movi

mentos. 

Aqui e agora, 
esforço e resultado 

No âmbito dos "movimentos da 
sociedade civil" (para usar o 

quarto nome da mesma lista a

cima citada) vale a ação local e 

os encaminhamentos imediatos. 

Como acontece em outras man i

festações públicas contempo

râneas, nas ações realizadas es

forço e resultado devem ser si

multâneos, devem vir ao mes

mo tempo. Não há um progra

ma a longo prazo a defender, 

são as experiências contingentes 

que mobilizam e por si cum

prem seu papel. Certamente, pa

ra aqueles que participam de 

outras dimensões da vida políti

ca ou rei igiosa, podem conti

nuar existindo programas ou 

missões a longo prazo. Mas, 

para este tipo específico de in

tervenção social, o que importa 

é a repercussão imediata que 

deve influenciar a negociação 

política conjuntural na cidade 

ou até no país. É neste contexto 

que vale falar em "ações exem

plares", "produtos simbólicos", 

produção de "efeito - demons

tração". 

Papel da mídia e do 
"Marketing social" 

Os "movimentos sociais de no

vo tipo" (último nome da lista 

acima), como já foi dito, não po

dem ser pensados como um 

ponto inaugural que prescinde 

da histórias e experiências an

teriores. Mas, eles também não 

são simplesmente somatório de 

todos os tipos de participação e 

de ação solidária previamente 

existentes na sociedade brasilei -



ra. Para o bem e par~1o mal, há 

um novo atar cuja ação é im

prescindível. É este que faz re

percutir publicamente senti

mentos privados. Sem sua pre

sença não se garante a aproxi

mação entre esforço e resulta

dos. Trata-se de um mediador 

(ou de um "quarto poder"?) con

siderado apto para ouvir as par

tes, a polícia e as diferentes ins

tâncias governamentais. Enfim, 

de certa forma, não há campa

nhas, eventos ou projetas se não 

houver mídia. Ou, pelo menos, 

sem os efeitos e visibilidade na 

mídia as experiências não teri

am os mesmos efeitos. É através 

dela que se chega à opinião pú

blica, tanto nas Campanhas co

mo nos Projetas, para "testemu

nhar" à favor da possibilidade 

de outras formas de convivên

cia social. 

Para tanto um "marketing" pró

prio também se faz necessário. 

As Campanhas, Eventos e Pro

jetas, devem contar com espe

cialistas nesta área. São eles que 

traçam o caminho para provo

car emoções e conseguir ade

sões. A rigor, o "pobre concre

to", agressivo, sujo e sem gla

mour que encontramos todo dia 

causa medo e, no mínimo, pro

duz indiferença. A violência 

quotidiana exibida nas ruas, nas 

praças e viadutos não causa 

mais surpresa, está naturaliza

da. No entanto, textos adequa

dos e imagens impactantes po

dem re-sensibilizar. Palavras e 

figuras impressas ou em anún

cios na telinha da TV podem 

trazer à tona valores submergi

dos pelo generalizado sentimen

to de insegurança. Podem pro

duzir mais comoção e moti

vação para a solidariedade do 

que a proximidade física. Daí a 

impo~âncià destes novos espe

ciali~tas .em "marketing social" 
)' . •.. .ti 

para ·çoi:Jvocar participantes e, 

(;lO mesmo tempo, também para 

garantir espaço nos jornais e 

telejornais •. diários. 

Múltiplos critérios 
para a avaliação de 

resultados 

A questão da avaliação dos re

sultados, implícita ou explicita

mente, está sempre presente. A 

partir de quais critérios absolu

tos e de quais parâmetros com

parativos pode-se contabilizar 

fracassos e sucessos? 

Por um lado, sabe-se que os 

"movimentos sociais de novo ti

po" produzem novos recursos 

culturais que são colocados à 

disposição da sociedade para 

resolução de conflitos. Ou seja, 

o Viva Rio com sua linguagem 

e suas práticas, certamente, tem 

contribuído para que pessoas 

modifiquem seus sentimentos, 

para a diminuição do espaço do 

medo, dos preconceitos e da 

indiferença, para que pessoas, 

redes e instituições se comuni

quem a partir de ações soli

dárias. Certamente não se trata 

de um processo linear e cumu

lativo. Mas, justamente por não 

ser fácil " remar contra a cor

rente", estes efeitos podem ser 

pensados como vias para a am

pliação do exercício da cidada

nia. Neste sentido, ainda que 

manter a credibilidade exija seu 

distanciamento da seara políti

co partidária e dos lugares usuais 

da política, através de seu jogo 

simbólico, também se produ

zem efeitos políticos. 

Por outro lado - para além dos 

eventos, campanhas e formu

lação de políticas- reunir recur-
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sos financeiro~ para exercitar a 

finàl.idadê<pública em espaços 
·.' . -:'' .. ' 
. não governamentais, tornou-se :·'' 

um' dos objetlvo_s legítimos des

tes movimentos: Ancorados em 

sua intenção propositiva, tor

nam-se também executores de 

projetos sociais. Participa-se, 

então, de um outro jogo e de 

outros riscos. Ao instituir suas re

gras para executar Projetos, não 

podem ignorar outras regras que 

operam entre àqueles que se fa

zem parceiros. Por exemplo, pa

ra a obtenção de recursos ma

teriais junto às empresas, 

potencialmente "parceiras", há 

obstáculos a contornar. De fato, 

no Brasil, os empresários antes 

de serem doadores de recursos 

para ações sociais tem sido his

toricamente os grandes bene

ficiários privados de "políticas 

públicas" . E, por outro lado, a 

"parceria" com agências gover

namentais (municipais, esta

duais e federais), está também 

sujeita às contingências do fisio

logismo, dos calendários eleito

rais, das disputas internas aos go

vernos e demais vicissitudes da 

chamada "cultura política" e 

das "conjunturas"6 • Assim sen

do, os riscos mais óbvios são os 

de indevido uso político elei

toral e de descontinuidade ou 

diluição dos Projetos. 

Porém, se nestes movimentos a 

heterogeneidade, a polifonia, a 

auto- propaganda e até mesmo, 

a ambigüidade7 não são vistos 

como defeitos, mas como atri

butos constitutivos, certamente 

os critérios de avaliação de re

sultados também não podem ser 

unívocos. Dentro da lógica des

tes movimentos, vários balanços 

de sucessos e fracassos são e 

serão sempre possíveis. Nos re

sultados deste jogo, de símbo-

los e de regras, os diferentes par

ceiros identificam diferentes 

"produtos" e, a partir daí, fazem 

sua contabilidade. 

No que diz respeito ao Viva Rio, 

de maneira geral, podemos até 

dizer que talvez os Projetos de 

desenvolvimento comunitário, 

particularmente os que se refe

rem à escolaridade e formação 

profissional, já podem ser con

tabilizados objetivamente com 

saldos numéricos no "aqui e 

agora". Avaliações de médio ou 

de longo prazo, no que diz res

peito à ampliação do exercício 

da cidadania, não só necessitam 

de mais tempo de observação, 

como também dependerão dos 

critérios e pontos de vista que 

presidirão tais avaliações. 

Cidadão e Estudiosos 

Moradores da cidade do Rio de 

janeiro, os autores dos textos 

aqui reunidos são também "par

ticipantes" destes movimentos. 

Além de competentes cientistas 

sociais estão todos- certamente 

em graus diversos - pessoal

mente envolvidos com o objeto 

de suas reflexões. 

Mais uma vez podemos compa

rar as questões dos anos noven

ta, com aquelas surgidas quan

do se tratava de analisar os cha

mados "novos movimentos so

ciais", dos anos 70/80. Naque

le momento passado discutiu-se 

muito as tênues fronteiras entre 

"observação participante" ou 

"participação observante"6 • Em 

outras palavras, a polêmica se 

expressava na seguinte questão: 

a "participação do cientista so

cial" desqualifica a avaliação 

analítica de um movimento? Até 

que ponto? Hoje, e não só nos 

textos reunidos neste número de 
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Comunicações .do /SER; mas 

também em correnúis:da· lite

ratura internacion~f.~bbre "m~ 

··: ;· 

teriormente divufgad9s 'através 

de outro númem de Comuni-
••• .!, • 

cações db /SER .. · 

vimentos cidadã,os", a· parti c i- . LÜlz Edl;líirdo So~res/qUe anaH- . io 

pação parece até ter ~e tornad~ sa questôes mais amplas sobre 
um pré - requisito. 

Rubem César Fernandes, autor 

do texto Viva Rio: Ações para a 

integração e Pacificação df Ci

dade que abre esta publicação 

é autor/personagem. Não abriu 

mão da atividade acadêmica e 

têm produzido pesquisas sobre 

"entidades sem fins lucrativos", 

discutindo o conceito de "ter

ceiro setor", através da ex

pressão "público porém priva

do". Foi também participante de 

primeira hora da Ação da Ci

dadania e do Viva Rio, do qual 

segue sendo Secretário Executi

vo. Assim, não é por acaso que 

seu texto apresenta o conjunto 

atual das atividades do Viva Rio, 

hoje, também, à seu estilo, uma 

"ONG de Projetas". Através de 

projetas ligados ao crédito po

pular, assistência jurídica, de

senvolvimento comunitário, 

educação de jovens e adultos, 

o Viva Rio se propõe combinar 

escolaridade, preparação para o 
trabalho, educação para a cida

dania e estímulo para partici

pação em ações comunitárias. 

E se o faz aproximando vários 

parceiros (governamentais e não 

governamentais), àncora seus 

projetas em entidades geral

mente localizadas em áreas po

bres e violentas visando "forta

lecer o associativismo no local 

e sobre ele se apoiar". Como já 

foi dito, ainda é cedo para falar 

sobre os efeitos sociais destas 

últimas parcerias e experiências 

em curso. Mas, como já existem 

pesquisas em andamento, seus 

resultados, que certamente exi

girão muita reflexão, serão pos-

os atuais e novos potenciais dé

mocráticos, o faz a partir do re

lato de sua própria experiência 

"como militante de movimen

tos pela paz e pela cidadania e 

como pesquisador da proble

mática da violência, na socie

dade brasileira, particularmente 
no Rio de janeiro." Em seu arti-

go, após apontar as inovações 

introduzidas pela Ação da Ci

dadania em nossa cultura pdtíti

ca, Soares reconstitui a trajetória 

do Viva Rio detendo-se no Fó
rum de Cidadãos, também rea

lizado em 1993. Ao sintetizar os 

pontos básicos das propostas 

contidas no documento que re

sultou deste Fórum, Soares in

forma ao leitor que não apenas 

participou da organização da

quele evento, como foi encarre

gado de redigir este documento 

final. Aliás, no decorrer de todo 

o artigo, o autor se assume como 

"cidadão engajado" que não só 

relata (e analisa com rigor teóri

co) como as "coisas são", mas 

também sugere como elas de

veriam ou, ao menos, poderiam 

ser. 

Autores do texto Imagens da De
sordem e Modelos de Policia

mento. Reflexões a partir da Ex

periência de Patrulha comu

nitária em Copacabana (1994-

95), Leonarda Musumeci, jac

queline Muniz e Patrick Larvie 

participaram da equipe da pes

quisa, do ISER, "que possibili

tou que os agentes externos à 

PM conhecessem mais de perto 

o trabalho e a cultura policiais, 

acompanhando com entrevistas 

e observações o desenvolvimen-

.. . ~. 

··:.· 



to do Projeto, e também o fun

cionamento cotidiano do Déci

mo Nono Bata/Mo; unidade res-

prevenç~o, mediação e regu

laÇão deve~ ser as marcas ca

. racterísticas dd policiamento c o-

ponsável pela pé,ltrulha ostensi- · ~ · munitário. 
va do Bairro". ,Neste sentido, a .· ·. 

pesquisa que fizeram fez .parte 

do próprio processo em questão, 

interrompido por questões de or

dem política. Os autores produ

ziram outros relatórios que ava

liam aquela experiência. Neste 

artigo chamam, particularmen

te, a atenção para necessidade 

de ampliar os termos da discus

são sobre segurança pública. A 

questão da "criminalidade vio

lenta" deve ser pensada de ma

neira articulada com questões 

relativas às rotinas quotidianas 

do espaço urbano, marcado por 

uma multiplicidade de peque

nos delitos e distúrbios não cri-

minais. Com esta perspectiva, 

sugerem que as estratégias de 

já Napoleão Miranda, que no 

ISER já havia publicado uma a

valiação dos Comitês Estatais da 

Ação da Cidadania, não fez uma 

pesquisa e monitoramento de ti

po semelhante ao que foi feito 

no caso do Projeto de Policia

mento Comu'nitário. De fato, 

montou a seqüência de notícias 

e fatos significativo, que agora 

publicamos, como roteiro pes

soal para organizar o material 

empírico que dará suporte à sua 

tese de doutoramento sobre o 

Viva Rio. No entanto, logo fa-

cultou seu uso "aos interessa

dos", entre os quais está o pró

prio Viva Rio que têm feito uso 

cotidiano desta Cronologia e 

deve atual izá-la, dando con

tinuidade ao trabalho de Na

poleão, que se encerra no final 

do ano 1996. 

Por fim, como se poderá notar, 

os textos não obedecem os mes

mos recortes, não cobrem mes

mos períodos, não respondem 

às mesmas perguntas, nem apre

sentam avaliações unívocas. 

Mas como registram aspectos 

das mesmas experiências, no 

conjunto, por vezes, fatos e 

referências se tornam repetiti

vos. Esta foi uma condição para 

manter a unidade da cada texto 

e a liberdade da reflexão de ca

da autor. Assim, bem no espíri

to de Comunicações do /SER, 

espera-se sobretudo favorecer a 

circulação das informações e 

análises para estimular novas 

discussões. 

----NOTAS ---- 4 Sobre o assunto ver referências no empresário sequest rado, seu 

1 Ver a caracterização de "cultura do 

medo" apresentada por Soares e reto

mada por Musumeci et alli nos arti

gos deste número de Comunicações 

do ISER. 

2 Cf o texto de Musumeci, Muniz e 

Larvie publicado neste volume. 

3 Ver nos textos de Rubem César 

Fernandes, Luis Eduardo Soares e na 

cronologia preparada por Napoleão 

Miranda indicações sobre os diferentes 

segmentos sociais e instituições que par

ticiparam da fundação e que hoje com

põem a Coordenação do Viva Rio. 

texto de Rubem César Fernandes. 

5 A frase de Betinho: "Nós perdemos 

a capacidade de sentir. Essa é uma 

das causas de nossa miséria", é sempre 

citada ( ver por exemplo a capa da 

Revista da Ed Vozes, ano 5, v 91 ). Ver 

também referências que Fernandes, 

em seu texto aqui publicado, faz a um 

"sentimento generalizado de 

insegurança". Notícia de jornal , 

citada na Cronologia preparada por 

Napoleão Miranda, fornece mais um 

exemplo. Alí, definindo a participação 

do VIVARIO em uma caminhada em 

favor da libertação de um jovem 

sec retário executivo afirma que o 

movimento é um "apelo emocionadd' 
que poderia "sensibilizar" até mesmo 

os sequestradores. 

6 Os textos de Soares e Musumeci et 

alli trazem elementos para a reflexão 

sobre conjunturas políticas e interfer

ências nas políticas públicas de seg

urança. 

7 Sobre a questão da ambigüidade -

como incitamento desafiador da ação 

- ver particularmente o texto de 

Soares aqui publ icado. 

8 Sobre o assunto ver textos contidos 

na coletânea A aventura antropológi
ca (Zahar, Rio de janeiro, 1986), or

ganizada por Ruth Cardoso. 



VtvA R1o: 
ÁÇÕES PARA A INTEGRAÇÃO E 

PACIFICAÇÃO DA CIDADE * 

A cidade maravilhosa 

transfomara-se numa 

cidade partida. 

• Texto de apresentação feita no X Fórum Nacio
nal BNDES, Rio de janeiro, 14 de maio de 1998. 

Rubem César Fernandes 

I - Primeiros passos 

A primeira reunião foi em setembro de 1993, 

em seguida a dois acontecimentos traumáti

cos: o assassinato de oito meninos de rua, 

junto à Igreja da Candelária, no centro da 

cidade, em julho; e o assassinato de 22 mo

radores da favela de Vigário Geral, na Zona 

Norte, em agosto. Ambos cometidos na 

madrugada, por policiais (Ventura, 1994). 

Essas ocorrências dramatizaram, pelo ab

surdo, um ambiente marcado por insegu

ranças diversas: políticas (tensões entre o 

governo do Estado e o governo Federal, as

sim como entre o Governo do Estado e as 

elites locais), econõmicas (perdas na déca

da de oitenta, num contexto inflacionário, 

acentuadas pelos prolongados efeitos nega

tivos da transferência da capital do país para 

Brasília), sociais (degradação dos serviços 

públicos), de identidade (a "cidade maravi

lhosa" transformara-se numa "cidade parti

da"). A violência urbana, que cresceu nos 

anos oitenta com a expansão do narcotráfi

co, passava a simbolizar, metonlmicamente, 

um sentimento generalizado de insegurança. 

Pesquisa com lideranças empresariais obteve 

98% de aprovação para a tese de que" ... a 

violência urbana contribui para reduzir a 

atratividade da cidade para investimentos e 

. negócios" (Plano Estratégico, 1995, e 

Fernandes & Carneiro, 1995). 

A primeira reunião trouxe umas trinta pes

soas que se perguntavam o que fazer? Como 

reagir? Escolhidas por serem formadoras de 

opinião, compunham um grupo sui generis: 

nenhuma delas exercia função de governo 



O Viva Rio reúne 

pessoas que 

praticam a vida 

pública em espaço 

não-governamental 

e vinham de segmentos os mais 

diversos da cidade. Era um gru

po heterogêneo, internamente 

competitivo, quando não mes

mo confl itivo, que se encontrou, 

no entanto, motivado por um 

sentimento comum: "nossa ci

dade está ameaçada!" 

Deste e de outros encontros 

surgiu o "Viva Rio". Seu lança

mento, anunciado em novem

bro, ocorreu em três momentos 

sucessivos no mês de dezembro 

de 1993: um seminário (com 

uma "Comissão de Cidadãos"), 

um ato mobilizador ("Dois 

Minutos de Silêncio") e um ato 

religioso encerrado com um 

show musical ("Orações pelo 

Rio"). 

O Seminário funcionou como 

um esforço investigativo: uma 

Comissão de Cidadãos reuniu

se por duas semanas interrogan

do especialistas. Cerca de 

quarenta pessoas expressivas da 

cidade (industriais, sindicalistas, 

líderes comunitários, intelec

tuais, do esporte, da cu ltura, da 

mídia, vítimas de violência), lei

gas em matéria de segurança 

pública, ouviam e questiona

vam os experts, com o suporte 

de uma equipe de registro e sis

tematização. Duas perguntas 

orientavam o questionamento: 

O que é possível fazer a curto 

prazo para baixar a taxa de vio

lência? e Como nós, que não 

somos governo, podemos aju

dar? Discursos sobre "causas 

maiores" da violência ou sobre 

"soluções globais" foram evita

dos. Buscava-se sugestões espe

cíficas e factíveis. Deste semi

nário resultou uma agenda de 

trabalho que orientou o Viva Rio 

em seus primeiros passos. 

O ato mobilizador foi marcado 

para as 12 horas, de uma sexta

feira, 17 de dezembro, com o 

slogan "Dê um Tempo para o 

Rio - parar para começar de 

novo". Pediu-se à população 

que se vestisse de branco neste 

dia, colocasse panos brancos 

nas janelas, fitas brancas nos 

carros, e que parasse por dois 

minutos, onde quer que se en

contrasse, fosse em casa, na rua 

ou no trabalho. O objetivo era 

si lenciar a cidade, em pleno 

meio dia, para que pensasse so

bre si mesma. O apelo foi rece

bido com emoção, o ato teve 

um surpreendente sucesso, e 

uma identidade forte foi cons

truída, com um sentido pacifi

cador. Vestir branco em mobili

zações cívicas tornou-se um si

nal de adesão ao futuro comum 

da cidade. 

As orações aconteceram no dia 

seguinte, sábado 18, distribuídas 

pelos espaços abertos e em

blemáticos do centro do Rio de 

janeiro. Não foi um rito ecu

mênico. Valorizou-se, ao invés, 

a variedade das crenças, cada 

tradição ocupando um lugar que 

lhe conviesse e celebrando à sua 

maneira. Vinte e quatro verten

tes religiosas fizeram-se pre

sentes, demonstrando o caráter 

cosmopolita de um centro urba

no como o Rio. Apesar e através 

das diferenças, evocaram a uni

dade da cidade, obtida na so

matória difusa das intenções. 

Em síntese, os primeiros passos 

do Viva Rio definiram-lhe o per

fil : um movimento heterogêneo 

que combina a racionalidade 

pragmática a uma simbologia de 

apelo intenso ao desejo de paz 

na cidade. 



ll-Acoordenação 

e sua lógica 

O Viva Rio é dirigido por um 

Conselho de Coordenadores 

composto de dezenove pessoas 

que se reúnem regularmente 

para orientar as suas ações, num 

ritmo quase mensal. O conjun

to, como já se disse, tem um 

caráter si ngular. Inclui lideran

ças empresariais e sindicais, da 

elite cultural e das favelas, de 

jornais concorrentes, de católi

cos e de evangélicos, de si mpa

tias político-partidárias diver

gentes (l). Como um grupo tão 

heterogêneo consegue sustentar

se no tempo? Embora ainda sur

preso, encontro seis razões que 

nos ajudam a compreendê-lo: a 

natureza pessoal e voluntária da 

participação, seu caráter não 

governamental e apartidário, o 

foco local de seu mandato, uma 

agenda comum elementar, o 

impacto de suas ações na vida 

pública, uma postura pró-ativa. 

Voluntário - São pessoas que 

tomam acento, não instituições. 

Estão ali porque querem, não 

para cumprir obrigação profis

sional. Foram selecionadas, no 

início, por um processo espon

tâneo de envolvimento pessoal, 

e mais tarde por convite intrans

ferível. O Conselho caracteriza

se por um clima de informali 

dade que o mantém distante dos 

constrangimento~ da represen

tação institucional. As decisões 

que nele são tomadas não com

prometem, necessariamente, as 

organizações a que os membros 

se associam. Estão livres, portan

to, para decidir em nome pró

prio. Por outro lado, estão ali jus

tamente porque trazem consigo, 

cada um (ou cada uma) à sua 

maneira, um patrimônio sim

bólico de peso, que uma vez 

mobilizado faz diferença na 

vida pública. 

Desiguais socialmente, os con

selheiros se eqüivalem, no en

tanto, quanto à sua expressivi

dade face a algum segmento im

portante da cidade, e nesta ra

zão respeitam-se mutuamente. 

Não são "representantes", por

tanto, e nem o é o Viva Rio. Vale 

pelo que faz, como uma ex

pressão livre de pessoas que se 

encontram e decidem fazer al

guma coisa. 

Não Governamental - Nenhum 

conselheiro tem função no go

verno. Alguém do grupo que de

cida fazer carreira política deve 

pedir afastamento, como aliás 

já ocorreu. O Viva Rio reúne 

pessoas que praticam a vida 

pública em espaços não gover

namentais. Agrupadas, dão visi

bilidade ao conceito de uma 

"sociedade civil" (ou "terceiro 

setor") participativa. Embora 

guardem, eventualmente, 

afinidades com diferentes 

tendências partidárias, com

preendem que devem abstraí-las 

no contexto do Viva Rio.Que 

sejam capazes de praticar esta 

abstração, até mesmo no calor 

dos períodos eleitorais, é prova 

que, para elas, constituir juntas 

um espaço próprio, cívico 

porém apartidário, é uma parte 

importante de suas convicções. 

Diria mesmo que o Viva Rio tem 

para elas, assim como para a 

opinião em geral, o valor de 

uma experiência. Herdeiros de 

uma tradição que vinculava 

univocamente vida pública a 

lealdade política, fazem no Viva 

Rio a demonstração de uma 

outra possibilidade, onde se dis

tingue níveis e instâncias de par

ticipação. E mais, compro

metem-se com a idéia de que 

o Viva Rio não pode evoluir 

para tornar-se um movimen-



to político estrito senso. O patri

môn i o simbólico por ele acumu

lado deve ser rigorosamente re

investido na consolidação de 

instâncias não político-partidá

rias de participação. Este caráter 

"não governamental" não impli

ca uma postura "anti-governo". 

Ao contrário, supõe teorica

mente e tem provado na práti

ca que a sustentação das inicia

tivas civis depende, no limite, 

do bom funcionamento das ins

tituições estatais. 

Da Cidade - O foco local é de

cisivo para a sua identidade. 

Seu objeto é o Rio de janeiro, e 

dentro dele as sub-regiões, os 

bairros, as comunidades. Sendo 

esta uma cidade de grande visi

bilidade, tornou-se conhecido 

nacionalmente, mantém inter

locução freqüente com outros 

Estados e começa a circular em 

âmbito internacional, mas sua 

referência e sua competência 

são locais, na cidade do Rio ou 

em outras cidades do Estado do 

Rio. Apaixonar-se pelo drama 

local e mobi I izar os moradores 

em função de seu bairro e sua 

cidade representa uma inovação 

cultural frente à uma tradição 

concentrada no drama da na

ção. O Viva Rio, assim como o 

"Plano Estratégico da Cidade", 

demonstraram, nestes quatro 

últimos anos, que o plano local 

é um espaço privilegiado para 

o exercício da cidadania. Nada 

impede, em princípio, que se 

imagine um "Viva Brasil", mas 

ter a cidade por horizonte facili

ta e dá concretude à noção de 

que compartimos, para além das 

diferenças, um campo comum 

de problemas e de soluções a 

perseguir. 

Agenda Elementar - A hetero-

geneidade do grupo implica 

certas limitações ao que se pode 

dizer e fazer em seu nome. Não 

se está ali entre iguais. Os pre

conceitos e as afinidades não 

são igualmente compartilhados. 

Apesar da informalidade, uma 

certa cerimônia se impõe. As

sim também, há uma quantida

de de temas de interesse para a 

cidade que acabam sendo evi

tados nas deliberações do Con

selho. Investimentos em energia 

nuclear (Angra I e 11), por exem

plo, é uma questão que não 

prospera em seu meio. O pro

grama de privatização tampou

co. Os assuntos que dividem 

são, si mplesmente, evitados. Se 

a coisa gera contradição, não é 

ali, no Conselho do Viva Rio, 

que há de ser dirimida. O Con

selho funciona por consenso e 

não se espera dele que se pro

nuncie ou que aja sobre todo te

ma de importância. Não tem 

uma intenção sistemática. Con

vive bem com a ambigüidade e 

a polissemia. Busca, isto sim, 

firmar princípios e metas que, 

embora elementares, pareçam 

fundamentais para o conjunto 

da cidade e devam, por isto 

mesmo, merecer uma adesão 

generalizada. Esta estratégia de 

consenso produz uma experiên

cia dinâmica, permeada de mo

mentos delicados, de tensão por 

vezes aguda, com variações no 

que é ou não considerado con

sensual. Não se traduz numa 

carta de princípios, mas num 

processo de consultas mútuas, 

pelas quais o "senso comum" se 

modifica, evolui e se impõe. O 

Conselho exercita, portanto, a 

arte do relacionamento positi

vo entre os segmentos e as opi

niões que compõem a cidade. 

Não estão todos ali, é evidente; 

mas a partir daquele grupo po-

de-se dar um passo de aproxi

mação em praticamente todas 

as direções. 

Grande Visibilidade- Sem dúvi

da, participar do Viva Rio tem 

sido estimulante por conta do 

seu impacto. A cada ano, em 

1994, 1995, 1996 e 1997, regi s

trou-se mais de mil matérias so

bre suas ações na imprensa es

crita brasileira; em média, mais 

de três notícias por dia. A pre

sença no rádio, na televisão, e 

agora na internet, é igualmente 

intensa. O Viva Rio seria impen

sável sem a mídia. A presença 

de diretores de quatro jornais 

(Gazeta Mercantil, Jornal do 

Brasil, O Dia, O Globo) em sua 

coordenação faz diferença, mas 

há outras explicações para o 

fato. Um almoço mensal com 

editores e colunistas dos vários 

órgãos nacionais e estrangeiros 

presentes no Rio de janeiro (mé

dia de 25 pessoas) criou o hábi

to de discutir o back ground das 

matérias que são notícia na ci

dade. Com este almoço, ofere

cido pelo proprietário do restau

rante, membro da coordenação, 

coloca-se personagens interes

santes em contato direto com o 

corpo intermediário da mídia, 

aquele que elabora a notícia diá

ria. Cria-se, assim, pela repe

tição, um circuito qualificado de 

interlocução e, no limite, uma 

certa cumplicidade interpretati

va com as redações. Mais im

portante, contudo, é um estilo 

de trabalho que se expressa em 

fatos de interesse jornalístico. O 

Viva Rio produz eventos. Den

tre as três primeiras pessoas con

tratadas para o seu staff, em 

1994, a primeira era uma asses

sora de imprensa e a segunda 

um produtor de eventos. Agen

tes de publicidade freqüentam 



O Viva Rio nasceu 

de uma reação 

espontânea à 

violência no Rio. 

Sua missão é 

contribuir para a 

paz na cidade 

o Conselho de Coordenação 

desde o seu início e contribuem 

regularmente, de modo vólun

tário, para as çampanhas do Vi

va Rio. A palavra "campanha" 

está associada a ações comuni

cativas que ocorrem tanto na 

política, quanto na publicidade 

comercial. Os publicitários 

fazem marketi ng através de 

"campanhas" e são chamados 

a trazerem o know how comu

nicativo adquirido no mercado 

para a esfera da política. Desen

volve-se um " marketing públi

co" e o Viva Rio dele participa 

através de campanhas veicula

das gratuitamente pela mídia. 

Tal nível de exposição exige 

cuidados permanentes, posto 

que a marca "Viva Rio" vale 

apenas na medida da sua cre

dibilidade. 

Pró Ativo - As perguntas inici

ais ("O que é possível fazer a 

curto prazo?" e "Como podemos 

ajudar?") permaneceram inscritas 

na orientação central do movi

mento. Os problemas são apon

tados, os protestos incorporados, 

o drama socia l é valorizado, 

mas ao invés de se expressarem 

sob a forma da denúncia acusa

tória, como era norma no dis

curso dos movimentos sociais no 

período da Guerra Fria, encon

t ram uma fo rmul ação de 

proposições positivas. O Viva 

Rio, já pela qualidade do seu 

nome, tem obrigação de pensar 

positivamente. Esta é uma limi

tação, com certeza, posto que 

o drama e a emoção alimentam

se da negatividade. Num con

texto crítico, contudo, sobrecar

regado de imagens negativas, 

como era o caso do Rio de Ja

neiro no início dos anos noven

ta, a abertura de um horizonte 

positivo obteve um reconheci-

mento generalizado. Por outro 

lado, o desgaste dos discursos 

giÓbalizantes deu lugar a uma 

demanda impaciente por solu

ções específicas. No contexto 

atual, a fala pública não se sus

tenta a menos que possa apon

tar para as suas implicações sob 

a forma de resultados. Propo

sições positivas tendem a aglu

tinar a opinião, ainda que de 

modo diferenciado, enquanto 

que as negativas tendem a divi

di-la. Insistindo na positividade, 

o Conselho do Viva Rio tem me

nos chances de se deparar com 

divisores de opinião intranspo

níveis. 

As razões para o consenso, ar

roladas acima, não excluem, é 

óbvio, a competição e o confli

to. A competição entre os jor

nais é diária, assim como entre 

católicos e evangélicos, e os 

sindicatos continuam a fazer 

greve no Rio de Janeiro. Greves 

houve no setor da indústria na

val que envolveram negoci 

ações difíceis entre personagens 

que continuaram a se encontrar 

cordia lmente nas reuniões do 

Conselho do Viva Rio. Episódios 

candentes ocorreram que amea

çaram as relações pessoais in

ternas. A existência de um es

paço consensual, no entanto, 

tem parecido valiosa o bastante 

para que todos cuidem, em al

guma medida, para que não 

desapareça. 



I 

III - A sociedade 

civil faz políticas 

públicas 

O Viva Rio nasceu de uma 

reação espontânea à violência 

no Rio, e cresceu, em conse

quência, buscando meios efi

cazes de pacificação. É esta, na 

verdade, a sua missão: contri

buir para a paz na cidade. O ob

jetivo é de fáci I compreensão. 

Não há indivíduo, qualquer que 

seja a sua idade, origem ou fun

ção, que não reconheça a paz 

como valor. Realizá-la, no en

tanto, é tarefa complexa que im

plica uma combinação feliz de 

múltiplas circunstâncias, algumas 

ao alcance da ação consciente, 

outras nem tanto. Buscando fa

zer a sua parte, o Viva Rio tem 

desenvolvido uma variedade de 

projetas, que podem ser classi

ficados em quatro dimensões: 

difundir os signos da paz, con

jugar segurança pública e 

direitos humanos, fomentar a 

educação de jovens e adultos, 

promover o desenvolvimento 

comunitário. 

1 . Paz para a cidade 

A dor e o medo são sentimentos 

profundos que afloram e se ge

neralizam em situações de vio

lência; e são eles próprios gera

dores de novos episódios que 

trazem mais medo e dor, num 

ciclo que se pode chamar "in

fernal" . O ciclo se rompe quan

do gestos de paz afloram com 

igual ou maior intensidade e 

sobretudo quando demonstram 

eficácia na superação da violên

cia. Neste sentido, o Viva Rio 

tem liderado campanhas onde 

os signos da paz estão, sistema

ticamente, associados a propos

tas pragmáticas. "Dois Minutos 

de Silêncio", "Estamos nomes

mo barco", "Unir as forças do 

Rio", "Reage Rio", "Desarme

se", "Paz no Trânsito" foram 

campanhas que lograram mobi

lizar a opinião pública, fortale

cendo as alternativas pacifica

doras no ambiente geral da ci

dade. Se a violência manchou 

a imagem do Rio nos últimos 

anos, também é verdade que 

deu ocasião a um testemunho 

da força e da generosidade de 

seus movimentos cidadãos. No 

horizonte dos cenários pos

síveis, a recuperação e a pacifi

cação do Rio tornou-se um dos 

motivos dominantes no debate 

público, como uma esperança 

mobilizadora de recursos de to

da ordem. Dentre os muitos 

atares responsáveis por este re

sultado, um bom número deles, 

na área não governamental, é 

ativa nas ações do Viva Rio. 

2. Segurança e direitos humanos 

Crime e desordem são assuntos 

de polícia, mas não só. Envol

vem, a rigor, o conjunto dos in

divíduos e das instituições . 

Como, então, pode a sociedade 

civil contribuir para a criação de 

um ambiente onde as pessoas 

se sintam seguras? Foi esta a 

primeira pergunta formulada 

pelo Viva Rio, já na Comissão 

de Cidadãos reunida em dezem

bro de 1993. As respostas, que 

orientaram-lhe os primeiros pas

sos, fizeram um duplo movi

mento. Deram início a um diá

logo entre personagens da co

munidade de segurança, de um 

lado, e defensores dos direitos 

humanos, de outro; e produ

ziram uma série de sugestões 

operacionais. O diálogo entre 

agentes da polícia, da justiça e 

da sociedade civil tornou-se 

constante no Viva Rio e as su

gestões deram origem a quatro 

frentes de trabalho, menciona

das a seguir. 



• Produção de informações 

qualificadas sobre violência ur

bana - em parceria com o cen

tro de pesquisas ISER, estimu

lou-se o desenvolvimento de 

bases de dados que viabilizem 

a avaliação e o planejamento de 

políticas públicas. Os principais 

resultados são mencionados na 

bibliografia abaixo. 

• Policiamento Comunitário -

em parceria com a Polícia Mili

tar e a Polícia Civil, desenvol

veu-se em Copacabana um pro

grama de interação sistemática 

entre as polícias e organizações 

da sociedade civil e do setor 

privado tendo em vista um poli 

ciamento preventivo, orientado 

para a resolução de problemas 

específicos geradores de insegu

rança no plano local. Esta ex

periência contou com o apoio 

intelectual da Police Founda

tion, de Washington DC, e foi 

inspiradora de uma série de ini

ciativas no mesmo sentido em 

outros estados e cidades do país. 

• Propostas de reforma do 

sistema de segurança pública -

em parceria com a Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos, 

do Ministério da Justiça, o Viva 

Rio promoveu uma série de sete 

seminários regionais, reunindo 

representantes das polícias, da 

justiça e da sociedade civil, com 

o propósito de formular suges

tões de reforma, as quais estão 

registradas em documentos cita

dos na bibliografia. 

• Assistência jurídica em fave

las - com o apoio da mesma 

Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, criou-se um serviço 

de acesso à justiça para popu

lações de favela, denominado 

Balcão de Direitos, onde se faz 

mediação de conflitos, doeu-

mentação e apoio em proces

sos judiciais. Os Balcões de Di

reitos estão preparados para re

ceber qualquer tipo de pleito, 

sendo mais comuns os casos de 

família, trabalho, propriedade, 

pequenos crimes e abuso de 

autoridade. Estão instalados em 

sete favelas, prestam serviço re

gular a dezenove favelas e aten

deram em 1997 a cerca de seis 

mil casos. 

3. Educação de jovens e adul

tos 

A educação é um divisor de á

guas. Distingue, como nenhum 

outro indicador, quem tem a

cesso às oportunidades do mer

cado e da cidadania. Cerca de 

60% dos jovens e adultos do 

Estado do Rio de Janeiro não 

chegaram a concluir o ensino 

fundamental. Abandonaram a 

escola no transcurso do primeiro 

grau, engrossando a parcela 

majoritária da população que 

vive sob o risco constante e cres

cente da marginalização. É a 

este vasto grupo perdido pela 

escola que o Viva Rio dirige, 

prioritariamente, seus projetas 

educacionais. Trata-se de uma 

escolha estratégica, portanto, e 

que tem um sentido mobiliza

dor: indivíduos e instituições são 

chamados a contribuir, com 

urgência, para a educação do 

país, num trabalho complemen

tar ao do sistema escolar oficial. 

Cinco idéias chave orientam 

essas ações: 

• Formação de turmas de 25 a 

30 alunos em organizações co

munitárias situadas no interior 

das comunidades pobres (fave

las e periferias). 

• Metodologia de ensino à dis

tância, com o Telecurso 2000, 

para primeiro e segundo graus. 

• Aproximação entre matérias 

escolares e temas do trabalho, 

da cidadania e dos direitos hu-

manos. 

• Combinação do estudo com 

ações comunitárias. 

• Sistema de estímulos, con

troles e avaliação referido à 

produtividade dos professores e 

dos alunos. 

Em inícios de 1998, o Viva Rio 

coordenava uma rede compos

ta de 329 turmas com este per

fil, com cerca de 10.000 alu

nos, em 260 comunidades po

bres e 34 municípios do Estado 

do Rio. É um sistema que se 

apoia em duas iniciativas go

vernamentais: o Programa de 

Aumento da Escolaridade (PAE), 

da Secretaria Especial do Traba

lho da Prefeitura do Rio de Ja

neiro, e o Serviço Civil Volun

tário, coordenado pela Secreta

ria Nacional de Direitos Hu

manos, do Ministério da Justiça, 

e pela Secretaria de Estado do 

Trabalho e Ação Social do Esta

do do Rio de Janeiro. Em am

bos os casos, o Viva Rio busca 

uma expansão do número de 

turmas e alunos através de 

apoios da iniciativa privada. Um 

outro projeto, de natureza com

plementar, destina-se à edu

cação esportiva de crianças e 

adolescentes, contando, na mes

ma data, com 2600 alunos em 

comunidades do Favela Bairro, 

num programa apoiado pela 

Secretaria Municipal de Habi

tação e pela iniciativa privada. 

4. Desenvolvimento comu

nitário 

Na categoria "desenvolvimen

to comunitário" estão projetas 



de fomento de micro empreen

dimentos em favelas e bairros 

pobres. Incluem crédito, as

sistência técnica e associativis

mo empreendedor. 

O Viva Cred é um programa de 

crédito a micro empreendedores 

em favelas do Rio que pretende 

contribuir para a integração da 

cidade no plano financeiro. Sua 

matriz está localizada na Roci

nha, uma segunda agência está 

em Rio das Pedras e mais duas 

agências devem ser criadas ain

da em 1998, na Maré e em ou

tra área a ser definida. Funcio

nando no interior dessas comu

nidades, o Viva Cred compete 

com os agentes do crédito in

formal, agiotas e fornecedores, 

com empréstimos que variam de 

cem a dez mil reais. Faz um a

tendimento caso a caso, através 

de Agentes de Crédito que visi

tam o negócio, quase sempre 

doméstico, avaliam suas con

dições segundo um formulário 

padrão, definem com o cliente 

os termos do empréstimo e 

fazem a cobrança em caso de 

atraso. Este tratamento perso

nalizado é a chave que permite 

abrir as barreiras que separam o 

formal do informal em matéria 

de crédito produtivo em bairros 

pobres. Aumenta os custos da 

operação, tornando-a "labor in

tensive," mas, por outro lado, 

diminui os seus riscos. O cál

culo da medida justa entre cus

tos e riscos é crítico para o pro

jeto, visto que ele supõe uma 

expansão para a larga escala que 

o torne significativo como uma 

opção de mercado. Sendo este 

o horizonte, o Viva Cred com

pôs uma diretoria que combina 

pessoas familiarizadas com o 

ambiente favela e pessoas ex-

A reun ião típica da diretoria dis

cute, justamente, aspectos ope

racionais da integração entre as 

dimensões sociais e financeiras 

do projeto. Do mesmo modo, o 

investimento inicial e o dese

nho do produto creditício resul

taram de parcerias com agentes 

financeiros oficiais (BID e 

BNDES), particulares (FININ

VEST) e unia empresa de con

sultaria alemã (IPC). Ao fim de 

um ano de ope.rações, o Viva 

Cred demonstrou que o chama

do "crédito popular" pode ser 

auto-sustentável; cabe-lhe ago

ra demonstrar a possibilidade da 

passagem à larga escala. Se 

lograr este feito, terá cumprido 

sua missão inicial e deverá, en

tão, decidir entre tornar-se um 

agente financeiro de pleno di

reito ou entregar o bastão a a

gentes financeiros já existentes 

que se interessem por este novo 

nicho de mercado. 

A assistência técnica foi integra

da ao programa educacional, 

com um curso sobre "como ini

ciar e tocar o meu negócio", que 

inclui exercícios sobre negócios 

virtuais ou reais, segundo o caso, 

explorando os recursos e as 

oportunidades locais. Cria uma 

série de possibilidades de parce

rias, como o Balcão Sebrae & 

Viva Rio na Rocinha, e desdo

bra-se no fomento do associa

tivismo micro-empresarial. Com 

o estímulo do Viva Rio, foram 

criadas em 1997 as Associações 

Comerciais da Rocinha e da 

Maré. 

Outro exemplo do gênero é o 

projeto lardineiros do Bairro. 

Com o apoio da Comunidade 

Solidária, treinou-se jovens da 

favela Santa Marta em jardina

gem, com a missão de cuidar 

perientes no sistema financeiro. dos canteiros recém criados em --

Botafogo pela Prefeitura no âm

bito do "Rio Cidade". São cer

ca de cem canteiros construídos 

ao longo da rua Voluntários da 

Pátria, que valorizam as calça

das em contraponto ao trânsito 

que atravessa o bairro rumo a 

outras regiões. O cuidado dos 

micro jardins é difícil para a 

Prefeitura, dada a imensa exten

são dos parques, jardins e ár

vores nas ruas da cidade. Faz 

sentido, portanto, que a inicia

tiva local cuide do verde à sua 

porta. Engajar os jovens da fave

la na melhoria das calçadas no 

bairro tem um sentido profis

sionalizante, mas é também 

educacional em amplo sentido, 

para o conjunto dos moradores, 

e contribui para diminuir a ten

são entre "morro e asfalto". Pas

sado o primeiro ano de treina

mento e implantação, o projeto 

passa a depender do apoio pri

vado, o qual é estimulado pela 

Prefeitura com a concessão de 

placas para o anúncio do pa

trocínio. Demonstrada a viabi

lidade, pretende-se em 1998 re

produzir a experiência em dez 

outros bairros da cidade. 

Na área habitacional, o Viva Rio 

fez uma experiência expressiva 

em Jacarepaguá, acompanhan

do a remoção de populações 

desabrigadas pelas chuvas de 

fevereiro de 1996 e gerencian

do a construção de novas casas 

para quase 300 famílias. O s con

juntos residenciais "Rio das 

Flores" e "Rio Novo", em Rio 

das Pedras, resultaram desta ini

ciativa, que contou com um 

forte apoio do Instituo C&A, da 

USAID, de doações anônimas e 

de uma sólida parceria com a Sec

retaria Municipal de Habitação. 
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IV- O estilo 

Viva Rio 

Os projetos são diversos, mas 

possuem um estilo comum que 

pode ser resumido em quatro 

pontos: "produto", "política pú

blica", "parcerias", "associati

vismo local''. 

Cada projeto, ainda quando pe

queno, deve ter características 

que facilitem a sua multiplica

ção. No Policiamento Comu

nitário, na Educação de Jovens 

ou no Crédito Popular, importa 

que os resultados e o modo de 

fazer sejam os mais claros e sim

ples que possível, que se pres

tem à padronização quanto aos 

procedimentos básicos, que pos

sam ser mensurados em alguma 

medida e avaliados com um mí

nimo de objetividade, e que es

timulem a criatividade dos agen

tes em sua produção e difusão. 

Não se trata, aqui, de menos

prezar o valor do artesanal ou do 

artístico de um projeto que se 

quer único e bem feito. É possí

vel que surjam projetos assim no 

Viva Rio. A ênfase, contudo, vai 

numa outra direção, mais próxi

ma à lógica do "produto", que 

deve responder a uma demanda 

efetiva e crescer com ela. 

Organizações como o Viva Rio 

respondem a demandas coleti

vas que não foram ainda identi

ficadas ou satisfeitas pelo mer

cado. Tornam-se, assim, produ

toras de bens e serviços de inte

resse público . . No Viva Rio, os 

projetos devem, em regra, res

ponder à pergunta adicional de 

sua aplicação em escala. Em seu 

quarto ano de existência, o Viva 

Rio coordena uma rede de 350 

bases institucionais em favelas e 

bairros pobres, gerando cerca de 

600 empregos diretos. A idéia de 

que organizações da sociedade 

civi I possam ser promotoras de 

políticas públicas causa ainda 

surpresa num p;:lÍs de tradição 

estatista como o BrasiL A novi

dade leva, por vezes, à opinião 

superficial de que elas preten

deriam (ou deveriam) substituir 

as funções de governo. Esta é 

uma idéia ingênua, errónea e 

perigosa, que não vou discutir 

aqui (ver Fernandes 1997a). No 

Viva Rio, entende-se que os pro

jetas têm uma natureza comple

mentar a programas governa

mentais, sendo inclusive, em 

boa parte, financiados por eles. 

Isto não exclui conflitos even

tuais com os governantes. Bem 

ao contrário, o Viva Rio foi 

agente passivo e ativo de mo

mentos de alta tensão. Coloca 

o conflito, no entanto, no con

texto de uma estratégia global 

de cooperação, onde se busca, 

obstinadamente, um consenso 

prático, que se atualize em pro

gramas específicos de interesse 

coletivo. 

Os projetos, em geral, combi

nam recursos de várias fontes, 

dando forma e direcionamento 

a um conjunto de "parcerias". 

A expressão está na moda. De

nota uma mudança significati

va na cultura da vida pública 

brasileira. Falava-se antes de 

"ai ianças", expressão carregada 

de conotações sacramentais. As 

"alianças" pressupunham uma 

identidade de interesses, origem 

ou substância. Remetiam a com

promissos de longo prazo, se 

não perenes. As "parcerias", ao 

invés, tendem a ser parciais e 

localizadas. Remetem a fins es

pecíficos e aos meios de alcan

çá-los. Envolvendo atores dife

renciados na hierarquia social e 

instituições com origens e fins 

heterogêneos, contribuem para 

uma tendência geral integra

dora, mas se limitam à dimen-



são i'ncerta das tendências, sem 

implicar compromisso ou pre

tensão de prover a realização 

dos objetivos gerais. As parce

rias têm data marcada para co

meçar e terminar. 

Por razões de estratégia e de 

operacionalidade, os projetas 

do Viva Rio visam fortalecer o 

associativismo local e sobre ele 

se apoiar. Por exemplo: as salas 

do Programa de Aumento da Es

colaridade, assim como as do 

Serviço Civil Voluntário, funcio

nam em organizações comu

nitárias, no interior das favelas 

ou bairros pobres. As organiza

ções são responsáveis pela ges

tão do programa a ser cumpri

do e são devidamente remune

radas por este trabalho. Devem, 

em contrapartida, investir em si 

próprias para cumprir o progra

ma, adquirindo uma série de 

equipamentos. São elas, ainda, 

Nota 
1. O Conselho de Coordenação do 
Viva Rio é composto das seguintes 
pessoas: 

• Betinho (Hebert de Souza - So
ciólogo, I BASE, Ação da Cidadania), 
em memória 

• Caio Fábio O' Araújo Filho (Presidente 
da Associação Evangélica Brasileira) 

• Carlos Manoel C. Lima (Vice-Presi 
dente da Confederação de Sindicatos 
Metalúrgicos do Brasil) 

• Ciarice Pechman (Economista, Presi 
dente da Associação Brasileira de Cãm
bio) 

• Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira (Presi
dente da Federação de Indústrias do Rio 
de Janeiro) 

que coordenam as ações locais 

no âmbito das campanhas gerais 

(doação de sangue, educação 

para o trânsito, limpeza de es

paços públicos, plantio de árvo

res, natal sem fome, prevenção 

de desastres etc). São, portanto, 

valorizadas no plano local, re

forçando-se como instâncias de 

organização e promoção de 

bens e serviços de· interesse da 

comunidade. É a multiplicação 

capilar dessas organizações que 

dá sustentação aos processos de 

integração da cidade- uma in

tegração que precisa crescer ho

rizontalmente e de baixo para 

cima, emprestando sentidos 

concretos e visíveis ao conceito 

abstrato de "cidadania". E mais, 

é pela atividade do associativis

mo local que os grandes inves

timentos podem ser absorvidos 

na variedade das micro situa

ções. O associativismo local 

• Humberto Motta (Presidente da As

sociação Comercial, Rj) 

• Itamar Silva (Coordenador Geral do 

Grupo ECO, líder de favelas) 

• João Roberto Marinho (Vice-Presi

dente das Organizações Globo) 

• Joaquim Falcão (Secretário Geral da 

Fundação Roberto Marinho) 

• Jorge Hilário Gouveia Vieira (Ad

vogado) 

• Luis Fernando Levy (Presidente do 

jornal Gazeta Mercantil) 

• Maria Cristina Sá (Coordenadora da 

Pastoral do M enor, Arquidiocese do 

Rio de Janeiro) 

compõe o "capital social" que 

empresta racionalidade aos 

efeitos sociais dos investimen

tos económicos. Bens e serviços 

públicos, como água, luz, es

goto, lixo, gaz, educação, saú

de, meio ambiente, esportes etc 

estão condenados a disperdícios 

monumentais enquanto não 

contarem com o apoio do capi

tal social articulado pelas mi

cro instituições comunitárias. 

Neste sentido, os projetas do 

Viva Rio realizam-se, em regra, 

pela intermediação das asso

ciações locais. Cumprem, as

sim, o duplo propósito de ofere

cer serviços específicos e desen

volver a micro institucional ida

de da sociedade civil. Um pro

pósito reforça o outro, numa di

nâmica que, espera-se, con

tribua efetivamente para a paci

ficação da cidade. 

Miguel Darcy de Oliveira 
(Secretário executivo do IDAC, con

selheiro da Comunidade Solidária) 

• Ricardo Amarai (Empresário Cul 
tural) 

•Roberto Medina (Empresário de Publi

cidade, diretor da Artplan) 

• Rubem César Fernandes (Secretário 
Executivo do ISER e Secretário Exec
utivo do Viva Rio) 

• Ruth Aquino (Chefe de Redação do 
jornal O DIA) 

• Walter de Mattos jr. (empresário da 
área de comunicação) 

• Zuenir Carlos Ventura Uornalista do 
jornal do Bras i I e escritor) 
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SociEDADE CIVIL E 
MOVIMENTOS S<XIAIS NO 

MuNDO GLOBALIZAD01 

Este ensaio é 

dedicado à 

memória do 

Betinho e a seus 

companheiros 

do /BASE 

Luiz Eduardo Soares (IVPER}-UER}) 

Vivemos um momento de perplexidades, 

ceticismo, incerteza, ansiedade, algumas 

promessas e muitos riscos. O maior poder 

do mundo globalizado, neste final de sécu

lo, o capital financeiro, flutua livre de 

qualquer controle coletivo, institucional, 

público, político, nacional ou transnacional. 

Fonte de riqueza e de miséria, os trilhões de 

dólares deslocam-se com a velocidade de 

um impulso eletrônico e a voracidade de um 

predador. Sob a ameaça iminente da ruína 

econômica, o mundo contemporâneo subs

tituiu a sombra do holocausto nuclear, da 

guerra fria, pela sombra lúdico-trágica do 

holocausto financeiro: se a moeda são múl

tiplas relações em deslocamento constante, 

em mercados virtuais, a derrocada financei

ra produz consequências bastante concre

tas para imensos contingentes populacio

nais. Se os Estados Nacionais e as Democra

cias foram as principais conquistas políticas 

dos séculos anteriores e de nosso longo sécu

lo XX, "a era dos extremos", a criação de 

instituições políticas democráticas transna

cionais constitui, certamente, o principal 

desafio e a maior utopia para o século XXI. 

Mas a cena globalizada de nosso mundo pós

guerra fria não traz apenas riscos, efeitos 

perversos, xenofobia, racismos e funda

mentalismos, aprofundamento das divisões 

sociais, agravamento das injustiças, apatia 

cívica, desmobilização, ausência de rumos 

e carência de projetas coletivos viáveis. 

Nosso tempo também traz consigo 

mudanças positivas, perspectivas promisso-
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E creio que, .em 

ambiente 

democrático, a 

única atitude 

eticamente 

consequente é 

oferecer sugestões 

alternativas, o que, 

por sua vez, requer 

algum grau de 

otimismo. 

ras, novos horizontes para a atu

alização de potencialidades 

democráticas e cosmopolitas. 

Pretendo refletir, no presente 

ensaio, sobre alguns desses no

vos potenciais democráticos, a 

partir do relato de minha própria 

experiência como militante de 

movimentos pela paz e pela ci

dadania, e como pesquisador da 

problemática da violência, na 

sociedade brasileira, particular

mente no Rio de janeiro. Se 

destaco as dimensões positivas 

e as potencialidades políticas 

democráticas de alguns movi

mentos civis brasileiros recentes 

e se enfatizo aqui lo que eles têm 

de novo, não o faço para negar 

as tradições de lutas em que se 

inscrevem e da qual extraem 

inspiração, muito menos para 

subestimar seus limites e con

tradições. Seria ingenuidade 

celebrar as virtudes e esquecer 

os problemas. Por outro lado, a 

ênfase nos aspectos positivos, do 

ponto de vista da ampliação da 

cidadania e de aprofundamen

to social da democracia, é ne

cessária, quando a tendência, na 

academia, é negligenciá-los, a 

partir de avaliações que consi

dero pobres, unilaterais, redu

cionistas, unidimensionais. Na 

academia, pelo menos no con

texto brasileiro, ser pessimista é 

si nônimo de seriedade e respon

sabi lidade intelectual. Ser ati

mista é si nônimo de superficia

lidade, ingenuidade, inconse

quência, i rresponsabilidade. 

Fazer um diagnóstico negativo 

e elaborar um prognóstico pes

simista são práticas correntes e 

extremamente va lorizadas, no 

Brasil. Não importa que apre

visão se mostre equivocada, no 

futuro. O erro não porá em risco 

a respeitabilidade do profeta. Se 

o profeta é pessimista, será sem

pre respeitado. Mas uma pros

pecção otimista poderia desesta

bilizar a credibilidade de um 

intelectual, até mesmo se viesse 

a ser comprovada, no futuro. 

Por isso, acredito que, hoje, as

sumir uma atitude otimista é um 

gesto político importante. E 

creio que, em ambiente demo

crático, a única atitude etica

mente consequente é oferecer 

sugestões alternativas, o que, 

por sua vez, requer algum grau 

de otimismo. Otimismo não sig

nifica adesismo conservador, 

nem simplificação ou negação 

de limites, problemas, precarie

dades, contradições. Em outras 

palavras, observar a cena con

temporânea destacando dimen

sões positivas e potenciais pro

missores não implica defesa do 

capitalismo, em sua fase con

temporânea, ou aceitação das 

injustiças sociais tão profundas, 

em todo o mundo e no Brasil , 

em particular. Tampouco signi

fica o desconhecimento das di

mensões negativas de nossa era 

globalizada, sob hegemonia dos 

países capitalistas centrais. 

Passo, então, depois desses es

clarecimentos introdutórios, a 

descrever alguns aspectos, que 

julgo relevantes, de movimen

tos sociais que considero impor

tantes e portadores de novidades 

significativas. Vou me referir à 

Campanha Pela Cidadania e 

Contra a Fome e ao movimen

to Viva Rio, o qual se transfor

mou em uma ONG e gerou di

versos filhotes. 
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I. Renovação 

Reformista e 

Pr~gmática 

A Campanha pela Cidadania e 

Contra a Fome, liderada pelo 

saudoso Herbert de Souza, Beti

nho, inaugurou uma nova cul

tura da mobilização democráti

ca, no Brasil, vencendo, por seu 

sucesso relativo, as resistências 

dos céticos e mostrando que sua 

inspiração apoiava-se em inter

pretações adequadas das mu

danças que marcam nosso tem

po. As idéias principais eram 

simples, mas surpreendentes e 

até chocantes, para a cultura 

política das esquerdas: 

(1) Filantropia, caridade, assis

tencialismo deixaram de ser 

pecados mortais ou desvios 

ideológicos a serviço da re

produção do domínio de classe. 

Perdendo a marca fortemente 

negativa, com que era descrito 

pelos intelectuais e pela esquer

da, o assistencialismo pôde, 

então, ser redescrito como ma

nifestação de solidariedade

e nós sabemos que a solidarie

dade sempre foi um valor im

portante na tradição democráti 

ca, e foi estampada no tríptico 

revolucionário de 1789 como 

"fraternidade". 

(2) Todos podem colaborar da 

forma que desejarem, quando 

desejarem, de acordo com suas 

disponibilidades e recursos. 

Não é preciso aderir a alguma 

ideologia ou cumprir regras para 

prestar uma contribuição à cam

panha contra a fome. Os po

bres que se sentirem em con

dições de dividir o pouco que 

têm e os ricos que se sensibili

zarem são bem vindos. Não im

porta se o rico dá uma contri

buição para exorcizar suas cul

pas, ou para legitimar seu po

der, ou para mascarar o fato de 

que seus privilégios são cúm-

.. 
~ 
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plices da exploração e da in-

justiça social; que geram a misé

ria e a fome. A campanha não 

tem inimigos, nãoexclui parti

cipantes, não procu,ra culpados 

e não dispõe de uma teoria úni

ca para explicar a gênese da 

fome e da exclusão social. Não 

tem, tampouco, um programa 

de governo alternativo, nem pre

tende converter-se em um parti

do político. O movimento não 

se concebe como um sujeito 

que tenha uma voz autorizada, 

que recrute alguns e se identi

fique pela diferença com aque

les que exclui. Não evoca ou 

defende interesses de classe ou 

de corporações profissionais. 

(3) A campanha assume esse 

nome justamente porque evita 

confundir-se com um movimen

to organizado. A campanha pe

la cidadania e contra a fome não 

tem uma organização; tem 

várias. Não tem um centro; tem 

vários. Não adota uma dinâmi

ca de funcionamento; adota 

várias. Qualquer um pode cri

ar um núcleo, um comitê, orga

nizar-se como desejar, encontrar 

uma sede própria, estabelecer 

procedimentos que julgar mais 

eficientes e estipular a dinâmi

ca que preferir. Sindicatos, clu

bes, associações de moradores, 

igrejas, instituições, empresas, 

ou simples indivíduos podem 

associar-se à campanha. Basta 

desejar fazê-lo, organizar-se e 

agir. Mas também é bem vinda 

a contribuição eventual e fortui 

ta, que não se repete em bases 

regulares. Qualquer doação é 

bem aceita. 

(4) A única definição perma

nente e consensual da campa

nha é esta: é necessário e urgente 

ajudar os que sofrem a carência 



absurda e abjeta da m1sena. 

Ajudar com alimentos e toda a 

proteção possível , pelo maior 

tempo possível, do modo mais 

regular e consistente possível. 

O que é, afinal , que diferencia 

a campanha contra a fome do 

assistencialismo tradicional e 

qual a contribuição da iniciati

va de Betinho e de seus com

panheiros para a inovação dos 

movimentos cívicos, no Brasil ? 

-contribuição que marcará mo

vimentos posteriores, como o 

Viva Rio, de que tratarei a seguir. 

Que resultados a campanha lo

grou? Minha resposta, minha 

própria leitura do processo pode 

ser sintetizada da seguinte for

ma: ao redescrever o assisten

cialismo, conferindo-lhe valor 

positivo, do ponto de vista políti

co, a campanha nos ensinou a 

valorizar as iniciativas cívicas 

solidárias, de efeito prático ime

diato, ainda que fugaz e insufi

ciente. Nos ensinou a questio

nar o pensamento político que 

não se compromete com uma 

agenda factível, concreta, viá

vel. Nos ensinou a duvidar dos 

grandes discursos principistas, 

doutrinários, que conduzem à 

apatia, à inércia e à divisão das 

forças sociais democráticas. 

Nos ensinou que a melhor críti

ca é a adesão a uma prática al

ternativa, que se mostre compa

rativamente vantajosa. Nos 

ensinou que já saímos da dita

dura e, portanto, do momento 

que exigia, de todos nós, uma 

retórica da denúncia. A retóri

ca própria ao momento demo

crático é a da cobrança do Esta

do, mas também a da oferta de 

alternativas e a da parceria com 

o Estado. Nos ensinou a consi

derar que o que verdadeiramen-

te importa é resolver os proble

mas, os imensos problemas da ex

clusão social e não confirmar a -

verdade de nossas convicções 

ideológicas. A cultura da es

querda; no Brasil, tende a valo

rizar apenas o que se torna 

política do Estado e se supõe 

capaz de resultados perma

nentes e estruturais. Aproximan

do a esquerda e suas instituições 

de associações não políticas 

tradicionais, a campanha edu

cou a esquerda no convívio tole

rante e ecumênico de alianças 

amplas, no domfnio social, as

sim como, por outro lado, atraiu 

para o campo político popular 

e democrático um conjunto 

enorme de atores, que tradicio

nalmente jamais se pensaram ou 

identificaram com as esquerdas. 

A campanha mobilizou, ao 

todo, de modos variados, cerca 

de 20 milhões de pessoas, em 

todo o país (os dados são con

trovertidos). Ajudou e continua 

ajudando um número muito 

grande de famílias pobres. Além 

disso e, talvez, mais importante 

que tudo o mais: a campanha 

focalizou, política e cultural

mente, a problemática da fome, 

da miséria, da exclusão, da ci

dadania, a tal ponto que ela se 

tornou tema central da agenda 

pública, durante o período em 

que esteve mais dinâmica (uma 

características desses movimen

tos é seu caráter fugaz e sua 

dependência da mídia - volto a 

essa questão, adiante). 

A ciência política nos ensinou 

que, assim como ocorre nas bri

gas das esquinas, vence uma 

disputa política os atores que 

forem capazes de atrair o maior 

número de aliados. Por outro 

lado, a mesma teoria nos diz que 

a capacidade de atração de ali

ados depende da capacidade e 

da força para impor uma de

finição do objeto pelo qual se 

luta. Tomemos o caso da tran

sição democrática no Bras i I, que 

se cumpriu com a Constituição 

de 1988 e as primeiras eleições 

diretas para a Presidência, após 

a ditadura, em 89. No início da 

transição, em fins dos anos se

tenta, as esquerdas se dividiram 

em torno da definição do obje

to da luta: liberdades democráti

cas ou justiça social? Os seto

res mais à esquerda que defen

diam a primazia das questões 

sociais sobre as chamadas 

questões democráticas eviden

temente desejavam estreitar o 

campo das alianças, uma vez 

que não seria possível contar 

com os empresários e demais 

setores burgueses para uma ali

ança em torno das questões so

ciais, isto é, em torno de ban

deiras contrárias aos interesses 

burgueses de exploração econó

mica. Os setores mais modera

dos, liderados pelo PCB, defen

diam a primazia das liberdades 

democráticas, com o que se cre

denciavam a recrutar para a 

ampla frente de oposições todos 

os setores sociais, sem exclu

sões. Todos os que, ideológica 

e politicamente, se identificas

sem com as bandeiras demo

cráticas: instituições políticas li

berais, direito a voz e voto, liber

dade de expressão e organiza

ção, independência entre os po

deres da República, etc. .. 

Quando a fome, a miséria, a 

exclusão social são incorpora

das à agenda pública, graças à 

campanha pela cidadania e con

tra a fome, a temática social, 

antiga bandeira das esquerdas, 

ganha prioridade, libertada do 

peso do divisionismo ideológi

co, e a capacidade de ampli

ação das alianças em torno de 

um programa político reformis

ta, integrador, democrático, se 

espande bastante. Não por aca

so, Luís Inácio Lula da Silva, cu

jo programa girava exatamente 



A ciência política 

nos ensinou que, 

assim como ocorre 

nas brigas das 

esquinas, vence 

uma disputa 

política os afores 

que forem capazes 

de atrair o maior 

número de aliados. 

em torno dos temas. da campa

nha contra a fome, era o candi

dato que concentrava a~pla 

maioria das intenções de voto, 

até maio de 94, isto é, até o 

lançamento do Plano Real, que 

veio a eleger Fernando Hen

rique Cardoso. 

Certamente, não há nem have

rá consenso quanto à campa

nha pela cidadania e contra a 

fome. Destaquei aspectos que 

permitem uma interpretação 

positiva, mas é claro que há mo

tivos para muitas dúvidas, críti

cas e alguns questionamentos. 

Uma análise radicalmente nega

tiva encontraria elementos pra 

concluir: nada de significativo 

foi alcançado; muitos puderam 

agir demagogicamente; as ra

zões dos problemas não foram 

atingidas; a dominação social 

foi, indiretamente, legitimada; 

muita energia foi desperdiçada 

inutilmente, desviando atenção 

do que realmente importa: os 

sindicatos, os partidos e o Esta

do. Seria possível também con

denar ideologicamente a cam

panha, descrevendo-a como 

manifestação anárquica e vo

luntarista de um populismo (na

rodinik) arcaico, mesclando ca

racterísticas do pensamento 

político da AP (Ação Popular -

grupamento político de esquer

da não-marxista, fundada por 

militantes católicos, entre os 

quais Betinho; que agiu na clan

destinidade, durante a ditadura) 

com aspectos ideológicos da 

Teologia da Libertação e da ex

periência das Comunidades 

Eclesiais de Base. 

Em síntese, o populismo católi

co neo-marxista brasileiro pode 

ser definido por uma tríplice 

negação de mediações: a medi

ação didática, que autoriza o 

ofício de ensinar; a mediação 

teórica, que justifica a reflexão 

conceituai, para além do empi

rismo e do testemunho; e a me

diação· política, que legitima a 

representação parlamentar e 

partidária. · O pensamento na

rodinik brasileiro, negando as 

três mediações, postula ou pos

tulava (pois sua presença vem 

declinando, nos anos 90) a su

perioridade do testemunho com 

base na experiência relativa

mente a qualquer elaboração 

intelectual. Dessa superioridade 

deduz-se que ninguém ensina 

nada a ninguém: todos pode

mos, isso sim, compartilhar, tro

car experiências. Finalmente, 

temos a postulação da demo

cracia direta, sem represetação 

ou organizações centralizadas. 

Afinal, dizem ou diziam os arau

tos dessa ideologia: o caminho 

se faz ao caminhar. 

Vê-se, portanto, que a campa

nha contra a fome poderia ser 

interpretada como expressão do 

modelo narodnik da AP. A anti

ga filiação de Betinho, líder da 

campanha, à Ação Popular con

firmaria essa suspeita ou essa 

interpretação. Há, de fato, 

várias coincidências: a falta de 

organização centralizada e uni

ficada; a ausência de planeja

mento estratégico; o privilégio 

das ações diretas e imediatas; a 

ausência de um discurso elabo

rado e uniforme; a indiferença 

relativamente ao Estado e a suas 

instituições. Se essa aproxima

ção entre a campanha contra a 

fome e o ideário populista-ca

tólico ou narodinik "A Pim" é 

possível, ela me parece equi

vocada e geradora de graves 

mal-entendidos. Parece-me e

quivocada por um motivo muito 

simples: a campanha jamais 

pretendeu substituir a ação 



O movimento 

denominado Viva 

Rio não pode ser 

entendido se não 

tivermos em mente 

o vocabulário 

emergente e as 

novas formas 

experimentais de 

participação, 

postas em circu

lação no âmbito da 

campanha pela 

cidadania e contra 

a fome. 

. política, a representação parla

rrientar, o lugar dos partidos. ja

mais atacou a legitimidade das 

instituições democráticas. Nun

ca pretendeu definir-se como a 

solução dos problemas brasi 

leiros, nem sugeriu que seu 

método de operação pudesse ser 

generalizado e copiado, em to

das as esferas da vida política e 

social. A linguagem da campa

nha é renovadora, é original. Ela 

inovou o vocabulário de nossa 

cultura política. Introduziu cate

gorias como " parceria" , para 

referir-se à possibilidade de 

ações combinadas da cidadania 

com o poder público. Contri 

buiu também para o reconheci

mento da primazia do interesse 

público sobre os alinhamentos 

ideológicos e partidários. A 

campanha desenhou, enquanto 

se realizava, uma esfera de soli

dariedade que circunscreveu 

um espaço público, indepen

dente do Estado, dos interesses 

atomizados privados, das corpo-

· rações. Hoje, um nome circu

la, aludindo a esse espaço: ter

ceiro setor. A campanha tam

bém lançou a idéia, na prática, 

de que vale a pena pensar prag

maticamente nos movimentos 

sociais como experimentos. O 

populismo católico é ou era 

severo, dogmático, cobrava 

alinhamentos, excluía os infiéis, 

evitava aliar-se com as camadas 

médias, temia os intelectuais e 

repelia a institucionalidade 

democrática, qualificando-a 

como "burguesa" e definindo a 

participação democrática como 

cooptação. 

O movimento denominado Viva 

Rio não pode ser entendido se 

não tivermos em mente o vo

cabulário emergente e as novas 

formas experimentais de parti

cipação, postas em circulação 

no âmbito da campanha pela ci

dadania e contra a fome. Não 

por acaso, Betinho foi um dos 

líderes e fundadores do Viva Rio. 
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11. A Invenção do 

herói serial 

coletivo 

Em 1993, o Rio de janeiro viveu 

duas grandes tragédias e urila 

farsa. Os massacres da Cande

lária e de Vigário Geral mos

traram ao mundo uma imagem 

de horror, de violência desme

dida, de estigmatização dos jo

vens pobres, de discriminação 

racial, de desprezo pela pobre

za. Diante da Igreja da Can

delária, ponto tradicional da ci

dade, espaço de grandes mani

festações populares pela demo

cracia, pela anistia e pelas 

eleições diretas, ponto onde se 

cruzam e se encontram os vári

os caminhos, as diversas aveni

das que conduzem a todas as 

áreas da cidade, espaço simbóli

co no qual se encontram as di

mensões espiritual e material, 

exatamente nesse altar laiciza

do, alguns policiais fuzilaram 

crianças e adolescentes que 

dormiam. O Brasil confirmava 

sua notoriedade internacional 

como arena da barbárie. O Rio 

de janeiro deixava, definitiva

mente, de ser o símbolo da cor

dialidade carioca, das belezas 

naturais, para converter-se no 

palco do martírio dos meninos 

de rua. O crime atingia a alma 

simbólica da cidade e produzia 

uma ferida narcísica, de grandes 

consequências culturais e políti

cas. Parte do horror provinha da 

descoberta espantosa de que 

aproximadamente metade da 

população ·carioca apoiava o 

crime e o definia como "limpe

za": chamava a chacina de faxi

na. Os meninos de rua eram 

vistos como marginais e o as

sassinato era considerado pena 

de morte justa e bem aplicada. 

O inferno não eram os "outros"; 

o inferno éramos nós. Não po

díamos exorcizar o mal, atri

buindo-o ao "outro", a uns pau-

cos assassinos . . O mal estava 

em nós, instalado no centro da 

socie&ad~~ ni~t<u;le da popu

lação carioca era cúmplice do 

massacre, por aprová-lo. Lidar 

com a violência, enfrentar a bar

bárie significaria, então, enfren

tar também a violência simbóli

ca e política da sociedade cari

oca, que demanda ordem a 

qualquer preço, aceita o em

prego de meios cruéis, legiti

mando, assim, a barbárie. 

Pouco tempo depois, enquanto 

a Candelária ainda ardia e ecoa

va, policiais fortemente armados 

invadiram a favela de Vigário 

Geral , fuzilando, aleatoria

mente, inclusive famílias de tra

balhadores que dormiam, em 

suas casas. Vingavam-se, assim, 

do ataque de traficantes, supos

tamente moradores da mesma 

favela. 

Quando a notícia do massacre 

se difundiu, o sentimento era de 

perplexidade e de indignação. 

Entre os que partilhavam valores 

democráticos, germinava o sen

timento de que era preciso di

zer basta, era preciso fazer algo, 

intervir, mudar, superar a im

potência e ultrapassar o simples 

gesto de cobrança, dirigido ao 

governo. Afinal, o próprio go

verno estava impotente e tão 

perplexo e horrorizado quanto 

os cidadãos. Sintomática da ca

rência de reflexão e debate so

bre segurança pública, na or

dem democrática, foi a reação 

que se seguiu ao episódio, em 

Vigário Geral. Ouvidos pela im

prensa, personalidades, políti

cos, intelectuais e artistas clama

ram, em coro quase unânime, 

pela demissão sumária do Chefe 

da Polícia Militar, Cel. Carlos 

Magno Nazaré Cerqueira, que 



era e ainda é um democrata res

peitado, sério, honesto e defen

sor ardoroso dos direitos huma

nos. A opinião pública ilustra

da e inteligente da cidade caíra 

na armadilha: tudo o que os po

liciais assassinos e torturadores, 

corruptos e sócios do crime, na 

cidade, desejavam era exata

mente a demissão do Cel. Naza

ré Cerqueira. A confusão era to

tal. A ignorância sobre o que se 

passava era assustadora: até 

mesmo os intelectuais, com ra

ríssimas exceções, estavam ali

enados do processo em curso. 

Aproximadamente, um mês de

pois, a história se repetia como 

farsa: uma correria de meninos 

pobres e negros, entre milhares 

de banhistas, nas praias enso

laradas de um domingo, pores

tranha coincidência, encontrou 

câmeras da Rede Globo de Tele

visão (a quarta cadeia de TV no 

mundo, quase detentora do mo

nopólio da comunicação, no 

Brasil) posicionadas em locais 

estratégicos. O resultado foi 

uma reportagem que redefiniu, 

em todo o mundo, o sentido 

tradicional das praias cariocas, 

convertendo-as em palco escan

daloso da desordem urbana. A 

reportagem, por coincidência, 

foi divulgada às vésperas das 

eleições municipais e contribuiu 

para a vitória do candidato con

servador, que pregava dureza no 

combate ao crime. É preciso no

tar que ninguém se feriu, na cor

reria, e nenhum objeto valioso, 

que se saiba, foi roubado ou fur

tado. Muita areia, muita corre

ria, por nada. Nada de concre

to resultou do que se conven

cionou chamar "arrastão", mas 

uma eleição foi influenciada 

pelas imagens e a percepção de 

si da sociedade carioca sofreu 

uma redefinição traumática . 

Redefinição na qual os aspec

tos discriminatórios se aprofun

daram: para circunscrever e e

xorcizar o bárbaro, o outro, a 

fonte do mal, as mesmas linhas 

sócio-simbólicas traçadas pelo 

racismo e pelo elitismo foram 

usadas. A geografia da injustiça 

social foi duplicada pelo mapa 

do medo. A cultura do medo, 

com sua eficácia auto-referida, 

funciona como 'um estímulo 

constante à própria violência, 

como uma profecia destinada a 

auto-cumpri r-se. O medo é o ter

reno férti I para o preconceito de 

raça e de classe. É, portanto, por 

todas as razões, o extremo opos

to daquilo que é necessário para 

reduzir a violência urbana, a 

criminalidade, a insegurança. 

Esse é o quadro em que nasce o 

movimento Viva Rio. Quadro 

marcado pela difusão do medo, 

pela deterioração da autoima

gem da sociedade carioca, pela 

perplexidade, pela indignação 

dos democratas, pela demanda 

autoritária por segurança a qual

quer preço, pelo agravamento 

dos preconceitos e pelo aprofun

damento do appartheid social. 

Quadro de tragédias que se ro

tinizam, nos morros e nas fave

las. O cenário se torna ainda 

mais complexo quando o gover

no é bem intencionado mas im

potente, a polícia se liga, organi

camente, ao crime, o contraban

do de armas torna o tráfico de 

drogas a arena de um genocí

dio, praticado por jovens pobres 

contra si próprios, em benefício 

de uma elite branca, que lava 

os dólares, impunemente, e se 

diverte com os privilégios. 

O movimento Viva Rio é criado 

por um grupo de pessoas muito 

diferentes entre si, que não com

partilham diagnósticos e suges

tões terapêuticas para os pro

blemas, mas que compartilham 

uma convicção: é urgente uma 

iniciativa cívica pela paz. A ci

dade é espaço comum, interes

sa a todos os seus habitantes. 

Há, portanto, condições so

ciológicas para uma mobiliza

ção que reverta atitudes e ex

pectativas, influencie o poder 

público a investir mais na solu

ção dos problemas, altere o con

senso de que a vida se tornou 

inviável, no Rio de janeiro, subs

titua o medo por esperança e 

transforme o imaginário coleti

vo, capturado por imagens de 

decadência e mergulho no caos. 

A princípio e por princípio, nin

guém está excluído. O coorde

nador do movimento, o antro

pólogo Rubem Cesar Fernandes, 

apresenta o Viva Rio, em 1993 

e 1994, como uma mobilização 

de cidadãos, positiva e proposi

tiva, pela paz: "o movimento 

não é contra ninguém; é pela 

paz". O movimento acrescen

ta, ao vocabulário do debate 

público, palavras e imagens for

tes e novas, no cenário carioca, 

como paz e parceria. O senti

do de focalizar a paz e o con

junto semântico que a palavra 

atualiza só é apropriadamente 

compreendido se tivermos em 

mente que a discussão pública, 

na mídia, não ia além de co

branças ao governo Brizola, cul

pando-o pela desordem, de de

núncias sensacionalistas, da in

sitência nas imagens do caos e 

de apelos pela adoção da pena 

de morte. Na melhor das hipó

teses, o debate se amplia v a e 

incluía vozes contrárias à pena 

de morte. Mas o crime era vis

to apenas pelo ângulo do casti

go. Politicamente, o tema pres-
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A demanda por 
, 

segurança e 

legítima e pode 

receber tratamento 

democrático. 

tava-se a todo tipo de manipu

lação. As posições conservado

ras fortaleciam-se e as deman

das autoritárias por ordem a 

qualquer preço desmoralizavam 

os que insistiam em defender os 

direitos humanos. Nesse contex

to, os setores progressistas e 

democráticos se deram conta de 

que precisavam elaborar pro

postas para políticas públicas na 

área da segurança, antes des

prezada e abandonada. 

O movimento Viva Rio, no en

tanto, não foi formado apenas 

por representantes dos setores 

progressistas. E aí esteve a fon

te de sua força, mas também a 

origem de seus limites. Diferen

tes segmentos do espectro social 

e político perceberam que a ruí

na da cidade também os atin

giria. Apelos à paz e à reversão 

do processo e iniciativas dirigi

das para esses fins poderiam unir 

todos ou quase todos, numa am

pla frente cidadã. Participaram 

da fundação do movimento re

presentantes dos mais impor

tantes órgãos de imprensa da 

cidade, Jornal do Brasil, O Glo

bo, e O Dia; jornalistas indepen

dentes; sindicalistas ligados ao 

Partido dos Trabalhadores e à 

CUT (Central Única dos Traba

lhadores); empresários; religio

sos; líderes d~ comércio; perso

nalidades ligadas à campanha 

contra a fome. O apoio da mí

dia viria a ser absolutamente 

imprescindível. 

O primeiro ato do Viva Rio, em 

17 de dezembro de 1993, foi um 

gesto simbólico, o que era com

patível com um dos principais 

campos de atuação do movi

mento: o imaginário coletivo. 

Toda a cidade deveria parar por 

um minuto. O apoio oficial veio, 

mas foi ambíguo: enquanto os 

organizadores, vestidos de bran

co, se reuniram e deram as mãos 

em torno da igreja da Cande

lária, palco do martírio dos 

meninos, o Governador Brizola 

decidira reunir-se com alguns de 

seus co laboradores e com popu

lares, na Cinelândia, uma pra

ça próxima à Candelária, for

mando um círculo em torno do 

busto de Getúlio Vargas. O ato 

esteve longe de ser um sucesso 

de massa, mas provocou diver

sas paralizações tópicas, emo

cionadas, naquele dia cinzen

to, sob tempestade fortíssima. 

Isso foi suficiente para que a 

mídia difundisse o movimento, 

multiplicando a eficácia sim

bólica do ato. 

No início do mês de dezembro, 

pouco antes do ato simbólico do 

dia 17, os organizadores consti

tuíram um forum de cidadãos, 

convidando pessoas significati

vas, não necessariamente repre

sentativas, de áreas diferentes da 

vida carioca: intelectuais, reli

giosos, empresários, trabalha

dores, donas de casa, membros 

de associações de vítimas do 

trânsito, atores e atrizes, espor

tistas, jornalistas, escritores, 

moradores de favelas. Esse fo

rum reuniu-se por duas semanas 

para ouvir especialistas em dife

rentes aspectos da problemáti

ca da violência e da criminali

dade- especialistas, pesquisado

res e autoridades governamen

tais responsáveis pela área de 

segurança, que se encontravam 

no poder ou que haviam estado 

no poder, no passado recente. 

As exposições eram seguidas de 

debates. Todas as idéias, infor

mações, sugestões, i nterro

gações importantes foram regis

tradas e deram origem ao do-



cumento conclusivo, do qual fui 

o relator. Esse documento apre

sentava um diagnóstico dos pro

blemas, diferenciando-os e os 

hierarquizando. Apresentava 

propostas tópicas, relativas às 

diversas áreas envolvidas. As 

concepções mais importantes 

eram originais, sobretudo no 

espírito com que abordava os 

problemas. O movimento Viva 

Rio começava a fazer circular 

um vocabulário diferente do 

usual, mais sensível a visões 

democráticas. Os cariocas e os 

brasileiros, de uma maneira ge

ral, começaram a encontrar na 

mídia palavras, conceitos, cate

gorias e argumentos com que se 

tornaria possível uma redes

crição mais positiva da própria 

cidade, ou das condições da 

sociabilidade no Rio de janeiro. 

Os cariocas começavam a falar 

de si numa linguagem refratária 

à cultura do medo. Ao invés de 

pena de morte, discutia-se ci

dadania. 

Sintetizando, os pontos básicos 

da análise e das propostas eram 

os seguintes: (1) é possível com

binar eficiência com respeito 

aos direitos humanos e civis, no 

exercício das funções policiais. 

Portanto, deve-se superar a dico

tomia: segurança, eficiência 

policial versus respeito aos 

direitos humanos e civis. A de

manda por segurança é legíti

ma e pode receber tratamento 

democrático; (2) a segurança é 

um bem coletivo. É ilusório 

supor que as elites estarão pro

tegidas se todos não se sentirem 

protegidos. A segurança públi

ca significa também proteção 

contra violência policial; (3) faz 

parte da segurança pública o 

acesso à cidadania. Portanto, a 

exclusão social não é causa da 

violência, mas é parte da vio

lência e da insegurança; (4) a 

credibilidade das instituições é 

parte da legitimidade do Estado 

e depende do funcionamento 

não discricionário, da eficiência 

e da redução da impunidade; (5) 

é possível pensar e ativar as po

líticas públicas como experi

mentos sociais, como inter

venções competitivas com as 

vantagens ofereci~as pelos em

preendimentos criminosos; (6) é 

necessário discutir a política de 

drogas; (7) a distribuição de ris

cos de vitimização não é de

mocrática: as camadas mais po

bres da população sofrem mais 

as consequências da ação crimi

nosa, sofrem mais a brutalidade 

policial , e ainda pagam o preço 

das estigmatizações e dos pre

conceitos: esses setores sociais, 

portanto, devem ser o principal 

alvo de políticas públicas de 

integração à cidadania, para as 

quais a iniciativa privada e as 

organizações da sociedade ci 

vil devem contribuir, em regime 

de parceria, sempre que possí

vel; (8) deve-se estimular a pes

quisa e a divulgação de infor

mações qualificadas sobre avio

lência e a criminalidade, para 

reduzir espaço para o sensacio

nalismo e as manipulações polí

ticas- mas, nesse caso, a parce

ria com as próprias polícias é 
fundamental ; (9) imagens da ci

dade não são realidades etéreas 

e cosméticas, irrelevantes para 

as verdadeiras e sérias questões 

substantivas. Pelo contrário, a 

violência é um processo com

plexo e multidimensional, que 

envolve emoções, sobretudo o 

medo. Uma das dimensões mais 

importantes é o imaginário, em 

cuja dinâmica inter-subjetiva se 

formam as expectativas: estabi

lizá-las significa romper com a 

lógica perversa do medo e de 

seu ciclo vicioso; (1 O) reformas 

profundas nas Polícias são ur

gentes. 

Claro que os diferentes setores 

sociais associados ao Viva Rio 

apropriaram-se à sua maneira 

das primeiras análises e propos

tas, atribuindo-lhes sentidos 

muito diversos. As propostas fo

ram aperfeiçoadas, detalhadas e 

levadas aos candidatos que con

correram ao Governo do esta

do, em 94, e à Prefeitura, em 

96. Todos se comprometeram 

a atender às sugestões. Infeliz

mente, a situação se deteriorou, 

porque o atual Governo do es

tado, além de não cumprir os 

compromissos com o movimen

to, boicotou e liquidou a ex

periência piloto do policiamen

to comunitário, em Copacabana 

-um dos projetas de reforma da 

polícia militar e da metodolo

gia policial que o Viva Rio vi

nha apoiandd-, convidou para 

ocupar a Secretaria de Segu

rança um General linha-dura do 

Exército, atuante radical nos 

tempos da ditadura, Newton 

Cerqueira, o qual instituiu prê

mios por bravura para os polici

ais militares que matarem " mar

gina is" em confrontos ou se feri 

rem em combate. O número de 

mortes provocadas pela PM 

cresceu muito. Os prêmios vêm 

se constituindo em sinal verde 

e estímulo para a violência poli

cial. A margem de controle do 

que realmente acontece, nos 

combates, é mínima. Os dados 

de pesquisa recém concluída, 

no ISER, coordenada por lgná

cio Canno, são eloquentes: a 

Polícia Militar do Rio de janeiro 

vem praticando o extermínio de 

suspeitos com anuência oficial. 

Adiante retomarei o ponto, para 
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refletir sobre a relativa passivi

dade da opinião pública às ativi

dades criminosas da PM, o que 

me conduzirá a algumas pon

derações sobre os limites do 

próprio Viva Rio. 

Se, no Governo, o Viva Rio não 

exerce influência, na esfera mais 

ampla da sociedade, ele vem 

atuando como uma fonte ines

gotável de iniciativas pela cida

dania, por sua extensão sobre

tudo à juventude pobre. Outra 

contribuição extremamente sig

nificativa se deu e ainda se dá, 

ainda que em escala mais mo

desta, no plano da formação da 

agenda pública e da formação 

de opiniões. 

O movimento, que se transfor

mou em uma ONG, sem per

der o caráter de movimento, o

pera com uma coordenação, um 

comitê de fundadores, que se 

reúne com alguma regularida

de, e militantes eventuais, que 

se organizam em função de ta

refas determinadas. Não há prin

cípios organizacionais, proces

sos decisórios regulares, rigidez 

nos procedimentos. Os riscos da 

rotina e da institucionalização 

permanecem afastados, enquan

to o Viva Rio atuar sob o signo 

do carisma. Não apenas do ca

risma de alguns de seus líderes, 

mas do carisma do personagem 

imaginário. com que o movi

mento se identificou: o ser cole

tivo capaz de fazer diferença na 

vida social por seu voluntaris

mo solidário, por sua inciativa 

experimental, flexível, indu

dente, aberta e criativa. Eu dei 

ao movimento, em texto redigi

do em 95, o título "herói seri

al": aquele que age em sequên

cia, movido por impulsos varia

dos, de acordo com circunstân-

cias contingentes, buscando 

efeitos possíveis, em contextos 

determinados, sem estratégias 

definidas ou um telas político 

único e preciso3
• É claro que os 

riscos do voluntarismo e da fra

gilidade organizativa são enor

mes, mas, assim como na cam

panha pela cidadania e contra 

a fome, podem ter consequên

cias funcionais para a dinâmica 

participativa e a agilidade das 

inciativas. 

Haveria muito a relatar sobre os 

desdobramentos do movimen

to, sua transformação em uma 

ONG, o deslocamento de seu 

foco original , da violência para 

a cidadania (projetas sociais nas 

áreas de educação, serviço ci

vil voluntário, meninos de rua, 

apoio jurídico nas favelas, crédi

to para micro-empresas nas 

favelas, etc. .. ). Haveria também 

muito a discutir a respeito das 

características do movimento. 

Entretanto, dados os limites de 

um breve ensaio, deixo em sus

penso, por ora, todo esse con

junto de temas e finalizo, reto

mando as observações da aber

tura: globalização, efeitos nega

tivos, mas também potenciali

dades positivas. A relevância po

lítica do gesto otimista. Retomo 

aqueles pontos, relacionando-os 

com a descrição de um aspecto 

que me parece fundamental, no 

movimento Viva Rio, mas tam

bém na campanha contra a fo

me e, possivelmente, nos movi

mentos mais interessantes de 

nosso tempo. Refiro-me à es

tratégia de substituição da repre

sentação delegada pela repre

sentatividade mediada pelos 

meios de comunicação de mas

sa e pelas redes virtuais. Eis o 

que quero dizer: o Viva Rio, as

sim como o Green Peace ou a 



campanha contra a fome, não 

definiram universos específicos 

de constituintes que seriam re

presentados pelos movimentos 

ou por suas respectivas orga

nizações. A démarchetradicio

nal, consagrada pelo marxismo, 

supõe exatamente o inverso, ou 

seja, a dei imitação de uma base, 

cuja unidade substantiva seria 

garantida por interesses comuns, 

corporativos ou de classe. A se

guir, seriam estipulados objeti

vos de curto, médio e longo pra

zos, para os quais seriam defini

das metodologias específicas de 

ação e instrumentos organizati

vos adequados. Uma ideologia 

(ou mesmo uma ciência, o ma

terialismo histórico) de fundo, 

abrangente, atribuiria inteligibi

lidade a cada fase, método, for

ma organizativa, estabelecendo 

a lógica de suas múltiplas articu

lações complementares. Nos 

movimentos contemporâneos 

aos quais me refiro, neste en

saio, a iniciativa precede a iden

tificação do suporte, que não é 

representado pelo movimento, 

mas que o apóia caso e enquan

to reconhecer nele virtudes ou 

vantagens, de acordo com cri

térios variados. O suporte não é 

fixo e dado a priori, seus inte

resses não estavam já dados, à 
espera de serem refleti dos ou ex

pressos pelo movimento. O su

porte resulta da iniciativa auto

poiética pela qual o movimen

to se engendra. O suporte resul

ta da iniciativa caso ela seja per

cebida como significativa e dig

na de interesse pelos atores, in

dividuais ou coletivos, que cons

tituirão esse suporte. Nesse sen

tido, o movimento não re-

cebe a investidura de uma dele

gação representativa, mas, isto 

sim, pode tornar-se representa

tivo, a posteriori, como o signo 

de Saussure. Pode tornar-se, de

pendendo, insisto, de uma ga

ma diversificada de variáveis, 

cujo comportamento agregado 

é imprevisível, em cada caso. 

Por isso, não há garantias para 

o sucesso de um movimento, 

que atua na conti~gência e de

pende de um entendimento co

municativo virtual, para o que 

a mídia é muito importante -

quase sempre indispensável. O 

suporte social do movimento, 

sua base, é, portanto, o resulta

do da ação visível e contextuai

mente significativa, de acordo 

com a percepção intersubjetiva 

dos agentes envolvidos, direta 

e indiretamente. Essa base pode 

também dissipar-se, em segui

da. Ela não é um grupo social, 

que compartilhe certos interes

ses e características dadas, subs

tantivas, no plano, digamos, da

quilo que alguns denominariam 

a ontologia social. Mas essa ba

se pode vir a constituir-se como 

grupo, exatamente em função 

de intervenções mediadoras do 

movimento. A base de suporte, 

fluida e instável, vai sendo pro

duzida no rastro das iniciativas 

do "herói serial", que conquista 

legitimidade, credibilidade, sig

nificação, sentimentos de soli

dariedade e identificação, na 

medida em que for capaz, não 

necessariamente de expressar 

interesses, vontades, valores ou 

projetos já dados, mas de pro

duzir linguagens, projetos, valo

res que capturem a imaginação 

de sua audiência e amplie seus 

horizontes receptivos e reflexi

vos. A identificação torna-se, 

nesse caso, primeiro um proces

so, não um estado, e, segundo, 

um deslocamento prospectivo, 

que envolve, ao invés da con

firmação de interesses dados, a 

mudança dos e nos sujeitos. A 

ponto de eles chegarem, no li

mite, a se colocar a postos, su

pondo-se capazes de fazer al

guma diferença no próprio mo

vimento, o que significaria uma 

inversão radical do conhecido 

dilema de Olson. Se a represen

tatividade, tal como a exponho, 

é uma novidade interessante e 

promissora, na contramão da 

apatia e da dissipação do indi

vidualismo atomizante, nós te

mos, então, algum motivo para 

reconhecer aspectos positivos 

no quadro contemporâneo da 

globalização. Afinal, a novidade 

a que me refiro não seria viável 

se a comunicação não tivesse 

as características que assumem, 

hoje. Sem ingenuidade e idea

lizações, sem negar os limites e 

a insuficiência dos movimentos 

sociais de novo tipo, sem su

bestimar a importância ainda 

central dos partidos e das insti

tuições políticas democráticas, 

sem subestimar a magnitude das 

injustiças sociais e dos proble

mas que enfrentamos, defendo 

a tese de que há potencialidades 

suficientemente interessantes e 

promissoras nos novos persona

gens públicos da vida coletiva, 

e de que há motivos para um 

otimismo autoirônico e crítico, 

nesse momento, quando, depois 

do fim, a história, para nós, re

começa. 
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III. O Outro lado 

da moeda: os 

condicionamentos 

da conjuntura e as 

armadilhas da 

fortuna 

A credibilidade de um juízo 

eminentemente positivo e ati

mista de movimentos cívicos, 

como os discutidos até aqui, 

depende da capacidade, de 

quem o postula, de, simultanea

mente, reconhecer os limites, as 

contradições, os fracassos, as 

fragi I idades, as insuficiências 

desses mesmos processos, obser

vados com otimismo. É preci 

so, portanto, ter a coragem de 

encarar alguns fatos: a fome 

persiste; a exclusão da cidada

nia continua a ser uma realidade 

dramática; a vio lência, em suas 

formas mais variadas, vem se 

agravando, no Rio de janeiro (e 

não apenas no Rio); as deman

das por ordem autoritária e re

pressiva continuam se manifes

tando, com base em percepções 

da problemática marcadas por 

valores e representações racis

tas, discriminatórias e estigma

tizantes; a agenda pública não 

reteve, pelo menos não em seu 

centro politicamente mais visí

vel, a fome, a exclusão da ci

dadania ou a perspectiva de 

uma segurança pública demo

crática, apoiada no respeito aos 

direitos civis e humanos. Em 

outras palavras: a campanha pe

la cidadania e contra a fome, e 

o movimento Viva Rio chega

ram a ensaiar experimentos cívi

cos muito inter.essantes e criati

vos (aos quais dediquei as duas 

primeiras unidades deste en

saio), conseguiram influir, du

rante certo período de tempo, 

na composição da agenda públi

ca, começaram a mobilizar a 

imaginação coletiva e a infundir 

valores renovadores e emoções 

positivas, solidárias, desdobra

ram-se em múltiplas iniciativas 

promissoras, mas, a despeito de 

tudo isso, não foram capazes de 

realizar seus objetivos mais 

ambiciosos. 

Gostaria de me deter na inter

pretação do fracasso, sem negar, 

em momento algum, que as di

versas contribuições de ambos 

os movimentos para a demo

cratização da sociedade bra

sileira- e carioca, em particular 

-devem ser reconhecidas e valo

rizadas, até mesmo porque os 

processos ainda estão em curso 

e, somente no futuro, seremos 

capazes de avaliar se, a despeito 

de fracassos, esses movimentos 

legaram à posteridade marcas 

indeléveis, em nossa cultura 

cívica. Em outras palavras, me

taforicamente, eis o que penso: 

se uma coletividade constrói um 

meio de transporte para con

duzir sua produção a mercados 

distantes e não consegue reali 

zar seu objetivo, porque as es

tradas estão provisoriamente 

bloqueadas, esse fracasso não 

anula o fato de que a coletivi

dade dispõe do meio de trans

porte, do conhecimento relati

vo à sua produção e da cons

ciência de que o esforço coope

rativo é um recurso viável edis

ponível, para fins diversos - in

clusive, em um momento sub

sequente, para que o objetivo 

inicial seja realizado. Em certo 

sentido, nas duas primeiras uni

dades, procurei descrever as mo

bilizações cívicas e suas formas 

como experimentos relevantes 

em si mesmos, e como iniciati

vas criativas capazes de reno

var nossa cultura política, isto 

é, o repertório de projetas, es

tratégias, linguagens, valores e 

símbolos, com os quais opera

mos, coletivamente, para en

frentar problemas públicos. Por 

isso, o reconhecimento de fra

cassos pode conviver com a afir-



A sensibilidade 

para problemas 

sociais está a 

espera de novas 

linguagens, até 

mesmo para 

construir novas 

conjunturas. 

· f!lação de conquistas. Na so

ciedade norteamericana, em 

que o Estado não é tão impor

tante, na qual a comunidade 

constitui o campo de um asso

ciativismo independente de ide

ologias políticas abrangentes e 

partidarizadas, iniciativas como 

as de Betinho e Rubem Cesar 

talvez não fossem tão impor

tantes ou, pelo menos, tão reno

vadoras. Mas, no Brasil, dada 

nossa tradição fortemente es

tatista, essas iniciativas cum

prem um papel especialmente 

significativo, tornando disponí-

Brasil era pensado segundo as 

prioridades dessa agenda. Era 

pensado desde os desafios da 

miséria e da exclusão social. 

Não nos esqueçamos que Lula 

viajou pelo interior miserável do 

Brasil, focalizando os temas que 

eram também dramatizados na 

performance pública da cam

panha contra a fome. Nesse sen

tido bastante preciso, a campa

nha contra a fome, indireta

mente, ajudava a candidatura 

Lula-PT, assim como a campa

nha política realimentava e su

blinhava a centralidade das ban-

vel, para a sociedade brasileira, deiras cívicas adotadas pelo 

novos recursos de intervenção movimento. Os principais pro-

no espaço público. tagonistas se reforçavam, mu-

Finalmente, o fracasso- já devi

damente relativizado e contex

tualizado. A lição que eu pró

prio extraio, como cientista so

cial e cidadão engajado, é a 

seguinte: a eficiência de ambos 

os movimentos tem sido forte

mente condicionada pelas con

junturas políticas, nas quais atu

am. O caso da campanha con

tra a fome é eloquente: ante o 

desastre econômico e político 

do governo Collor, a opção Lula

PT e o projeto de poder aí im

plicado inflaram, no vácuo a

berto pela falência das propos

tas conservadoras e neo-1 ibera is. 

Afinal, Lula era o anti-Collor, por 

excelência. As expectativas a

pontavam na direção de Lula e 

do PT, até o início de 1994. As 

intenções de voto não deixavam 

margem a dúvidas. Esse quadro 

conjuntural correspondia à su

premacia de uma agenda públ i

ca, em cujo centro se situavam 

as questões suscitadas pela cam

panha contra a fome e pela cida

dania - ainda que a campanha 

não pretendesse qualquer asso

ciação ideológico-partidária. O 

tuamente, nas esferas política e 

cívica. O lider político replica

va e conferi a legitimidade ao 

herói serial, a campanha cívica. 

Quando Fernando Henrique 

Cardoso é convocado pelo en

tão presidente Itamar Franco a 

assumir o comando do minis

tério da economia e, sobretudo, 

quando o novo comando eco

nômico anuncia seu compro

misso com um plano de novo 

tipo, capaz de eliminar a infla

ção sem submeter a sociedade 

a sustos e traumas, o horizonte 

político começa a ser transfor

mado, novos espaços se abrem 

para outros protagonistas e ou

tros jogos. O predomínio da a

genda anterior cede terreno, an

te o avanço de outros temas, por

tados por outros atares e outras 

promessas. Como, ao predomí

nio, não correspondia a hege

monia política, a substituição de 

agendas não encontrou maiores 

obstácu los, graças, particular

mente, à participação intensa e 

devotada de quase toda a mí

dia, animada ante a perspectiva 

de que novas lideranças se con-
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solidassem, afastando os riscos 

que viriam da esquerda. Por 

outro lado, o sucesso da substi

tuição de agendas ou das prio

ridades da agenda deveu-se 

também, em parte, aos limites 

das próprias esquerdas, que su

bestimaram a importância do 

fim da inflação e da estabiliza

ção da moeda, em todos os ní

veis. De todo modo, a gradual 

implementação do plano eco

nómico, seu sucesso prático e o 

apoio da mídia consolidaram a 

mudança decisiva: o tema nú

mero um da agenda pública pas

sou a ser a moeda, o fim da in

flação, o real. Miséria, fome, 

exclusão da cidadania abando

naram o centro da agenda ou 

migraram para os espaços se

cundários. Claro que continu

aram presentes, mas a questão 

básica passou a ser: derrotar a 

inflação com a nova moeda e a 

nova política económica, pré

condição, inclusive, para ven

cer a fome. No curso desse des

locamento, perderam centrali 

dade também o candidato por

tador da agenda ultrapassada, 

Lula, e o movimento cívico que 

empunhava bandeiras proviso

riamente desqualificadas (ou, 

pelo menos, neutralizadas, sub

metidas a med iações). Quando 

digo Lula e o movimento cívi

co, corro o risco de ser mal in

terpretado: certamente, há dife

renças entre as dinâmicas de 

cada uma das esferas em que 

atuam; há diferenças entre iden

tidades; entre temporalidades. 

No entanto, parecem-me ine

gáveis os elementos de super

posição, graças à coincidência 

de prioridades ou agendas. Por 

isso, parece-me absolutamente 

correta a decisão de Betinho: 

optar pela neutralidade, na com

petição eleitoral. Era a única 

... 
maneira de acentuar as· dif~- • 

renças, a autonomia, as especi

ficidades dó movimento, livran

do-o de uma eventual e prová

vel derrota eleitoral. O movi

mento, a campanha pela cida

dania e contra a fome, deveria 

continuar, qualquer que viesse 

a ser o vencedor, nas eleições 

presidenciais. No entanto, é cla

ro que a mudança na agenda 

pública, que significou o pre

domínio dos temas para os quais 

apenas um dos candidatos ofe

recia respostas, prefigurou a 

vitória de Fernando Henrique 

Cardoso. Assim como implicou 

o desestímulo à campanha con

tra a fome, a qual, até certo pon

to independentemente do con

texto político, tinha de enfren

tar o desafio de seu ritmo inter

no, das sístoles e diástoles, re

sultantes de lógicas endógenas 

aos impulsos coletivos. O vo

luntarismo só é superior à roti 

na para inaugurar processos e 

romper regularidades, introdu

zindo elementos de contingên

cia nas dinâmicas históricas. 

Sendo fundamentalmente vo

luntarista, a campanha contra a 

fome só poderia ser pensada 

como ruptura da inércia e pro

moção de temas e agendas. 

Refluxos seriam previsíveis e 

naturais. Sobretudo, ante a nova 

conjuntura, que o governo Fer

nando Henrique Cardoso ex

pressa e produz. A linguagem 

que capturava a imaginação co

letiva soa desafinada em meio 

à retórica da conjuntura regida 

pela central idade dos dramas da 

moeda. Os tropoi são outros. A 

sensibilidade para os problemas 

sociais está à espera de novas 

linguagens, até mesmo para 

construir novas conjunturas. O 

movimento dos Sem-Terra tem 

ocupado o espaço aberto pelo 

refluxo das iniciativas cívicas, 

geradas, sobrétudo no Rio de 

janeiro, no início dos. anos 90, 

ante as dificuldades enfrentadas 

pelas organizações tradicionais 

e as associações corporativas, 

como os sindicatos, acuados pe-

lo espectro do desemprego. Na 

conjuntura consolidada (o que 

soa paradoxal, sendo, a conjun

tura, eminentemente contin

gente) pelo governo Fernando 

Henrique, criou-se um vácuo 

entre a moeda e o clamor dos 

excluidos, clamor personificado 

pelos Sem-Terra. Nenhum dos 

dois polos foi capaz de consti

tuir mediações, capazes de pro

mover a hegemonia política 

(nem o governo, dada a ausên

cia de projetas integradores cla

ros- vitória eleitoral não impli-

ca hegemonia). A retórica pro

missora da "parceria", que en

controu no projeto "Comu

nidade Solidária" um instrumen-

to interessante de experimen

tação, não pôde, contudo, legi

timar-se, ante o vácuo ditado 

pela ausência de hegemonia. 

Por outro lado, mesmo sem ren

der-me ao primarismo esquer

dista que confunde parceria com 

cooptação, dado o contexto em 

que o tema vem sendo propos-

to e experimentado, considero 

pertinente a indagação sobre as 

implicações micropolíticas, 

para os movimentos sociais e as 

ONGs, das associações com 

entidades estatais. Creio que ca

be aos que defendem o caráter 

eminentemente positivo da con

cepção envolvida no projeto de 

parceria - entre os quais me in

cluo - a responsabi lidade de 

tomar a iniciativa na discussão 

de suas implicações, examinan

do casos concretos e monitoran

do os experimentos mais ousa

dos. Lembremo-nos de~iillàá!Q 
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monitoramento crítico e inde

pendente pode ser um instru- : 

mento de defesa contra as ten

tações estatais de manipular, 

pressionar e influir em decisões 

que, eventualmente, pudessem 

trazer consequências políticas. 

Se o Viva Rio e a campanha 

contra a fome inovaram na ou

sadia de assumir a retórica e a 

prática da parceria, deveriam 

liderar o questionamento aber

to e inteligente sobre suas even

tuais contradições e seus riscos. 

A naturalização é tão pro

blemática quanto a rejeição in 
limine. 

O caso do Viva Rio, tal como o 

vejo, é ainda mais expressivo da 

dependência de movimentos 

cívicos a conjunturas políticas, 

por mais que haja intenções de 

autonomia frente à política 

partidária. O movimento foi ori

ginalmente concebido como 

mobilização inteligente e demo

crática de cidadãos, interessa

dos em mudar o quadro deteri

orado de violência, no Rio de 

janeiro. O espírito era pacifista 

e se inspirava na convicção de 

que a segurança é um direito de 

todos e um dever do Estado, e, 

por isso mesmo, não pode ser 

obtida através do apoio a políti

cas de segurança pública crimi

nosas, que penalizam as cama

das mais pobres - já vitimadas 

pelas injustiças sociais, de que 

o Brasil é campeão. 

Em 93 e 94, quando o Viva Rio 

foi criado, o governo do estado 

do Rio de janeiro mostrava-se 

incapaz de promover uma polí

tica de segurança simultanea

mente eficaz e comprometida 

com os direitos civis e humanos, 

apesar de estar orientado para a 

realização desses objetivos. O 

: 
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_. -· .. o era alvo da sabotagem 

das forças policiais avessas aos 

direitos humanos e civis. Mos

trava-se impotente··para conter 

a indisciplina dos sabotadores, 

a despeito de ter prendido um 

número inédito de policiais cri

minosos. Não dispunha de re

cursos para fazer frente ao tráfi

co de armas- responsabilidade 

constitucional das Forças Arma

das-, que transformava a dispu

ta entre as . gangues das drogas 

em choques bélicos de imensas 

consequências. Não teve agili

dade ou condições políticas pa

ra implantar mudanças na meto

dologia policial e na organiza

ção das corporações, a despeito 

de ótimas idéias - só tardia

mente, decidiu-se a implantar o 

policiamento comunitário, em 

Copacabana, como projeto pi

loto, com apoio do Viva Rio. As 

tentativas anteriores, ainda que 

positivas, não obtiveram respal

do social suficiente para se fir

mar e generalizar, a despeito da 

aprovação dos bairros atendi

dos. Faltou uma política de co

municação social eficiente, o 

que só foi alcançado com a 

parceria oferecida pelo Viva Rio. 

Às debilidades do governo, à 

impotência resultante da negli

gência da Polícia Federal e das 

Forças Armadas no cumprimen

to de suas obrigações constitu

cionais, somava-se a má vonta

de- politicamente interessada

da mídia, que incitava a opini

ão pública a associar a dramati

cidade da violência ao com

promisso do brizolismo com a 

desordem urbana, com seus re

presentantes extremos: o lum

pensinato e a marginalidade. O 

centro estratégico da conjuntu

ra carioca e fluminense, em 93 

e 94, não está na violência, na 

criminalidade, ainda que a situ-

ação fosse grave, como era 

grave durante o governo Morei

ra Franco e continuaria a ser no 

governo Marcelo Alencar. Não 

está, tampouco, na visibilidade 

dramatizada que a mídia con

feria à violência - isso, até certo 

ponto, continua a acontecer, 

ainda que em proporções bem 

inferiores, no governo Marcelo 

Alencar ou, por exemplo, no go

verno Mário Covas. O centro 

estratégico daquela conjuntura 

está, a meu juízo, na associação, 

amplamente difundida pela mí

dia, entre o governo do estado 

e a violência, ou melhor, entre 

o brizolismo e a desordem ur

bana, no sentido mais amplo (in

clusive, no sentido simbólico 

mais profundo).4 

Foi isso o que mais decisiva

mente contribuiu para impedir 

que o governo do estado aco

lhesse o Viva Rio como interlo

cutor legítimo e positivo, confi

ando em suas intenções de co

laborar para um esforço comum, 

de união das forças da cidade 

pela reversão do quadro, que 

prejudicava a todos, em todos 

os níveis e das mais variadas 

formas, seja na esfera da ima

gem internacional e nacional da 

cidade, e dos impactos dessa 

deterioração sobre a indústria do 

turismo, seja no plano da vida 

cotidiana dos cidadãos, que se 

sentiam ameaçados. Se o gover

no do estado aceitasse conferir 

status de prioridade máxima à 

problemática da violência, es

taria concorrendo para elevar -

o que, de resto, ocorreu, inde

pendentemente da vontade do 

governo - à posição privi legia

da, na agenda pública do esta

do e da cidade, o pacote sim

bólico-político, que equaciona

va violência, criminalidade, à 



Interessava à mídia 

anti-brizolista toda 

voz que pudesse 

contribuir para 

manter a questão 

da violência no 

topo das 

prioridades da 

agenda pública, no 

Rio de janeiro. 

cumplicidade do brizolismo 

com a desordem. Isso porque, 

insisto, a mídia consagrara esse 

casamento perverso. Claro que · 

seria possível assumir a centra

lidade da problemática da vio

lência e encenar o espetáculo 

político da luta contra ela, até 

mesmo como forma de negação 

da aludida cumplicidade. Mas 

eu creio que, nesse ponto, duas 

objeções pesaram: a ausência 

de perspectivas de sucesso, na 

luta contra a violência, o que 

tornaria muito arriscado o re

conhecimento da centralidade 

da questão; e a fa lta de confi

ança no movimento Viva Rio, o 

que teria provocado a suspeita 

e o temor de que uma parceria, 

longe de ser positiva, poderia 

condenar o governo a, depois 

de legitimar o movimento, tor

nar-se refém de seus líderes. 

A recusa do governo do estado, 

em 1994, em aceitar a colabo

ração do movimento, na busca 

de soluções democráticas e de 

interesse comum, jogou o Viva 

Rio para a oposição, a despeito 

da vontade individual dos mili

tantes e apesar da prudência e 

do equi líbrio com que Rubem 

Cesar Fernandes sempre pautou 

suas relações com o governo, 

mesmo depois que este último 

negou-se a dialogar. É claro, po

rém, que, sendo plural, em sua 

composição, o movi menta con

tava com muitos militantes an

tibrizol istas, conservadores, li

berais e petistas. E é também ver

dade que muitos compartilha

vam as convicções consagradas 

e divulgadas, com alarde, na mí

dia, quanto aos compromissos 

quase cosmológicos do brizolis

mo com a desordem urbana. 

Dado que a conjuntura estadu

al se caracterizava pela polari-

. zação em torno do brizolismo e 

' que o centro nevrálgico da con

juntura era ditado pela leitura 

citada, que ligava brizolismo à 

desordem, não estar com o go

verno inexoravelmente signifi

cava, sobretudo nos meses que 

antecederam as eleições, estar 

na oposição e, por mais que 

houvesse divergências no cam

po oposicionista, estar na opo

sição correspondia a fortalecer 

a visão dominante na mídia, não 

apenas sobre a gravidade da vio

lência (quem negaria essa evi

dência? de resto reconhecida 

pelo próprio governador Nilo 

Batista), mas quanto à cumpli

cidade de que ela seria apenas 

um sintoma. As acusações apoi

adas em interpretações sobre as 

famosas listas do bicho concor

reram para reiterar estigmas e 

reforçar a idéia- ou a simbólica 

-das associações perversas alu

didas. 

Daí a visibilidade do Viva Rio, 

em 94. Interessava à mídia an

tibrizolista toda voz que pudesse 

contribuir para manter a questão 

da violência no topo das prio

ridades da agenda pública, no 

Rio de janeiro. Mesmo que as 

visões fossem originais, demo

cráticas, descomprometidas 

com qualquer golpismo ou com 

manipulações políticas, mesmo 

assim, seriam bem vindas e aco

lhidas, com destaque, pela mí

dia conservadora. As nuances 

das posições progressivamente 

converteram-se em detelhes. O 

importante era destacar a vio

lência para preservar a agenda 

e viabilizar o enterro, no Rio, 

do brizolismo, a anti-ordem, o 

espectro do lumpensinato, o 

grande Outro temido, portador 

do mal, da peste, da anarquia. 

Não por acaso, a derrota, no 



Rio, do brizolismo viria a ser 

providencial para que a pro

~lamação do fim da era Vargas, 

soasse, no Senado da Repúbli

ca, na voz do recém eleito pre

sidente Fernando Henrique Car

doso, como uma constatação da 

decisão dos eleitores e uma 

promessa de modernização, ao 

invés de um insulto a uma força 

política consagrada pelo voto 

popular, em um dos principais 

estados do país.· 

Claro que não há racionalidade 

unívoca e ubíqua. Muitos ou

tros fatores concorreram para a 

visibilidade do movimento, em 

94. Mas os demais não teriam 

sido suficientes, sem o aval, cuja 

razão política de fundo me pare

ce inescapável. Insisto na impor

tância da visibilidade, porque, 

conforme argumentei nas duas 

primeiras unidades deste ensaio, 

ela é condição sine-qua-non 
para a sobrevivência de um mo

vimento com as características 

do Viva Rio. O ponto me parece 

extremamente importante para 

explicar o fracasso provisório do 

movimento, fracasso expresso 

sobretudo na incapacidade de 

resistir à política de segurança 

pública do atual governo de es

tado, política liderada pelo Gen. 

Newton Cerqueira - a despeito 

dos esforços individuais do co

ordenador do movimento, que 

tem denunciado, repetidas ve

zes, pela mídia, a insensatez, i

neficiência e ilegitimidade da 

política do general. Eis minha 

hipótese interpretativa: a atual 

conjuntura estadual é complexa 

e original, mas se destaca da 

anterior sobretudo por um traço: 

hoje, a violência é visível, ain

da que a mídia não lhe dê o 

mesmo destaque; todavia, não 

há a associação, no discurso 

dominante na mídia formadora 

de opinião, entre a violência e 

o governo, na medida em que 

não há o equacionamento a

tual-governo/desordem urbana. 

A violência, na atual conjuntu

ra, emerge como mais um pro

blema a ser enfrentado, ao qual 

o governo responde bem ou 

mal, de modo melhor ou pior 

do que se desejaria. Ela não está 

na "essência" da identidade do 

governo. O Viva Rio, portanto, 

passou a ser um ator que debate 

apenas um dos muitos proble

mas que interessam à popula

ção. Um entre muitos, sendo, o 

movimento, uma voz entre mui

tas. Como o Viva Rio poderia li

derar uma oposição frontal à po

lítica de segurança do atual go

verno, sem que a mídia gerasse 

a representatividade que consti

tui seu escasso capital político? 

Por outro lado, se a moeda está 

no topo da agenda federal e se 

a agenda do estado do Rio não 

apresenta nenhuma particulari

dade que suplante a centrali

dade da moeda, a conjuntura es

tadual vem reproduzindo a con

juntura nacional. E, se é assim, 

os alinhamentos políticos com 

o governo federal tornarão até 

certo ponto - eu friso essa rela

tivização - dependentes os ar

ranjos políticos estaduais. Esta

riam dispostos, os representantes 

da mídia fluminense, membros 

da coordenação do Viva Rio -

só para dar um exemplo-, a con

frontar o governo estadual, do 

mesmo partido do presidente da 

república? Será que a diversi

dade interna do movimento, que 

constitui sua força e sua fraque

za, não estaria operando como 

um obstáculo para que o movi

mento atuasse, na atual conjun

tura do estado, com a mesma 

disposição crítica- e com muito 



mais razão o faria hoje - com 

que atuou em 94 ? 

Alguns outros momentos mere

ceriam destaque, na breve bio

grafia do herói serial: a modera

ção no acompanhamento da 

Operação Rio; a incapacidade 

de resistir ao desmonte do pro

jeto de policiamento comuni

tário, em Copacabana; as ambi

valências do "Reage Rio", além 

da já referida impotência para 

liderar um amplo movimento de 

opinião pública contra a políti

ca de segurança de Marcelo 

Alencar e Newton Cerqueira. 

Mas não creio necessário pros

seguir e incorporar mais casos 

exemplares para reiterar minha 

hipótese: as conjunturas políti

cas exercem um papel predo

minante sobre os movimentos 

sociais de novo tipo, que são ob

jeto do presente ensaio. Via 

mediações distintas e por razões 

diferentes, o Viva Rio só pôde 

ser o que foi, em 93-94, graças 

a uma conjuntura bastante par

ticular. O mesmo vale para a 

campanha contra a fome, como 

vimos. A presente conjuntura 

lhes retiram força, autonomia, 

capacidade de aglutinação e 

poder de mobi I izar emoções e 

imagens. A rotinização do mo

vimento Viva Rio, não por acaso 

transformado em ONG - aliás, 

em matriz de várias ONGs -, 

parece constituir o desdobra

mento natural, dadas as con

tingências de sua história, indis

sociável da história política do 

país. E é claro que, como ONG, 

a própria natureza do movimen

to sofre mudanças radicais, que 

exigiriam uma pesquisa à parte 

e uma interpretação específica. 

Mais que um estilo, um método, 

uma abordagem, acredito que 

a ambiguidade constitui, hoje, 

uma espécie de ethos, uma éti

ca (da dúvida sobre as éticas) 

incipiente, uma postura cultu

ral compartilhada por intelec

tuais e c idadãos socialmente 

engajados e informados sobre a 

complexidade do mundo que, 

crescentemente, é o nosso. Di

versos autores escreveram a esse 

respeito, alguns definindo essa 

postura com a chancela da pós

modernidade. Eu prefiro evitar 

rótulos, mas reconheço a impor

tância do insight só nos resta 

conviver com ambiguidades e 

evitar reduzir a multidimensio

nalidade de cada dilema, se per

demos a ingenuidade do univer

salismo iluminista; se recusamos 

o idealismo romântico, matriz 

dos populismos (narodnick); se 

investimos na democracia como 

um processo aberto a ser per

manentemente aprofundado, 

em contextos de incerteza e in

determinação; se adotamos a 

agenda da revolução francesa 

(igualdade, liberdade, frater

nidade), mas repelimos o racio

nalismo essencialista, caução de 

autoritarismos e etnocentrismos 

imperiais; se reconhecemos a 

precariedade das ordens sociais 

e postulamos a política como 

horizonte de ação coletiva vol

tada para a construção, no fu

turo, por persuasão e criação 

cultural, tecnológica, estética e 

institucional, do cosmopolitis

mo que os 'iluministas supu

nham natural, ou deduziam, co

mo imperativos, da razão; se 

acreditamos que o futuro está na 

ponta da prática e da imagina

ção, não se esconde na caixa

preta secreta de nossa natureza, 

que a razão descobriria para 

submeter nossas vontades he

terônomas. 

A ousadia, hoje, que nos salva 

da imaturidade e dos sonhos 

dogmáticos (sapere aude, dizia 

Kant), não se encontra na certe~ 
ta, no repouso da razão pura, 

sub speçie aeternitatis, a históri

ca, autônoma, etérea, sem cor

po, voz, gênero, classe, cultura, 

linguagem. A ousadia experi 

mental de que necessitamos está 

na resistência à hybris, no reco

nhecimento de nossa finitude e 

no caráter histórico e contingen

te de nossos saberes e de nossas 

ações- o que não os faz irracio

nais ou aleatórios. Está, portan

to, em admitir, em cada caso, 

as limitações das interpretações 

ante a dinâmica dos processos 

e sua complexidade. E o caráter 

mutante e dúbio dos valores, dos 

quais não escapamos, seres cu 1-

turais que somos. Ambiguidade 

não significa fraqueza de caráter 

ou di spos ição para manipu

lações ad hocobscuras. Sign ifi

ca, sim, insatisfação constante 

com os próprios juízos, retoma

da sucessiva do movimento in

terpretativo, autocrítica dos 

próprios critérios de juízo, resis

tência ao apaziguamento auto

complacente, que muitas vezes 

é a antecipação de dogmatis

mos. Insatisfação constante com 

os próprios juízos, no entanto, 

não se confunde com ataraxia 

cética, nem determina omissão 

ou inércia. Assumir posições é 

indispensável quando se age, so

bretudo quando se participa do 

espaço público. O trágico, o 

agonística e o aporético estão 

justamente na combinação en

tre disposição política de agir e 

metaconsciência da limitação, 

da parcialidade, do erro ina-pe

lável da consciência que se ado

ta para agir, ao agir e como a

ção. Mas, no ethosda ambigui

dade, o trágico, sendo o pathos 

de Sísifo, é também a '-'i!M~Iilll 



desdramatizada do ator au

toirônico, que atua, repudiando 

escatologias dialéticas, como si

mesmo-descolado-de-si, graças 

à mediação da autopoesisesteti

zante. A solução pragmática pa

ra o dilema cético está na natu

ralização do que escandaliza os 

céticos, movimento que, indire

tamente, desnuda o caráter me

tafísico das expectativas destes 

últimos e explica por que sua 

frustração os conduz à ataraxia. 

Os céticos são metafísicas que 

se desencantaram. Desencanta

dos, porém metafísicas. 

No caso dos movimentos dis

cutidos no presente ensaio, am

bíguos por natureza e corajosa

mente dispostos a incorporar 

ambivalências ao seu repertório 

e às suas estruturas práticas -

não, necessariamente, por acri

ticidade ou autocomplacência, 

até mesmo por conta de sua di

versidade interna, um juízo e/ 

ou uma interpretação tornam-se 

ainda mais difíceis. Podem pro

duzir rótulos paralisantes, estig

matizantes, os quais, mesmo 

expressando percepções ade

quadas, razoáveis e justas do ob

servador, podem funcionar co

mo obstáculos à compreensão 

de outras dimensões dos movi

mentos ou de outras caracterís

ticas de possíveis desdobramen

tos alternativos. Todavia, impõe

se a discussão, o diálogo. Con

sequentemente, não há como 

escapar a todos os riscos. As van

tagens, nesses casos estudados 

e discutidos, é que os "objetos" 

são inteligentes, reflexivos e crí

ticos, capazes, inclusive, de in

corporar o discurso das ciências 

sociais para pensarem-se au

tocriticamente. Capazes, portan

to, de responder a este meu tex-

to com uma redescrição mais 

sofisticada, mais complexa e 

multidimensional do que aque

la que eu pude oferecer. 

De todo modo, o Brasil e o Rio 

precisam de mais campanhas e 

movimentos como aqueles aqui 

discutidos. Se os próximos in

corporarem reflexões críticas 

sobre a campanha contra a fome 

e o Viva Rio, talv.ez possam a

proveitar as lições e inventar 

soluções ainda mais eficientes 

e renovadoras, para os novos 

contextos e as novas conjuntu

ras. Se a fome saiu da agenda e 

a campanha não tem mais a 

força necessária para impor o 

tema à atenção da sociedade, é 

tempo de pensarmos em alter

nativas. Se a política de segu

rança do Rio de janeiro retroce

deu e nega todos os princípios 

que vertebraram o Viva Rio, e 

se o movimento não é mais ca

paz de reagir, recuperar a ini

ciativa política e unir forças de

mocráticas da sociedade civi I 

para fazer face à barbárie insta

lada nos aparei h os policiais, 

com anuência oficial, talvez 

seja hora de inventar outro Viva 

Rio. Isso não pesaria como um 

epitáfio negativo sobre toda a 

jornada vencida e as conquis

tas alcançadas. Um movimen

to pode converter-se em outro 

fenômeno, não menos positivo. 

Um outro Viva Rio seria o novo 

instrumento, adequado às ne

cessidades do momento, na 

nova conjuntura, reunindo ou

tros atares, com novas e antigas 

lideranças. Seria isso possível? 

Ou será que o momento está e

xigindo o retorno, ao epicentro 

da problemática da violência e 

da fome, dos partidos políticos? 

Ou será que movimentos cívi-

cos não são instrumentos capa

zes de produzir mudanças nes

ses campos? 

Conclui r com interrogações soa 

mais coerente com meu elogio 

da ambiguidade. Mas, aqui, a 

ambiguidade pode ser lida co

mo incitamento desafiador à a

ção, uma vez que as perguntas 

não são dirigidas ao conheci

mento, mas às possibilidades de 

êxito e renovação de iniciativas 

em curso. 



1 Uma primeira versão do presente en

saio foi apresentada como palestra no 

Centro de Estudios Legales y Sociales, 

em Buenos Aires, no dia 18 de setembro 

de 1997. Agradeço aos colegas do CELS, 

particularmente a Sofía Tiscornia pelo 

convite e a amáve l acolhida. Devo 

acrescentar que algumas das idéias aqui 

defendidas já haviam sido publicadas 

em alguns capítu los de meu li vro 

Violência e Política no Rio de Janeiro. 

Relume Dumará, 1996, particularmente 

no último capítu lo: "O Herói Serial e a 

Sensibilidade Pragmática: alguns co

mentários sobre a violência e a nova so

ciedade civ il , no Rio de janeiro" . Esse 

capítu lo havia sido originalmente redi 

gido para ser lido em Rice University, 

no Department of Anthropology, em 

maio de 1995. Agradeço a George Mar

cus o convite e a acolhida em Houston. 

2 As razões do boicote são várias. Entre 

elas destacam-se as seguintes: tratava-. 

se de uma iniciativa do então 

governador Nilo Batista, adversário do 

atual governador, M arcelo Alencar; 

impli cava toda uma reformulação da 

cu ltura policial , dos métodos, das prá

ti cas e da própria organização policial. 

A base da fi losofia do policiamento 

comunitário é a inversão: ao invés de 

conceber-se como um instrumento de 

defesa da segurança do Estado, em 

guerra contra seus supostos inimigos 

internos, o aparelho policial passa a pen

sar-se e agir como recurso democrático 

de defesa da segurança de todos os cida

dãos. Essa orientação choca-se frontal

mente contra a ideologia repressiva, que 

tradicionalmente orienta a corporação 

e que é defendida, com rad icali smo, 

pelo atual secretá ri o de Segurança 

Pública, Gen. Newton Cerqueira. 

3 Refiro-me ao texto, já citado, "O Herói 

Serial e a Sensibilidade Pragmáüca: al

guns comentários sobre a violência e a 

nova sociedade civil, no Rio de janeiro". 

4 Consu ltem-se, a propósito, a 

dissertação de mestrado em sociologia 

de José Augusto de Souza Rodrigues, de

fendida no IUPERJ, em 1993, " Imagens 

da Desordem, no Rio de janeiro", e a 

tese de doutorado em ciência política 

de João Trajano Sento Sé, defendida no 

IUPERL em 1997, "Estetização da 

Política e Liderança Carismática: o caso 

do Brizolismo no Rio de janeiro". Reflito 

sobre o mesmo tema em alguns capítulos 

de Violência e Política no Rio de Janeiro, 

particularmente no capítulo "O Mágico 

de Oz e outras histórias sobre violência 

no Rio" . 
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POLICIAMENTO 

Reflexões a partir da 

experiência de 

patrulha comunitária 

em Copacabana 

(1994-95) * 
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de Monitoramento Qualitativo do Policiamentq 
Comunitário em Copacabana, realizada de dezem
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Durante dez meses (setembro de 1994 a ju

lho de 1995), a Polícia Militar do Rio de Ja

neiro manteve em Copacabana um projeto 

de policiamento comunitário baseado no 

modelo norte-americano de polícia interati

va, problem-oriented, que desde o início dos 

anos 80 vem sendo adotado em cidades dos 

EUA, do Canadá, do Japão, de alguns países 

europeus e, mais recentemente, da África do 

Sul, como parte de uma reformulação geral 

das políticas de segurança e métodos de atu

ação policial em sociedades democráticas.1 

Experiências de pequena escala já haviam 

sido feitas no Rio de Janeiro, em bairros resi 

denciais como Urca, Grajaú, Laranjeiras, 

Alto da Boa Vista e Jardim Sulacap. Mas só 

em 1994, com o apoio do movimento VIVA 

RIO à proposta do comando geral da PMERJ, 

tentou-se implantar um projeto-piloto de 

maior alcance, abrangendo 28 quarteirões 

selecionados de Copacabana e Leme, a se

rem cobertos por 60 policiais jovens, em iní

cio de carreira e especialmente treinados pa

ra pôr em prática o novo modelo de patru

lhamento, que implicava estabelecer conta

tos e parcerias, levantar os problemas locais 

de segurança e qualidade de vida, e articu

lar com a comunidade soluções para os pro

blemas encontrados. Nessa região superpo

pulosa, altamente complexa, de grande peso 

simbólico- quer como "cartão postal" da ci

dade, quer como síntese do "caos" carioca-



esperava-se .que a iniciativa 

causasse maior impacto e ob

tivesse maiorvisibili_dade que as 

anteriores. Seus resultados, se 

favoráveis, serviriam de base 

para a expansão do modelo a 

outros bairros e para a incorpo

ração do novo policiamento às 

metas da política de segurança 

estadual.2 

O projeto, entretanto, foi pre

maturamente suspenso. Uma 

nova política de segurança, in

troduzida com a mudança de 

governo em 1995, definiu como 

prioridade absoluta o combate 

aos focos do "crime organiza

do", apregoando o "endureci 

mento policial" e desativando 

programas especiais que a PM 

desenvolvia no Rio de Janeiro, 

entre eles o de Copacabana. 

Nenhum balanço de resultados 

fundamentou a decisão de in

terromper tais programas; nem 

mesmo se chegou a anunciar 

oficialmente essa decisão: ape

nas se deslocaram os policiais 

para outros serviços que pade

ciam de falta de efetivo ou que 

melhor se adequavam à estraté

gia "contraguerrilheira" adota

da.3 O discurso pró-endureci

mento encontrou boa acolhida 

na mídia e em certos setores da 

chamada opinião pública; tam

bém reforçou posições conser

vadoras dentro da PM flumi

nense, contrárias a mudanças na 

doutrina, organização e atuação 

dos órgãos de segurança - seto

res que no governo anterior já 

se opunham à política de di

reitos humanos e a tentativas de 

ampliação do diálogo entre Polí

cia e sociedade civil. 4 

Na verdade, mesmo enquanto 

contou com apoio do comando 

geral da PMERJ, a experiência 

de Copacabana teve de enfren--

tar condições bastante desfa

voráveis, fruto não só das re

sis-tências "tradicionalistas" aci

ma mencionadas, mas também 

de problemas materiais e admi

nistrativos no 19º Batalhão, da 

fraca divulgação entre os mora

dores do bairro e da falta de 

apoio de outros órgãos públicos 

estaduais e municipais. Essas 

dificuldades restringiram sobre

maneira o alcance do projeto, 

fazendo com que sofresse um 

esvaziamento progressivo e ter

minasse praticamente isolado. 

Seu completo desmonte em ju

lho de 1995 refletiu , assim, não 

apenas a inflexão da política de 

segurança, como um grau de 

institucionalização muito baixo 

do próprio projeto, seja no inte

rior da PM, seja no âmbito das 

parcerias formais que haviam 

sido idealizadas para sustentá-lo.5 

Apesar disso, foi uma experiên

cia rica e bem-sucedida, sob 

muitos aspectos. Noutro traba

lho (Musumeci, coord., 1996) 

descrevemos detalhadamente 

como ela transcorreu desde a 

implantação, os obstáculos en

contrados, os resultados que al

cançou (até onde foi possível 

avaliá-los) e as potencialidades 

sinalizadas, mas não exploradas 

em virtude da interrupção pre

matura do projeto.6 Neste arti

go temos um objetivo mais es

pecífico: analisar distintas ima

gens da desordem, visões de 

segurança pública e modelos de 

atuação policial que aquela ex

periência colocou em circu

lação através de novos canais 

criados para o diálogo entre 

Polícia e "comunidade": (a) o 

trabalho interativo dos patru

lheiros em 28 quarteirões; (b) 

seis Conselhos Comunitários de 

Área (dois dos quais chegaram 

a funcionar mais longamente, e 

um deles, transformado em con

selho geral, continuava a reunir

se vários meses após o desmon

te do projeto); (c) trinta urnas 

espalhadas por Copacabana e 

Leme, onde a população local 

depositou bilhetes, na maior 

parte anônimos, contendo 

queixas, denúncias, opiniões, 

demandas e sugestões relativas 

a problemas de segurança ou de 

qualidade de vida no bairro; (d) 

o monitoramento qualitativo 

realizado pela equipe do Nú

cleo de Pesquisa do ISER, que 

possibilitou que agentes exter

nos à PM conhecessem mais de 

perto o trabalho e a cultura poli

ciais, acompanhando com en

trevistas e observações o desen

volvimento do projeto, e tam

bém o funcionamento cotidiano 

do 19º Batalhão, unidade res

ponsável pela patrulha ostensi

va do bairro. 

Pretendemos ressaltar aqui o 

contraste entre discursos de tipo 

bélico ou despótico predomi

nantes, quer nas demandas es

pontâneas da "comunidade" , 

quer na cultura policial tradicio

nal, e a noção mais abrangente 

de "segurança pública" que fun

damenta o modelo de policia

mento comunitário. Comple

mentando nossas próprias obser

vações, circunscritas à experiên

cia de Copacabana, utilizare

mos dados e análises de outros 

autores, referidos a outros con

textos, com intuito: (1) de ca

racterizar as premissas da visão 

despótica e suas raízes na "cul

tura do medo", na "criminaliza

ção da desordem", na cultura 

política autoritária e na ideali

zação de uma sociedade sem 

conflitos internos; (2) de con

trapor tais premissas às do mo-



A noção de 

"segurança 

pública" 

fundamenta o 

modelo de 

policiamento 

comunitário 

dela comunitário, cujos princí

pios básicos são o traballí? em 

parceria e o investimentó';:~m 

estratégias de regulação e me

diação, mais que de repressão 

policial; (3) de mostrar que es

sas estratégias alternativas, 

embora omitidas ou desqualifi

cadas pelo discurso oficial dos 

órgãos de segurança pública, 

não são totalmente estranhas ao 

nosso universo político-jurídico, 

nem importam ingenuamente 

um ideário liberal sem qualquer 

raiz na prática das instituições 

policiais brasileiras: elas apare

cem cotidianamente, sob a for

ma de "direitos interativos", 

mais pragmáticos que doutri

nários, em alguns espaços de 

resolução de litígios e renego

ciação de acordos privados -

como se percebe, por exemplo, 

no trabalho desenvolvido pelas 

Delegacias Especiais de Atendi

mento à Mulher (DEAMs) ope

rantes no Grande Rio desde 

1986; (4) de indicar que o pa

drão de "desordem" predomi

nante num bairro como Copaca

bana- segundo as próprias quei

xas espontâneas da população 

e as próprias estatísticas oficiais 

da Polícia- demanda estratégias 

voltadas para prevenção de pe

quenos delitos, mediação de 

conflitos, resolução de proble

mas não-criminais e regração da 

convivência no espaço público, 

mais do que intervenções "béli

cas", "despóticas", ou mera

mente repressivas, reativas e 

emergenciais. 

De volta ao cartão postal 
(as urnas de Copacabana) 
Começando pelas manifes

tações espontâneas da "comu

nidade", vale observar que até 

a última coleta realizada pelo 

19º BPM, em maio de 1995, 

apenas 205 bilhetes haviam sido 

depositados nas umas do poli

ciamento comunitário em Co

pacabana. Número muho exí

guo, se considerarmos as dimen

sões populacionais do bairro 

(191 mil habitantes; média de 

SOO mil freqüentadores/dia) e se 

levarmos em conta que as ur

nas estavam em locais de am

plo movimento e acesso irrestri 

to: padarias, drogarias, igrejas, 

agências do BANERJ e da Caixa 

Econômica, bancas de jornal e 

supermercados. O parco movi

mento atesta que não houve di

vulgação suficiente, quer desse 

canal de participação, quer dos 

objetivos gerais do projeto. Cer

ca de 1/3 dos bilhetes veio de 

uma urna simbólica que serviu 

de marco inaugural em evento 

patrocinado pelo VIVA RIO no 

mês de dezembro de 1994. De

pois disso, só duas urnas do Se

tor Delta (Posto 3), cujo Con

selho Comunitário permaneceu 

especialmente ativo, chegaram 

a recolher mais de dez bilhetes 

cada uma; as outras, ou ficaram 

inteiramente vazias (1/3 do to

tal), ou atraíram pouquíssimos 

manifestantes, sendo algumas 

vezes confundidas com pontos 

de coleta do concurso "Seu 

Talão Vale Milhões". Não se ob

teve, assim, como previsto no 

projeto original, uma fonte am

pla e diversificada de denúncias 

e demandas espontâneas favore

cidas pelo anonimato, nem uma 

base para aval i ar as repercussões 

da experiência junto à popu

lação das seis áreas do bairro.7 

Mas, mesmo que pouco repre

sentativo em termos numéricos, 

o material proveniente dessa 

fonte "representa" um certo tipo 

de discurso a respeito dos pro

blemas, de suas causas e pos-



síveis formas de solucioná;los, 

expressotaf!lbém nas discussões 

dos Conselhos de Área e, como 

observaremos mais adiante, 

noutros espaços, analisados por 

outros autores, de enunciação 

de demandas referentes à segu

rança pública no Rio de janeiro 

(por exemplo, cartas enviadas a 

jornais ou respostas à enquete 

Rio Contra o Crime promovida 

pela Rede Globo em 1984). 

Não é possivel definir o perfil 

sociológico da "comunidade" 

manifesta nas urnas de Copaca

bana; sabemos apenas que se 

trata de pessoas alfabetizadas e, 

na maioria, moradoras da área. 

Os bilhetes, via de regra, falam 

em nome dos "cidadãos", dos 

copacabanenses ou cariocas "de 

sangue ou de coração", quase 

sempre "assustados", "incomo

dados" ou "indignados" ante si

nais de "abandono", "caos" e 

"decadência" do bairro. Tais 

pessoas endereçam suas men

sagens majoritariamente à Polí

cia, à Prefeitura, às autoridades 

públicas. Poucas se dirigem a 

entidades civis - laicas ou reli

giosas. Pouquíssimas sugerem 

alguma responsabilidade dos 

"cidadãos" na geração dos pro

blemas apontados ou na imple

mentação das soluções propos

tas. A "cidadania" em nome da 

qual proferem seus discursos 

queixosos ou normatizantes 

parece resumir-se ao cumpri

mento de deveres para com o 

Estado, sobretudo pagamento de 

impostos, e ao conseqüente 

direito de cobrar do Estado to

das as medidas necessárias para 

restabelecer e manter a ordem 

pública. Em algumas men

sagens, "cidadania" também 

aparece associada a um víncu

lo natural, afetivo, com o bairro -

ou com o Rio de janeiro, acom

panhando a exaltação de suas 

b~J~zas naturais e de suas vo

cações naturais, res pectiva

mente para "cartão postal" e 

para "cidade maravilhosa". 

Boa parte dos bi I hetes contém 

denúncias ou queixas relativas 

a problemas de segurança e/ou 

de qualidade de vida. Uma 

grande parcela (85%) apresen

ta, ou apresenta também, de

mandas - vale dizer, explicitan

do ou não problemas concretos, 

opina sobre a forma como as 

autoridades deveriam atuar na 

área da segurança e/ou na ad

ministração do espaço público 

de um modo geral.8 Para extrair 

das urnas um elenco dos tipos, 

fontes ou causas de problemas 

mais importantes, segundo as 

percepções dessa "comun i

dade", seccionamos as men

sagens por temas e, utilizando 

o critério adotado em manuais 

de policiamento comunitário 

(Kelly, 1993; McEiroy, Cosgrove 

& Sadd, 1993), diferenciamos as 

denúncias relativas a crimes ou 

contravenções - isto é, passíveis 

de tradução nos termos da le

gislação penal - e as queixas 

que, não se referindo propria

mente a transgressões da lei, 

apontariam para problemas de 

"qualidade de vida": fatos per

turbadores seja da existência 

prática, seja do senso moral ou 

estético dos autores dos bilhetes. 

Note-se que cada unidade 

temática recortada pode entrar 

em mais de uma categoria: por 

exemplo, mendigos aparecem 

como "problema de qualidade 

de vida" quando as queixas se 

referem a incômodos derivados 

de sua simples presença, 

aparência, mau-cheiro, etc.; 

como agentes de problemas 

cri minais quando as mensagens 

lhes atribuem furtos, assaltos ou 

outros dei i tos; e em ambas as 

chaves quando os bilhetes re

clamam ao mesmo tempo de 

atos ilícitos praticados pela po

pulação de rua e da vergonha 

ou indignação moral que ela 

causa aos moradores do bairro. 

Os quadros 1 e 2, em anexo, 

retratam a hierarquia dos pro

blemas e dos agentes e vítimas 

desses problemas, segundo o 

número de citações feitas nos 

bilhetes de urna. Nem todos os 

bilhetes, vale notar, se referem 

específica ou exclusivamente ao 

bairro de Copacabana: a maior 

parte o faz, mas há também 

mensagens sem território-alvo 

definido, ou que opinam sobre 

a cidade como um todo, ou ain

da que mencionam problemas 

de outros bairros, como Centro, 

Ipanema e Leblon. Não nos de

teremos aqui num exame minu

cioso das questões abordadas 

nas mensagens ou dos territóri

os que elas focalizam.9 Interes

sa-nos sobretudo delinear e e

xemplificar um padrão geral de 

discurso que prevalece na iden

tificação dos problemas e solu

ções, e que orienta a percepção 

dominante dos focos de desor

dem, assim como as propostas 

para controlá-los ou eliminá
los.10 

Observa-se, de início, que es

ses bilhetes localizam quase in

variavelmente no espaço públi

co as fontes de violência, con

flito, desordem, perigo e pertur

bação da qualidade de vida. 

Entre as 205 mensagens coleta

das, apenas duas (escritas pela 

mesma pessoa) pedem interfe

rência da polícia num conflito 

familiar: mãe denuncia ao 19º 

Batalhão que seus filhos vêm 



Observa-se, de 
. " . 1n1c1o, que esses 

bilhetes localizam 

quase 

invariavelmente no 

espaço público as 

fontes de violência, 

conflito, desordem, 
. pengo e 

perturbação da 

qualidade de vida. 

·' .. 

sendo vítimas de abandono in

telectual (privação de escolari

dade) por parte do pai e da ·~a

drasta. Em todas as demais, o 

locus dos problemas, quando 

especificado, está sempre fora 

do universo privativo, domésti

co; está na rua ou em espaços 

fronteiriços e particularmente 

expostos: bares, botequins, lo

jas, galerias ... Nem o que ocorre 

em locais públicos fechados -

como boates, "inferninhos" e 

hotéis - inclui-se entre as preo

cupações prioritárias da "comu

nidade" manifesta em urnas e 

conselhos. É sobretudo o mal 

visível, ao alcance imediato dos 

sentidos e situado nas áreas de 

convivência anônima, que 

parece merecer a atenção des

sa comunidade quando ela se 

dirige, através de mensagens 

escritas ou de reuniões formais, 

a interlocutores públicos como 

Polícia, Região Administrativa, 

Prefeitura, VIVA RIO e outros. 11 

Atlântica · durante o verão, por . 

causa do maior afluxo· de turis

tas e boêmios; uma terceira traz 

apenas estampados, em maiús~ 
cu las, os dizeres "SúDOMA E 

GOMORRA". 

Nota-se ainda uma freqüência 

muito baixa de menções à cri

minalidade violenta, ao "crime 

organizado" ou aos grandes 

delitos contra a pessoa e o pa

trimônio . Não há qualquer 

alusão di reta a homicídio, lesão 

corporal , seqüestro, roubo em 

residências ou em estabeleci

mentos comerciais e bancários. 

Duas mensagens referem-se ge

nericamente a organizações 

criminosas (quadrilhas que fur

tam carros, compostas por poli

ciais corruptos e fi anel inhas; trá

fico atacadista de drogas, visto 

como causa geral da violência 

carioca); na maioria delas, 

porém, os sentimentos de medo, 

insegurança e exposição ao 

risco, assim como as imagens de 
Poucos bilhetes, além di sso, "abandono", " desamparo" e 
mencionam favelas ou favela

dos. Mais precisamente três: 

morador do Leme reclama de 

barulho produzido pelo baile 

funk do Chapéu Mangueira; 

morador do Cantagalo sOlicita 

providências para eliminar vala 

fétida existente no local ; mora

dor do "asfalto" sugere a ocu

pação permélnente dos morros 

cariocas pelas Forças Armadas. 

Escassas também são as men

ções a problemas relacionados 

com o lazer noturno e o vasto 

" mercado sexual" de Copaca

bana: uma mensagem (escrita, 

ao que parece, por uma prosti

tuta) pede mais policiamento na 

orla para coibir violência decor

rente da disputa pelos "gringos"; 

outra pede mais polícia à noite 

nos bares e restaurantes da Av. 

"caos", parecem menos associa

dos aos crimes de alta gravidade 

do que à profusão e recorrência 

de pequenos delitos, conflitos e 

distúrbios, e de problemas não

criminais que afetam a qua

lidade de vida no bairro (ver 

Quadro 1). 

Em parte considerável das men

sagens, tanto problemas crimi

nais quanto não-criminais são 

geralmente tomados como 

ícones do "caos" a que o bairro 

(ou o Rio de janeiro) estaria 

reduzido e, sobretudo, como 

indicação da ausência ou pre

sença insuficiente do poder públi

co. Uma forte associação entre 

os sentimentos de insegurança 

e abandono reveste as deman

das de tons dramáticos, 
illlllllillll-



QUADRO l :: COPACABANA: PRINCIPAIS PROBLEMAS, SEGUNDO AS URNAS 

DEZEMBR0/1994 A MAI0/1955 

1.1 ~ Relacionados a crimes 
ou contravenções 

TIPOS OE; 
PROBLEMAS 

N!!de 
menções 

Desordens 
diversas (l l 

Roubôs e furtos 

Tráfico e uso 
de drogas 

Vadiagem e 
memhcâQçia 

lnfrações de 
trânsito !2l 

Am~~ças à saúde 
Corrupção 

>ÃIJa~,;ji 
intelectual <4> 

Quadrilha ou bando 

Emissão de fulllaça 

Receptação 

27 

20 

14 

12 

12 

8 

3 

3 

2 

1 

1.2 - Relacionados à qualidade de vida 

TIPOS O,E PROBLEMAS 

Presença de população de rua !Sl 

Sujeira 

Má administr., conservação ou 
uso de equipamento público 

'Presençatde camelôs/ambulantes, 
comércio informal 

Insegurança/medo/risco de violência 

Ameaças,à saúde 13l .. 
Esportes na praia 

Animais nas ruas e na praia 
Barulho 

!Problemas de trânsito em geral 

Poluição 

Preconceito e discrimif!~ção 

Prostituição 

N2 de 
menções 

29 

23 

21 

13 

8 

··o 
5 

3 

3 

2 

2 

1 

111 Perturbação do sossego (7 menções), conduta inconveniente (6), omissão de cautela na condução de an imais (5); 
ameaça (3); ultraje ao pudor (2), vias de fato (2), perturbação de culto (1 ), desacato (1). 

121 Estacionamento irregular (7 menções) e direção perigosa (5). 
131 1nfração de medida sanitária (7 menções), venda de mercadorias sem especificação de procedência (1 ). 
141 Deixar de prover instrução a menor em idade escolar (2 menções); permitir mendicância de menor (1 ). 
151 "Mendigos", "menores de rua", "pivetes", " hippies", " famílias que moram na rua", etc. 

tuando-as freqüentemente com 

expressões como: "Socorro! ", 

"Pelo amor de Deus! ", "provi

dências urgentes" , "peço en

carecidamente" ... Um bilhete 

afirma que o bairro se e ncontra 

"jogado à sua própria sorte" de

vido à "displicência" das autori

dades; outro pergunta se existe 

mesmo um administrador re

gional, pois a população está 

"completamente desampara

da"; outro, ainda, sugere que o 

prefeito "odeia Copacabana", 

razão pela qual se omite diante 

do "caos" ali instaurado. 12 

Se em outros contextos discur

sivas tornaram-se correntes as 

imagens do Rio de janeiro como 

alco de uma "guerra civil", de -

um "faroeste", ou como cidade 

"sitiada" por favelas e redutos 

criminosos, a metáfora - não 

menos bélica - que parece ins

pirar a maioria dos bilhetes de 

Copacabana é a da invasão es

trangeira. Lendo-se em seqüên

cia esses bilhetes, tem-se a im

pressão de que uma horda hete

rogênea de "inimigos" tomou 

conta do espaço público aban

donado pelas autoridades, trans

formou em vítima e refém a "co

munidade" dos "cidadãos paga

dores de impostos" e trouxe para 

o bairro desordem e insegurança 

inexistentes no seu glorioso pas

sado de "cartão postal". Entre os 

intrusos contam-se sobretudo a 

população de rua ("falsos men-

digas", "vagabundos", "desocu

pados", "pivetes", "mal andros 

di sfarçados de menores", "al

coólatras", "marginai s") e os 

camelôs, mas também "ciclis

tas de linqüe ntes", motori stas 

inescrupulosos, transeuntes mal

educados, funkeiros, pichado

res, cães, pombos, germes pato

gênicos e até um guarda de trân

sito que "invade" o espaço sono

ro dos moradores com seu api

to demasiado estridente. 

Pode parecer descabida a metá

fora da invasão, considerando

se as características de Copaca

bana, á rea "sem alfândega", 

sempre aberta ao afluxo de es

tranhos- turistas, trabalhadores, 

consumidores, banhistas e boê-



mi os- que diariamente triplicam 

a população residente do bair

ro. Ela se refere, contudo, a cer

tas categorias de intrusos , vis

tas como portadoras do "mal" e 

diferenciadas por natureza dos 

"cidadãos". Refere-se também, 

embora menos rigidamente, a 

pessoas e comportamentos "in

civilizados" que comprometem 

a qualidade de vida na área. 

Examinemos inicialmente a 

primeira categoria. 

Na li stagem de agentes dos 

probl e mas, tanto criminais 

quanto de qual idade de vida (ver 

Quadro 2.1 ), as menções mais 

numerosas são à população de 

rua e aos camelôs. Personagens 

que não apenas estão eventual

mente nas ruas, mas moram 

nelas e/ou vivem delas, que 

fazem do espaço público sua 

residência e/ou sua fonte de ren

da. E que pela simples presença, 

praticando ou não crimes, trans-

gredindo ou 'hão: a lei, desper

tam sentimentos de ·insegu'

rança, revolta, vergonha e hu

milhação nos aut'ores dos bilhe

tes recolhidos em Copacabana. 

A demanda de retirada imedia

ta desse tipo de "intrusos" - es

pec ialmente mendigos e pivetes 

- parece ter como fundamento 

o repúdio a uma desordem não 

só física, mas também si mbóli

ca; que não expõe a "comuni-

QUADRO 2 - COPACABANA: AGENTES E VÍTIMAS OE PROBLEMAS, SEGUNDO 
AS URNAS - DEZEMBR0/1994 A MAI0/1995 

2.1 - Agentes 

DE PROBLEMAS / 

População de rua 

Bêbados 

Marginais, ladrões 

Camelôs, ambulantes. 

Donos de animais 

Motoristas 

Comerciantes 

Familiares 

Gangues, turminhas 

Polícia e policiais 

Banhistas 

Flanelinhas 

Outros<ll 

N 2 de 
menÇÕes i' 

43 

11 

10 

9 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

10 

População de rua 

~elôs, ambulantes 

Motoristas e carros 

Comerciantes 

Desportistas de praia 

Síndicos/administradores 

Animais (pombos, etc.) 

68 

31 

11 

7 

5 

4 

4 

3 

(1) Baile funk, favelados, fiscais, guarda de trânsito, hippies, prostitutas, travestis, usuários do bairro, boca de fumo, ônibus (cada 
qual com uma menção). 

(2) Baile funk, consumidores de drogas, flanelinhas, fumantes, garis, guarda de trânsito, hippies, pichadores, policiais, transe
untes, travestis, usuários do bairro , ônibus (cada qual com uma menção). 
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2~2 ~Vítimas ~; 

A CR{M~S1 F 'i!?':.. . i <li 

CONTRAVENÇOES' 

Moradores de Copacabana 

Transeuntes/pedestres 

Cidadãos e povo e m geral 

Criâ!)ças 

Banhistas 

T~~iits 

Polícia e policiais 

Outras(1>s 

lllenções 

37 

15 

8 

8 

6 

2 

2 

10 

,_._' .. :·;·<:t' 

DE .:pRÓPLEMAS 
' ~::c 

REi..A:CIONÀDOS 
~ À·(QUAUDADE 

DEVIDA 

Moradores de Copacabana 

Transeuntes/pedestres 

Banhistas 

C!dadãos e povo em geral 

Turistas 

Crianças 

Outras12
> 

Outrosl7> 

N~de 

menções 

64 

33 

9 

9 

7 

5 

6 

13 

(1) Baile funk, favelados, fiscais, guarda de trânsito, hippies, prostitutas, travestis, usuários do bairro, boca de fumo, ônibus (cada 
qual com uma menção). 

(2) Baile funk, consumidores de drogas, flane linhas, fumantes, ga ri s, guarda de trânsito, hippies, pichadores, policiais, transe
untes, travestis, usuários do bairro, ônibus (cada qual com uma menção). 

dade legítima" apenas a agres

sões criminosas, mas também, 

e sobretudo, à agressão moral. 

Além de assaltos e distúrbios, os 

manifestantes das urnas mos

tram-se particularmente sus

cetíveis a outros "problemas" 

trazidos pela população de rua: 

embaralhamento das fronteiras 

entre os espaços público e pri 

vado; ataque aos valores estru

turantes da casa, da família e do 

trabalho; exibição ostensiva da 

degradação humana no lugar do 

"cartão postal " da cidade. Os 

mendigos são moralmente "es

trangeiros" por desrespeitarem 

- voluntariamente, supõe-se -

todos os princípios definidores 

da pertinência à "comunidade": 

fazem das calçadas sua casa, 

não trabalham, falsificam rela

ções de parentesco (os bilhetes 

sempre colocam "famílias" en

tre aspas quando se referem à 

população de rua), ofendem não 

só a lei, como a decência, a éti

ca e a estética.13 Eis alguns e

xemplos bastante eloqüentes: 

"Reti rada imediata dos mendigos e lk: 
socupados da praia que fazem dela mo

radia (dormem, comem e sujam) acin

tosamente como se estivessem em casa. 

Isso não é liberdade, nem democracia, 

nem direito humano, é simplesmente 

abuso, fa lta de respeito para quem aqui 

mora e paga caro para tal , ass im como 
péssimo exemplo para o turista que aqui 

chega e m busca de nossas belezas 

naturais. Afinal de contas Copacabana 

é ca rtão postal do mundo queiram ou 
Ilill2" (b ilhete de dez./1994. Ênfases no 

original) 

" .. . o que mais me aflige, no momento, 

é a quantidade de rapazes, moças, mu

lheres e homens deitados nas ca lçadas, 

insultando, ameaçando a todos que por 

a li passam. Não são 'meninos de rua' 

não, são pessoas bastante fortes, que 

bem poderiam estar trabalhando, como 
milhares de brasileiros que trabalham, 

dia e noite , para seu sustento e de suas 

famílias. Esses são verdadeiros he róis, 

enquanto os primeiros, uns 'vagabun

dos.' já é hora da Polícia Militar e Forças 

Armadas olharem um pouco, também, 

para o que está acontecendo no asfa lto, 

pois e les só se preocupam com as fave
las" (bi lhete de fev./1995). 

"Na rua Hilário de Gouveia, frente à I
greja N. S. de Copacabana, existem pes

soas pobres, mendigos e vagabundos, 
fazendo daque le loca l uma verdadeira 

suje ira. O mau cheiro é insuportável , 

pessoas dormem nas calçadas dia e 

no ite . Se fossem só os mendigos, ainda 

as pessoas têm pena, pois não têm onde 

ficar. O pior é que são muitos os deso

cupados, fazem de tudo ali. Exemplo: 

Homem e mulher dormindo agarrados 
frente à igreja, tomam banho sem roupa, 

e comem e urinam e fazem as suas ne

cessidades fisio lógicas ali, a qualquer 
ho ra. É um absurdo. Ninguém está 

agüentando e não se toma nenhuma 

providência. As mulheres fortes espa

lham-se em colchonetes na calçada da 

igreja e os pedestres têm de passar pela 

rua . Ali elas fazem tudo: Enrolam oca

belo, fazem as unhas, dão banho nas 

crianças. Se a lguém perguntar se algu
ma quer ser diarista, sabe qual foi a res

posta? Na rua eu ganho 3 vezes mais 

que o salário mínimo" (bilhete de fev./ 
1995) 

"julgo que nada adianta os programas 

'Viva Rio', 'Rio Comunidades' e qualquer 

outro afim se não for tirado urgente das 

ruas de Copacabana e praia os mendi-
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gos e toda sorte de margina is e · 
pivetes que habitam ou dormem sob · 
as marquises e que nos afligem e nos' 
humilham. O direito de ir e vir pode 
se r sagrado, mas morar na rua não 
(embora a mídia faça confusão por 
conveniência) . ( ... ) Sugiro seja feito 
arrastão diário do Leme ao Posto 6, 
com caminhões para fazer o recolhi
mento desses elementos desocupados 
e abrigá-los temporariamente na Fa
zenda Modelo. Após dezenas de 
recolhimentos esses desocupados dei
xariam de voltar ao bairro ( .. . ) Só nos
sas autoridades não vêem o caos em 
que está convertida Copacabana ." 
(bilh ete de maio/199S. Ênfase no 

original) 

Sujeira constitui uma queixa 

recorrente nos bilhetes, mas, 
como se percebe nos trechos 

acima, não se trata apenas de 
sujeira física: além da "imun

dície" produzida pela "falta de 
civilização" de banhistas, co
merciantes, transeuntes, donos 

de animais e camelôs, parece 
incomodar particularmente à 
"comunidade" das urnas o mis
to de sujeira física e poluição 
estética e moral causado pela 

população de rua. Para recuper
ar a segurança e a qualidade de 
vida, demanda-se limpeza das 
vias públicas- o que inclui recol

himento do "lixo humano" nelas 
instalado. É unânime o pedido, 
ou exigência, de retirada da 

população de rua. Na maior par
te dos bilhetes fala-se pura e sim
plesmente em remoção, como 
uma necessidade óbvia, não se 
especificando quem deveria fa
zê-lo e como, ou para onde de
veriam ser levados os mendigos 
de Copacabana: a idéia de que 

são "invasores" e sua presença 
é ilegítima parece suficiente 

para afastar qualquer preocu
pação quanto a seu destino. 14 

Há algumas mensagens, no en
tanto, que, sem deixar de pedir 
o recolhimento, sugerem tri
agens, assistência, campanhas 

·'. 

e· PC? líticas sociais para a recupe
r:ação 'sócio-moral dos excluí- . 

· dos, às vezes delegando es$as 
' ) 

tarefas não apenas à Polícia ou 
ao goyerno, mas também a ins
tit~ições religiosas (Igreja Cató-
1 ica, fazendas protestantes) ou 
a movimentos da sociedade civ
il (sobretudo Viva Rio). Os tre
chos seguintes ilustram esse dis

curso 111inoritário, que, por se 
inspirar em valores cristãos e por 
invocar outras agências além do 
Estado, diverge do tipo "despóti
co" predominante, mas ainda 
assim transfere a terceiros a res
ponsabilidade pela solução do 
problema e não supõe que os 
menpigos, eles próprios, devam 

ser consultados ou devam inter
ferir de algum modo nessa 

solução: 

"Sugiro que a Igreja através da Rádio 
Catedral e outros meios faça uma cam
panha para empregos. Que a Igreja se 
encarregue de empregar todo o povo 
desempregado, através de oferecimen
tos de empregos aos desempregados a 
firmas, etc. Faça programas de treina
mento para estas pessoas, crie creches. 
Tire essas pessoas da rua. ( ... ) Ajude o 
nosso governo" (bilhete de fev./1995) 

"Movimento Viva Rio . Dar uma 
solução para estes mendigos pobres 
coitados e crianças que não mere
cem esta vida. As mulheres também 
bem sadias que esmoiam e se enchem 
de filhos e ficam na porta da igreja N. 
S. de Copacabana . Cada vez enche 
!D..i!l.s- A rua está muito suja e mal 
cheirosa, horrível, parece uma fave
la. Por favor, dêem um jeito! Na 
Siqueira Campos não fica por menos, 
além da sujeira dos camelôs, pela ma
drugada fica dó Banco çJo Brasil até a 
esquina de N. Senhora cheia de gen
te dormindo. Moro aqui [há] mais de 
vinte anos, e nunca vi uma situação 
dessas. Façam triagem com as pes
soas mais novas, dêem emprego para 
as mulheres (elas para ficarem grávi
das, fumar, pintar as unhas não são 
pobres); creches para as crianças e 
internação para os velhos. Emprego, 
gente. Amém." (bilhete de fev./1995. 
Ênfases no original) 

"Sugiro que a Igreja aconselhe ao 

"~ ~ 

.··· .. . · ,, 

povo de Deus a não dar esmolas fora· 
dos templos dp ~enhOF. É que . ex'ista 

campanhas pará :arrecadação -para 
que se crie cÔnpiÇ~s dessa.'gente de 
rua' se tornar çidadão~+ re~peitáveis, o 
que é o desejo de nosso pài. Assim 
sendo, eliminaremos pel-;, trabalho a 
ociosidade, a falta de educação e 
muito da violência de nosso dia a dia". 

(bilhete de fev./1995) 

Em certos casos, pode-se notar 
uma oscilação entre o enfoque 
assistencialista e o discurso re
pressor predominante, como na 
mensagem abaixo, escrita por 
uma moradora engajada, mas 
que, desiludida quanto à possi
bilidade de "recuperar" a popu
lação de rua, apela para a inter
venção meramente punitiva da 
força policial: 

"Sr. Comandante do 19° BPM. Faço 
parte de um grupo de pessoas que tra
balha (sem fins lucrativos) para ajudar 
os moradores das areias das praias, os 
chamados 'mendigos' . Do Leme ao 
Leblon as turmas se dividem, e a mim, 
que moro em Copacabana, me coube 
orientar estas pessoas. Levo comida, 
roupa, remédios, enfim, mil coisas. 
Fazemos isso há mais de um ano, e 
aos poucos verificamos que nossa aju
da de nada vale para estas pessoas. 
Oferecemos para os homens jovens 
trabalho como empacotadores, faxi
ne iras em supermercados; para as 
moças, babá, empregada doméstica, 
etc . Fomos tratados com deboche, 
pouco caso e gargalhadas, pois a res
posta foi que as moças ganham 1 00 
dólares para sair com turistas por dia 
e os garotos se viram fazendo peque
nos furtos. Vendem cocaína escondi
da debaixo da areia e botam as tral
has que carregam em cima para não 
ser vista. Como o Sr. pode ver, este 
espetáculo que nos enche de vergon
ha perante as pessoas que nos visitam 
poderia facilmente ser resolvido se a 
PM desse uma batida e botasse esses 
vagabundos para traba-lhar em presí
dios ou coisa parecida. ( ... ) Diante 
desta desilusão, Sr. Comandante, de
sisti deste trabalho que fazia com muito 
prazer, mas que não tinha o retorno 
que eu esperava. Confiante em que o 
Sr. dará um basta, e os obrigará a que 
vão para suas casas, aqui fica, muito 

obrigada ... " (bilhete de fev./1995) 

Depois dos mendigos, os "agen

tes da desordem" com maior 
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(lilf.P!>'!r;q: de mehÇõ~s são·os ca- bém _signos dó caos instalado no policiam~"nto (56L quase sem

pre traduzindo solicitações de 

um maior número de policiais 

para o patrulhamento das ruas, 

24 horas por dia, e/ou da pre
sença contínua do Exército nos 

morros e no "asfalto" da cidade. 
Ao que tudo indica, só uma ocu

pação militar permanente, só a 

onipresença da força pública os
tensiva seria capaz de restituir 

a paz e a segurança perdidas -
como ilustram as demandas 

abaixo: 

: . ''"~· ~ ... . . . . ·. 
me·l~, vistos também como in- _espaÇo públic() ·em Virtude dq 

trusb~ que toÇnaram COnt~ de .·· setia.bandOQOpelas autoridades. · 

Copacabana (ou· de todo ó Rio P .. A • b . ,. ·· . ara reverter a sequenCia a an-
de Janeiro) e que -. devem ser d . - f 

· ono-mvasao-caos, o a astamen-
imediatamente removidos: eles d , . , 

to os 'estrangeiros parece, 
não pagam impostos, sujam e 

obstruem as calçadas, fazem 

"gatos" para obter luz, vendem 

mercadorias de procedência du

vidosa e comida sem condições 

de higiene, corrompem a Polí

cia e a fiscalização, provocam 

brigas e tumultos. Embora não 

gerem tanta indignação quanto 

os habitantes das ruas, são tam-

contudo, insuficiente: impõe-se, 

além disso, a necessidade de 

reocupação do espaço público 

pelas forças da . ordem. O 

Quadro 3, mostrq que preva

lecem até mesmo sobre as de

mandas de recolhimento/remo

ção/retirada (36 menções) e de 

limpeza (15), pedidos de mais 

" ( ... ) Policiamento intensivo. Blitz ale

atórias. Repressão permanente. Presença 

QUADRO 3- COPACABANA: PRINCIPAIS TIPOS E OBJETOS DE DEMANDAS DOS 
BILHETES DE URNA- DEZEMBR0/1994 A MAI0/1995 

Mais policiamento 

::1i1 ~~m~~tr.~ti!"'lda 
; /recolhimentq, 

Equipamento policial 

: Fi.~liZC},çâO 
''\1' 

Mais eficiência 
(da polícia, dos órgãos públ) 

!i{[iffipeiã ·· 
Manutenção/continuidade 
de serviços 

56 

29 

17 

11 

curilpri~tmídlae ilí~-i~ÕM ································· 

Mais respeito 9 

Mais segurança 6 

Recuperação 5 

iWN':' ·,="'::tr'·· ... ,_, ·-·, · J:~ 

~BJET~S DAS DEMANDAS: 
1~J1Nél'fiÂisi tRUft>s .... 

-m~ 

Polícia e policiamento em geral 

Trânsito (incluindo ciclismo) 

Praia/orla 

êiõ:é;eió i~fum:i· ·· 
Logradouro público 
(ruas e praças) 

ilil~rit~corri~riitá;iÓ 
:::::::: 

Lazer e esporte 
(ciclismo, jogos, bares, funk) 

Serviços públicos 
(água e esgoto, luz, etc.) 

Multas e impostos 

Nºde 
menções 

118 

43 

27 

25 

22 

21 

19 

13 

9 

8 



constante da autoridade .. para ter o 

apoio da comunidade" (bilhete de 

dez./1994) 

"Policiamento constante nas praias, 

pontos de ônibus, ruas( ... ) Policiamen
to 24 horas nas ruas, praias, ônibus, 

com ajuda da população através do 

disk-denúncia, sem ser identificado" 
(bilhete de dez./1994) 

"Para acabar com o assalto em Copa

cabana, esquema SOS COPA. Um poli

cial em cada esquina" (bilhete de dez./ 
1994) 

"Sou a favor de acabar com a polícia 

civil, e o exército e os !policiais] mili 

tares tomar conta da população" (bilhete 
de dez/1994) 

"Colocar um policial em cada ônibus" 
(bilhete de dez/1994) 

"Vamos implantar o policiamento osten

sivo como no tempo do governo Carlos 

Lacerda, que deu tão certo. Vamos con

tinuar por enquanto com o Exército nas 

ruas." (bilhete de fev./1995) 

"Sugestões para acabar com a violên

cia de vez: (. .. ) Tem que prender todos 

os marginais já existentes no Brasil (. . .) 
Aumentar o tempo de prisão (. .. ) Colo

car policiais permanentemente na rua, 

à noite, de madrugada, durante o dia, 

etc. Polícia, polícia, polícia sempre." 
(bilhete de fev./1995) 

"Maior número de policia is durante a 
noite, quando os ladrões atuam com 

maior intensidade. Instalação de cabines 

de polícia com dois ou três policiais de 
duas em duas esquinas ( .. . ). Convênio 

permanente com o Comando Militar do 

Leste, para inibir roubos, assaltos e tráfi

co de drogas, pois de nada adianta o 

Exército permanecer três ou quatro dias 

em cada morro e depois ir embora" (bi

lhete de maio/1995) 

"Mais polícia na rua" sintetiza, 

assim, a demanda de retomada 

do espaço público invadido pe

los agentes da desordem - de

manda que se desdobra em su

gestões de providências para 

coibir também a "falta de civili

dade" de certos moradores e 

freqüentadores cujas atitudes 

deterioram a qualidade de vida 

no bairro: banhistas que jogam 

bola fora dos horários permiti

dos, ou que fumam maconha na 

.. -·· 

praia; travestis que exibem .?s 

?eios; comerciantes e motoris·

tas que obstruem qs calçadas; 

donos de animais que permitem 

que estes defequem nas ruas; 

transeuntes que jogam lixo no 

chão; pichadores de paredes; ci

clistas que invadem a pista de 

pedestres; bares e quiosques que 

vendem alimentos sem condi

ções de higiene .. . Embora não 

tão radicais quanto o pedido de 

remoção pura e simples, são 

quase sempre de natureza re

pressiva as soluções propostas 

para tais problemas: fiscaliza

ção, multas, castigos, proibições 

e até trabalhos forçados - que 

também supõem onipresença 

do poder público, como exem

plifica o bilhete abaixo a res

peito dos pichadores: 

"( .. . ) Cada um que for flagrado pichan

do deverá cumprir uma pena de um ano 

prestando serviço de limpeza nos pré

dios já pichados e outros serviços da 

COMLURB, de no mínimo 4 horas por 

dia durante um ano, para não atrapa

lhar os seus estudos, e os que tiverem 

condição de reduzir essa pena, paga
riam uma multa, além de trabalhar du

rante 6 meses de forma a conscientizá

los a ser um cidadão. A fiscalização so

bre a limpeza das ruas deverá ser rigQ: 
rosa em forma de LEI , multando qualquer 

pessoa que jogasse lixo nas ruas e nas 
praias ( ... )Cada restaurante e quiosque 

da orla será responsável pela limpeza 

de sua área (calçada). A fiscalização 

deverá ser maior em todo este comér

cio na orla de Copacabana, de comida, 

que mais parece um parque de diversão 
de subúrbio, tem tudo para vender em 

situação precária de higiene(. .. ) Espero 

que realmente esta carta dessa cidadã 

que ama seu país e sua cidade seja le

vada em consideração e em nome de 

todos os outros CIDADÃOS desde já 

agradeço" (bilhete de m;lio/1995. Ênfa

ses no original) 

Algumas mensagens - sobretu

do da urna inaugural instalada 

pelo VIVA RIO- conclamam os 

cidadãos a participar de cam

panhas de limpeza e recupera-

·.r ' ·:·:. ;.. . 
··;r. __ v"' .... 

. -..:- ·, ~ 

.... ,_ . \ ' :' f, ~/. 

ção do b.airrç{ Mas, na rnai.or,i.~, 

atribuem a ~ma força ext~:[~~ e 

onipotente a re~ponsàbil.ittade 

pela recuperãç~p da ordem, 

que, como vimos, consiste em 

retirar os "invasores", punir os 

transgressores e defender os "ver

dadeiros cidadãos". Aparente

mente, não é conhecido, ou não 

é válido, para os autores desses 

bilhetes o princípio constitucio

nal de que a manutenção da 

ordem pública é dever do Esta

do e direito, mas também res

ponsabilidade, de todos. Preva

lece, ao contrário, o apelo a 

Leviatã - muito embora, para

doxalmente, o próprio ato de 

depositar queixas, cobranças e 

sugestões em urnas de um ba

talhão da PM já caracterize um 

grau de abertura pouco com

patível com o tipo de policia

mento "totalitário" que a maior 

parte dos bilhetes demanda. 

Viva Leviatã, ou a 
negação do conflito 

Destaque-se, mais uma vez, 

que o vasto repertório de medi

das solicitadas pelas urnas e 

conselhos de Copacabana, 

quase sempre de caráter puniti

vo/repressivo, não acompanha 

denúncias de crimes hediondos, 

crimes de ação penal pública ou 

outras graves infrações da lei. 

Como se viu acima, ora são de

mandas genéricas de presença 

da força policial ostensiva, sem 

especificação de problemas 

concretos, ora referem-se a uma 

multiplicidade de conflitos, dis

túrbios, pequenos delitos con

tra o património e indicadores 

não-criminais de deterioração 

do espaço urbano.Caso adotás

semos uma ótica objetivista, 

diríamos que o totalitarismo das 

demandas é desproporcional à 

gravidade dos problemas 
llliliiillllll!illlliliil!l 
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. t~<io·s : canhões pâ.r? rna~r- bor
. · · ~ · ·. · b"bl~t~s. Mas, como· rtos alertam 

· ' ·' Soares et a/. (1996, 'pp. 166-7); 

a experiência da "viólência':. 
' . 

inclui, além de "uni catálogo 

de delitos, bastante objetivos, 

vividos pela população, (. .. ) con

juntos múltiplos de imagens, sím

bolos, fantasias, relatos, mitos e 

emoções", ou seja, uma dimen

são subjetiva, significados 

imaginários indissociáveis da 

"objetividade tangível" daque

la experiência. Dir-se-ía, assim, 

que o totalitarismo das medidas 

requisitadas nos bilhetes de Copa

cabana não faz par apenas com 

o catálogo de crimes e distúr

bios expressamente menciona

dos, mas sobretudo com uma 

representação fortemente dra

matizada da desordem, tradu

zida, conforme sugerimos, na 

metáfora da invasão estrangei

ra. Cabe então examinar mais 

detidamente de que fontes se 

nutre esse imaginário "bélico", 

esse registro inflacionado, dra

matizado, da experiência, recor

rendo a observações e insights 

de outros estudiosos que têm 

investigado fatos e discursos re

lativos à violência urbana no Rio 

de janeiro. 

É importante lembrar que a ci

dade, durante o período em que 

foram escritos os bilhetes de 

Copacabana, encontrava-se to

mada pela cultura do medo

segundo Soares, promotora de 

um continuum mimético, de 

" ... uma certa estrutura simbólica de ar

ticulação entre representações: tudo o 

que se parece com violência, das vozes 
altas no fundo do corredor à indiscipli

na no trânsito, da briga de galeras aos 

homicídios brutais, tendia a ser homo
geneizado e definido como mani

festações tópicas de um fenômeno co-

mum: a 'violência carioca' , pensada 

como expressão máxima da 'decadên

cia da cidade'- 'o Rio não tem mais 

. .( ' ! . ~: 

.;;: .. · .. '~~ 
'" i~:. . . 
···~-

jeit0'·.' .. Claro que a ··profecia tenderia 
a se autocumprir (. .. ) . . Em cada esqui-

. na, os cariocas tropeçariam em reitera

das Confirm~ções dos seus mais som
brios prognósticos. Homogeneizar, 

uniformizar, genera lizar: eis as pala

vras-chave da cultura do medo, ou as 

atitudes típic;ls da nova ' ideologia' que 

prosperou entre nós" (Soares, 1996a, 

p. 259). 

A mídia- com seu peculiar "tra

balho de Sísifo, devotado à re
invenção cotidian·a do mundo", 
com sua lógica p~culiar de "su
pressão da temporal idade" e 
"sob a temperatura elevada da 
competição no mercado das in
formações"- seria uma das prin
cipais fontes de " reprodução 
ampliada" do medo e da incer
teza. Como efeito geral, a leit
ura ou audiência da mídia 
diária, quando se trata do tema 
violência, "faz com que cada 
novo fa-to se acrescente ao an
tigo, ampliando a cifra" e 
produzindo no receptor a 
dedução: "'isso não cessa de 
acontecer!'; 'isso não termina 
jamais!'; 'cada vez mais e mais 
mortes, crimes e violências: 
aonde vamos parar?"' (Soares et 
a/., 1996, p. 167). 

Além de um continuum tempo
ral, o noticiário constrói ainda 
uma estrada de mão dupla en
tre espaços geográfico-sociais 
particulares, onde transcorrem 
"violências" específicas, e o es
paço genérico da cidade, onde 
elas se convertem em " mani
festações tópicas de um fenô
meno comum: a 'violência ca
rioca"': 15 

"Jornalistas são os expeltS da descrição 

realista, incomparáveis cultores da mi

mesis. São e les que dizem, afinal de 

contas, o que se passa na cidade, am

plificando as observações locais, que 

circulam em redes limitadas. Cada pe

quena descrição local , que produz os 

fatos de cada dia, quando capturada 

pela mídia, confere verossimilhança 

ao quadro geral que aos poucos se 

produz, graças à irredutibilidade que 

deriva da contingência das pequenas 

'·;. 

.· · . 
histórias.· individualizadas" (Soares, 

1996b, p. 285). 

Para completar, os editoriais re
constituem o nexo entre fatos e 
valores - que a "descrição re
alista" do noticiário havia, por 

hipótese, suprimido: 

Os editoriais são os quartéis-generais, 

processadores de textos que conver

tem as redescrições realistas das cen

as violentas e trágicas em diagnósti

co: uma espécie de descrição épica 

de patologias sociais, epidemias mo

rais, degene-ração política, decadên

cia da autoridade institucional, erosão 

dos fundamentos que sustentam a un

idade do social" (ide m, ibidem). 

A cultura do medo- reproduzi

da ampliadamente pela mídia, 

mas tecida e realimentada tam

bém em experiências, narrativas 

e diagnósticos particulares -

condiciona-se, portanto, como 

ressalta Oliveira (1995, p. 4), "a 

preocupações inscritas na re

flexão mais abrangente sobre 

formas de ordenação da vida 

social". É aqui que o tema da 

violência encontra o da desor

dem, e que o assalto do pivete, 

a vadiagem do mendigo, a briga 

de botequim, a obscenidade do 

travesti, a sujeira das ruas, o 

crime hediondo, as guerras do 

tráfico de drogas e as balas per

didas convergem, pouco im

portando sua descontinuidade 

objetiva, para uma represen

tação comum: são todos signos 

(variáveis, neste contexto, ape

nas em grau) de uma ordem 

ameaçada, contestada, ou abo

lida. Mas, como se concebe a 

"ordem" nesse discurso? Quais 

os "fundamentos que sustentam 

a unidade do social", como e 

por quem são rompidos, quem 

ou o quê deveria resgatá-los? 

O tipo de discurso encontrado 

na maior parte dos bilhetes de 
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Copacabana reproduz, com pou

cas variações, aquele registra

do em outros espaços de 

problematização da "violên

cia carioca": por exemplo, na 

parcela majoritária das respos

tas à enquete Rio contra o crime, 

promovida em 1984 pela Rede 

Globo (cf. Soares & Carneiro, 

1996; Zaluar, 1991 ), ou na das 

cartas de leitores publicadas por 

três jornais de grande circulação 

durante o período 1993-1994 

(cf. Oliveira, 1995): 

"Verificamos, na apuração dos resulta

dos de nossa classificação analítica, o 

forte predomínio, seja pela freqüência, 

seja por sua centralidade, do tipo 

despótico de discurso. Complementar

mente, observamos a ausência de uma 

contrapartida liberal autêntica, com con

tornos definidos, valores positivos níti 

dos e persuasão política democrática 

( ... ). [No tipo despótico] o Estado repre

senta uma questão absolutamente cen

tral. Ocorre entre nós( ... ) uma hiperva

lorização de seu poder de operar inter

venções de imensa magnitude e profun

didade, as quais nos fazem lembrar ima

gens míticas, como o Leviatã, ou figuras 

históricas, como o despotismo asiático

associado à idéia de obras gigantescas, 

deslocamentos humanos formidáveis, 

realizações de escalas quase transcen

dentes. O tipo despótico de discurso, 

além de atropelar princípios básicos da 

agenda democrático-liberal mínima, 

mostra-se comprometido com um ima

ginário sensível à emergência e legiti

mação de Leviatã, mencionado como 

uma espécie de sujeito oculto mas oni

presente e onipotente, tácita ou explici

tamente instado a promover todas as 

mudanças requeridas pela pauta despóti

ca" (Soares & Carneiro, 1996, pp. 46-9). 

" ... predominam nas cartas publicadas 
dos leitores as idéias de que o Rio de 

janeiro se encontra em uma situação -

em virtude da violência na cidade- cujo 

traço mais característico é indicado pela 

desordem. Esta situação é explicada 

preferencialmente pela atuação dos 

serviços de segurança pública no Esta

do, cuja marca é de uma ineficiência. 
O espaço público é a arena em que se 

desenrolam os acontecimentos relacio

nados à violência na cidade, e sobre o 

qual se projetam disputas orientadas pela 

lógica da segregação- e, neste sentido, 

da exclusão social. A principal alterna-

tiva para uma r~composição da of
dem pública é o recurso à violência 
como resposta" (Oliveira, 1995, p. 24, . 

Grifos no originai). 

Às premissas "hobbesianas" 

desse discurso- papel central do 

Estado na garantia (se neces

sário, violenta e despótica) da 

ordem; ausência ou ineficiência 

do Estado como causa básica da 

desordem- relaciona-se, portan

to, uma lógica da segregação ou 

da exclusão, que, projetando 

para fora todo o "mal", idealiza 

(ao contrário de Hobbes) uma 

"comunidade" originária livre 

de conflitos internos: 

"É nesta perspectiva que se identifica 
como predominante nas colunas de 
cartas de leitores uma visão de ordem 
orientada ( .. . ) pela negação do confli
to - e, portanto, da violência - como 
elemento integrante da ordem. Ao 
promover uma separação radical en
tre ordem e desordem ela tende, por 
um lado, a apartar e excluir - mecan
ismos empregados na suposição de 
um ideal de ordem da qual estariam 

ausentes os elementos promotores da 
desordem e, neste sentido, do confli
to. Na mesma direção, ela tende a 

privilegiar um papel para o Estado, 
tal como se este fosse, ou pudesse vir 
a ser ( ... ), 'fundador de uma outra or
dem de coisas' ( ... )em uma estratégia 
também de negação do conflito en
quanto componente da ordem" (Ol
iveira, 1995, p. 26. Grifos no origi

nai). 

Inscrevem-se aí as idealizações 

do passado, da cidade (outrora) 

maravilhosa, do bairro que já foi 

cartão postal, e a exaltação das 

belezas naturais, como signos 

de uma vocáção natural para a 

paz e a harmonia. Quer-se re

tornar a uma cidade inteira

mente livre de violência, con

flito e desordem, ou, segundo a 

feliz expressão de jurandir Freire 

Costa (apud Oliveira, 1995, p. 

31), a uma cidade de brinque

do. E atribui-se ao Estado o pa

pel messiânico de restaurador 

dessa cidade paradisíaca - ou

tra face do mecanismo, acima 

' •' 

referil9p;'d; :~xternal izaçãd· ~~~:: . 
jetiva do "mal". Vimos que,· r1a 

maior parte çl.as demandas ·co

letadas em C9pacabana, as res

ponsabilidades - tanto pela or

dem quanto pela desordem- se 

afiguram totalmente exógenas 

aos sujeitos demandantes. Cau

sas ou agentes de distúrbios es

tão sempre fora do espaço só

cio-moral de onde falam esses 

sujeitos (autodenominados "co

munidade", "cidadãos", "cario

cas", "povo", "população" ... ), 

assim como lhes são exteriores 

os recursos capazes de garantir 

a vigência da ordem e a defesa 

da "cidadania". Esta se resume 

ao vínculo natural ("de sangue") 

ou afetivo ("de coração"), ao 

cumprimento de deveres (legais, 

fiscais) e à autoridade moral 

para reclamar sua contraparti

da: os direitos que emanam do 

Estado. A ausência ou ineficiên

cia do poder público parece ser 

enxergada, nesse contexto, 

como falta de reciprocidade no 

"pacto" da cidadania, por sua 

vez concebido em termos bipo

lares (Estado/indivíduo ou Esta

do/"comunidade natural"), e 

não segundo a matriz "poliár

quica" ou liberal-democrática.16 

Como notam Soares & Carneiro 

(1996, p. 50), a ineficiência es

tatal 
"não se converte em argumento orien

tado para a ampliação das responsabi

lidades da cidadania e para a redução 

da autonomia e da centralidade confe

rida ao Estado; ao contrário, parece re

forçar a idéia de que sua presença mais 

incisiva e independente de mediações 

político-jurídicas nunca foi tão ne

cessária. O fracasso do poder dissuasi

vo do Estado estimula a defesa indireta 

de sua centralidade absoluta. Claro, é 

fá c i I compreender: se as coisas estão 

mal, e a situação ideal é identificada 

com a vigilância permanente e com o 

zelo repressivo de Leviatã, deduz-se que 

o motivo do mal, entendido como de

sordem, é a falta de Estado, em suas 

várias dimensões" . 
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Diríamos mais: a negaÇãÓ do 

conflito - ressaltada p~~ Santos 

(1993) e Oliveira (1995) -, ou 

seja, a recusa a admitir que luta 

e violência são elementos inte

grantes tanto da "comunidade" 

quanto da "ordem", torna de 

antemão impensável a possibi

lidade de negociações, acordos, 

mediações e outros recursos de 

normatização da convivência 

ou regulação de disputas como 

estratégias contensoras de deli

tos e distúrbios no espaço públ i

co. Em lugar delas, instaura-se 

um imaginário bélico: o "mal" 

externalizado produz figuras ini

migas, estrangeiras, constrói um 

outro separado e ameaçador.17 

"Guerra civil", "guerrilha urba

na", "Bósnia", "Vietnã", "cer

co", "faroeste", "invasão": eis 

alguns dos nomes da desordem 

em que desemboca esse discur

so excludente e paranóico. Sua 

contrapartida só pode ser um 

renovado apelo a Leviatã- livre 

das mediações político-jurídi

cas, representado (como numa 

nação em guerra) pela força 

militar/policial armada, ostensi

va e plenipotenciária. Segundo 

sugere uma moradora de Copa

cabana, ante quadro tão extre

mo de insegurança, dever-se-ía 

abolir a Polícia Civil e deixar só 

o Exército e a PM "tomando 

conta" da população carioca. 

Ou, como recomenda outro mo

rador, a título de solução "para 

acabar com a violência de vez'': 

"prender todos os marginais já 

existentes no Brasil ( ... );colocar 

policiais permanentemente na 

rua, à noite, de madrugada, du

rante o dia, etc. Polícia, polícia, 

polícia sempre!" 

Mas, e o que pensa a própria 

Polícia sobre seu papel na pro

dução/restauração da ordem -

r • 

• > 
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pública? ~xistem afinid?-~es ele-

tivas essenciais entre ·deman

das "dç"lpóticas" de ê~rtos seg

mentos,da população e a cultu

ra policial dominant~? Até que 

ponto essa cultura reflete/orien

ta o conjunto das práticas poli

ciais cotidianas? Podem-se iden

tificar situações, doutrinas e for

mas de atuação explícita ou 

implicitamente norteadas por 

outros conceitos de "ordem"? 

Não são muitos ainda no país 

os estudos empíricos sobre esse 

tema que permitam situar em 

um contexto l!lais amplo nos

sos dados sobre Copacabana, 

como fizemos acima para as 

mensagens das urnas. Mas é 

possível pelo menos traçar pis

tas, a partir de questões levan

tadas pela tentativa de implan

tação do policiamento comu

nitário no bairro e através de 

alguns outros trabalhos exis

tentes a respeito da cultura e 

atuação das instituições policiais 

no Brasil e no mundo. 

"Problema de polícia": 

a criminalização da 
desordem 

Segundo Antonio Luiz Paixão 

(1995, p. 17), a polícia das so

ciedades ocidentais modernas 

surgiu no século XIX "em res

posta à incompetência do Exér

cito no combate ao crime": "a 

ação militar alternava entre não 

intervir e intervir drasticamente 

sobre focos de desordem"; 

quando intervinha, pesados cus

tos eram impostos à população 

" representado praticamente 

declaração de guerra de conse

qüências duradouras de ódio e 

ressentimento", sem, ademais, 

afetar em nada "as taxas eleva

das de criminalidade violenta 

, ~ q0e·atormentavam as classes tra

:·balhadoras" (idem, p. 9. Vertam

bém Waldmann, 1996b). Outra 

alternativa para manter a ordem 

· públi~a seria a utilização de 

milícias privadas, recurso tradi 

cional das elites agrárias, mas 

que no capitalismo urbano mos

trava-se "um estímulo vigoroso 

à luta de classes", fomentando 

retaliações di retas por parte das 

vítimas da ação repressiva, logo 

generalizando a violência. 

A moderna polícia burocrática, 

de formato "quase militar" , 

adotado na maior parte das de

mocracias, impôs-se, assim, 

"tanto como barreira pública ao 

confronto direto de classes, 

quanto como o meio tecnica

mente mais eficiente de pro

visão de justiça e paz na so

ciedade industrial" (Paixão, 

1995, p. 9). Sua estrutura e seus 

princípios apresentam, entretan

to, muitas variações e sofrem sig

nificativas transformações ao 

longo do tempo. 

No Brasil, findo o período 

autoritário, a Constituição de 

1988 amplia consideravelmente 

as tarefas das Polícias Militares 

estaduais, que se tornam 

responsáveis pela preservação 

da ordem pública (repressão e 

prevenção de crimes e dis

túrbios) através do policiamento 

ostensivo, enquanto à Polícia 

Civil (judiciária) cabem essen

cialmente a apuração dos cri

mes e a repressão dos cri

minosos (Constituição da 

República Federativa do Brasil, 
1988, art. 144). Mas, além de 

superposições e conflitos de 

competência que persistem 

nessa "dualidade policial", dos 

quais não nos ocuparemos aqui, 

outro arcaísmo não alterado 

pela nova Constituição é a 
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"contaminação militar com () . com~~. tarefas que prevalecem 

problema c i vi I da orden: • de fat;Y,~a atividade wtidiana 

pública", na medida em que as 

PMs e Corpos de Bombeiros 

continuam a ser definidos como 

força auxiliar e reserva do 

Exército, mantendo "intocada a 

prerrogativa militar de controle 

da autoridade civil" (Paixão, 

1995, p. 17). Do ponto de vista 

da organização interna e da 

cu ltura institucional da PM, isso 

tem uma série de implicações, 

entre as quais destacaremos aqui 

a persistência de uma concep

ção "bélica" do trabalho poli

cia l, não condizente com as 

atribuições constitucionais, nem 

da corp?ràção.18 

Examinemos, de início, o pa

drão de "desordem" sobre o 

qual a PM atua, desenhado a 

partir da hierarquia de ocorrên

cias que ela própria registra dia

riamente.19 O Gráfico 1, em 

anexo, exibe os grupos mais nu

merosos de boletins de ocorrên

cia no bairro de Copacabana 

durante doze meses (setembro 

de 1994 a agosto de 1995) e 

mostra que praticamente 75% 

das intervenções notificadas por 

policiais militares recaem em 

quatro categorias: ocorrências 

"indefinidas"(sobretl,Jdo "encer- . 

radas no local"),2° ocorrências 

de trânsito/ 1 auxílios (a outro 

PM, à Polícia Civil, ao Corpo de 

Bombeiros etc.) e ocorrências 

assistenciais (condução de en

fermo, parturiente e alienado 

mental; afogamento, desapare

cimento, incêndio, inundação, 

extravio de documento) . Se 

acrescentarmos outros dois gru

pos - elementos suspeitos; de

sordens/ violência interativa 

(rixa, tumulto, ameaça, vias de 

fato, embriaguez, conduta in

conveniente, perturbação do 

sossego etc.) - a proporção sobe 

GRÁFICO 1 - COPACABANA: PRINCIPAIS TIPOS DE OCORRÊNCIAS 
REGISTRADOS PELO 19º BPM 

- SETEMBR0/1994 A AGOST0/1995 (NÚMEROS ABSOLUTOS) 

ENCONTRO DE CADÁVER 62 

ARMAS 69 

AUTO RECUPERADO 80 

DROGAS 82 

DANO 111 

ROUBO 

LESÃO CORPORAL 
FORA DO TRÃNSITO 

FURTO 

DESORDENS, 
VIOLÊNCIA INTERATIVA 

ROTINAS ASSISTENCIAIS 

ELEMENTOS SUSPEITOS 

AUXÍLIOS 

TRÂNSITO 

OCORRÊNCIAS INDEFINIDAS 

o 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

Fonte: 19° BPM. Dados processados e agrupados pelo Núcleo de Pesquisa do I SER. Total de boletins: 9631 . 



para 83,3%. Vale~d~zer, a esma

gadora maioria ·dos atendimen

tos notificados nesse período 

pelo 19Q Batalhão diz respeito a 

conflitos interativos, acidentes 

de trânsito, distúrbios da ordem 

pública, demandas de assistên

cia ou auxílio e identificação de 

"transgressores em potencial". 

Um rápido olhar sobre os núme

ros da PM relativos a outras re

giões do Rio de Janeiro, nomes

mo período ou em intervalos 

anteriores e posteriores, mostra 

padrões análogos (embora varie 

o volume total de boletins), não 

sendo portanto uma caracterís

tica específica de Copacabana, 

nem exclusiva do período aqui 

focalizado Y É, sim, uma ca

racterística decorrente da am

pla função de "policiamento os

tensivo e preservação da ordem 

pública" que essa instituição de

sempenha, refletida num elen

co de códigos de ocorrências 

mais variado que o da Polícia 

Civil, cujas atr ibuições con

sistem essencialmente em inves

tigar delitos e cuja referência 

básica é a legislação penai Y 

Mas, apesar disso, a cultura ins

titucional dominante na PM su

pervaloriza, como "verdadeiro 

trabalho de polícia" e -como 

critério de desempenho (tanto 

dos policiais individualmente, 

quanto dos batalhões), ativi

dades mais diretamente rela

cionadas à repressão do crime 

(prisões, mortes, apreensões de 

armas e drogas, "operações es

peciais" nas favelas), conside

rando de importância menor 

ocorrências que traduzem inter

venções sobre a desordem co

tidiana e que, como vimos, cor

respondem a uma parcela am

plamente majoritária do traba--

lho ~otificado: poli·ciamento de 

trânsito, interrupção de confli

tos, prestação de assistência e 

auxílio, prevenção de delitos e 

distúrbios. A própria instituição 

parece, assim, desprezar suas 

vastas atribuições de guardiã da 

ordem pública em favor de uma 

imagem muito mais estreita, 

puramente repressiva e bélica, 

do que seja "trabalho policial". 

Imagem que, segundo Paixão, 

"desserve à democracia", con

taminando com a lógica militar 

uma questão essencialmente 

civil, legitimando práticas vio

lentas, produzindo, acrescen

taríamos, uma criminalização 

da desordem (como em outros 

tempos produziu a criminaliza

ção do protesto político) e eri

gindo um obstáculo à incorpo

ração de novos métodos de pa

trulhamento que vêm sendo 

adotados em outros países no 

intuito de racionalizar, demo

cratizar e tornar mais eficientes 

os serviços de segurança públi

ca oferecidos à população.24 

Esse obstáculo manifestou-se 

claramente na tentativa de im

plementar o policiamento co

munitário em Copacabana, sob 

a forma de resistências e 

pressões de setores "tradiciona

listas" do 19Q Batalhão: as ativi

dades na nova patrulha - que 

assumiam como prioridade me

diar conflitos, prevenir peque

nos dei i tos e resolver problemas 

de qualidade de vida - eram 

consideradas mero trabalho de 

"relações públicas" ou de "as

sistência social", que pouco 

contribuía para "combater o cri

me", logo pouco crédito mere

cia dos "verdadeiros policiais". 

Os novos patrulheiros eram ta

xados de "funcionários", rótulo 

que se aplica também aos poli-

ciais de trânsito e àqueles aloca

dos em serviços internos dos 

quartéis. Ser "funcionário", para 

essa cultura, significa "escon

der-se atrás da farda", "não su

bir morro", " não trocar tiro", 

"não encarar bandido" - in

sinuando covardia, comodismo 

e masculinidade duvidosa: bas

ta dizer que a desativação do 

projeto foi saudada no 19Q BPM 

como vitória dos " machos" , 

contra aquela absurda tentativa 

de transformar a polícia em 

"babá da comunidade".25 

Eis a questão que gostaríamos 

de destacar aqui: há um grande 

descompasso entre o âmbito de 

atuação do patrulhamento os

tensivo (tanto na lei, quanto na 

prática) e os valores da cultura 

policial dominante; entre o 

padrão de desordem com que a 

PM lida cotidianamente e a 

mentalidade bélica que preva

lece no seu discurso oficial, as

sim como na formação dos seus 

agentes de ponta; entre os tipos 

mais freqüentes de intervenção 

e os critérios privilegiados na 

avaliação de desempenho. Sem 

visibilidade ou legitimidade ins

titucional, esse trabalho cotidi

ano de enfrentar a "desordem 

miúda" permanece também à 
margem do debate sobre políti

ca de segurança pública no Rio 

de Janeiro, quase sempre cir

cunscrito aos problemas da cri

minalidade violenta, do "crime 

organizado", da corrupção poli

cial, dos recursos para equipar 

a polícia na "guerra" contra os 

"bandidos". Tais "prioridades" 

impedem considerar o desser

viço que a cultura bélica presta 

à consolidação da democracia 

e à própria eficiência do apare

lho policial no enfrentamento, 

seja da desordem cotidiana, seja 
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dos crimes-mais graves. E, ao 

reforçarem os métodos tradicio

nais de atuação da Polícia, pre

servando, inclusive, um alto 

grau de tolerância às violações 

de direitos humanos (cf. Pinhei

ro, 1996 e 1997), nos colocam 

na contramão das mudanças 
verificadas em outros países 

desde a década de 80 - mudan

ças que o projeto-piloto de Co

pacabana pretendia introduzir 
na PM fluminense e que as polí
cias militares de outros estados 
brasileiros (Rio Grande do Sul, 
Espírito Santo) vêm incorporan

do com relativo sucesso nos úl

timos anos. 

Aquém da criminalidade 
violenta: mediações 

possíveis 
Tomando como paradigma oca

so dos EUA, podem-se identifi

car neste século duas grandes 

tendências. Dos anos 30-40 ao 

final da década de 70, predomi

nou um modelo de policiamen

to ostensivo que enfatizava dis

tância entre policiais e popula

ção atendida;26 rapidez de aten

dimento aos chamados e inter

venção reativa sobre delitos já 

cometidos ou em curso, com a 

finalidade prioritária de prender 

suspeitos e reunir evidências 

judiciais. A esse modelo asso

ciavam-se uma estrutura orga

nizativa fortemente centraliza

da, alto volu.m'e de recursos e 

permanente disposição do po

der público de investir em reno

vação de pessoal e em equipa

mentos cada vez mais comple

xos: armas e viaturas de última 

geração, centrais telefônicas, 

comunicações por rádio etc. 

Associava-se também uma cul

tura profissional centrada na 

auto-suficiência corporativa, na 

indiferença às percepções das 

próprias comunidades sobre 

suas coridi;çg)es de segurança e 

na restrição dó conceito de "or

dem pública" ao âmbito exclu

sivo, predefinido, d~ atuação da 

Polícia e da Justiça (cf. Rico & 

Salas, Soares, 1995; Muniz, 

1996b). 

Com a crise econômica e a cri

se do Estado nos anos 70-80 esse 

modelo se torna inviável : min

guam os recursos destinados à 

segurança pública (e aos inves

timentos sociais em geral), ao 

mesmo tempo em que crescem 

vertiginosamente os índices de 

criminalidade nos grandes cen

tros urbanos. Cresce também, 

por conseguinte, o descrédito 

nas instituições policiais. Pes

quisas realizadas pela Police 

Foundation, pelo VERA lnstitute 

of justice e por outras agências 

mostraram que uma das causas 

do descrédito estava, justa

mente, no gap entre os propósi

tos auto-referidos do trabalho 

policial e as fontes de insegu

rança percebidas pelas comu

nidades: não eram apenas os 

grandes crimes, mas também os 

pequenos delitos e desordens 

recorrentes que alimentavam os 

sentimentos cotidianos de temor 

e desproteção; geralmente o tra

balho reativo da polícia, mes

mo quando eficaz em seus pro

pósitos, não respondia às de

mandas da população atendida, 

nem contribuía para reduzir a 

insegurança.27 Outras descober

tas abalaram ainda mais algu

mas convicções arraigadas na 

cultura policial: a redução das 

taxas de criminalidade e desor

dem, assim como o número de 

crimes solucionados, não é 

função di reta do número de po

liciais ou de equipamentos dis

poníveis; a patrulha motoriza

da aleatória (base do modelo de 



poliCiamento ostensivo conven

cional) não tem mais que 1 0% 

de chances de evitar crimes gra

ves - homicídio, estupro e se

qüestro -,pouco influindo, além 

disso, na incidência dos delitos 

mais comuns (furtos, roubos, 

agressões) e no sentimento de 

medo da população; a saturação 

do patrulhamento reduz o crime 

apenas temporariamente, em 

geral pelo seu deslocamento pa

ra outras áreas;· a intervenção 

reativa, mesmo quando conse

gue prender criminosos e reunir 

provas judiciais, não previne ne

cessariamente reincidências; os 

crimes raramente são soluciona

dos se não há colaboração da 

comunidade e dos patrulheiros 

de ponta; cerca de 60% do tem

po dos agentes nas radiopatru

lhas é tempo ocioso e poderia 

ser realocado em outras tarefas 

caso se lograsse reduzir a fre

qüência de chamadas emergen

ciais (Skolnick & Bayley, 1986, 

apud Silva, 1990, pp. 146-47). 

Em resposta à crise e ao ques

tionamento generalizado do sis

tema em vigor, iniciou-se nos 

anos 80 um processo de refor

ma das instituições de segurança 

pública, utilizando-se como 

ponta de lança o modelo de Po

liciamento Comunitário, imple

mentado em diversas cidades 

dos EUA e Canadá, e posterior

mente adotado por outros paí

ses. Eis, em linhas gerais, os prin

cípios e objetivos desse novo 

modelo: convivência cotidiana 

dos patrulheiros com a popu

lação nas ruas e em associações 

de moradores, comerciais, re

creativas, etc.; ênfase na reso

lução de problemas, sejam cri

minais ou não, levando em con

ta percepções espontâneas das 

comunidades; ampliação das 

fontes de informações, através 

da confiança conquistada junto 

ao público, como alternativa ao 

uso de alcagüetes e mercenári

os; atuação preventiva e plane

jada, mais do que reativa e pon

tual (embora, obviamente, não 

se abandonem as funções re

pressivas); aplicação de um con

ceito integrado e estratégico de 

ordem pública, que transcende 

o âmbito exclusivo de atuação 

das polícias; ênfase no papel 

mediador e pedagógico da au

toridade policial: disseminar o 

conhecimento da lei; educar 

para a convivência; "civilizar" 

demandas excludentes e au

toritárias; estimular a co-respon

sabil idade c i vi I na resolução dos 

problemas e na preservação da 

ordem pública (cf. Kelling, 

1988). 

É um modelo que exige, ao con

trário do anterior, flexibilidade 

organizativa, descentralização, 

autonomia dos agentes de pon

ta, abertura ao trabalho conjun

to com as comunidades e com 

outros órgãos de serviço públi

co, implicando ampla reformu

lação de mentalidades, estrutu

ras e rotinas institucionais. Sua 

adoção inicialmente gera con

flitos no interior do aparelho 

policial e resistências de setores 

da população que clamam por 

repressão pura e simples. Mas, 

à medida que se consolida, 

produz resultados altamente 

positivos, mesmo em áreas ur

banas com elevados índices de 

criminalidade. Ele se mostra efi

caz tanto no controle da desor

dem e na diminuição do senti

mento de insegurança, quanto 

na modernização e racionaliza

ção do trabalho policial, redu

zindo gastos e riscos, desconges

tionando os serviços emergen-



ciais e estimulando a qualifi

cação dos agentes de ponta. 

Tem-se revelado também, se

gundo avaliações já feitas, 28 um 

instrumento importante de trans

formação das atitudes violentas, 

corruptas e discriminatórias da 

polícia - visto que rompe com 

seu isolamento corporativo, au

mentando o controle social so

bre as atividades que ela exe

cuta.29 Tem promovido, em con

seqüência, um acréscimo de 

confiabilidade, indispensável 

para o enfrentamento das múl

tiplas e mutantes formas de cri

me e desordem que afligem a 

maior parte das metrópoles con

temporâneas. 30 

No Brasil , tais mudanças ainda 

estão longe de se concretizar em 

grande escala; o projeto-piloto 

de policiamento comunitário 

implantado em Copacabana foi 

um esforço pioneiro que não 

vingou por uma série de fato

res, entre os quais destacamos 

mais acima barreiras derivadas 

da cultura institucional domi

nante na PM fluminense - cul

tura que converge com o discur

so "despótico" encontrado em 

demandas espontâneas de seg

mentos da população, parecen

do deixar pouco espaço a um 

conceito mais abrangente de 

"ordem pública" e a experiên

cias modernizadoras da prática 

policial. Poder-se-ía concluir, 

assim, pela absoluta inviabilida

de, ou mesmo ingenuidade, de 

iniciativas como a de Copaca

bana, assentadas em valores to

talmente estranhos ao nosso 

universo sócio-cultural, sem ne

nhuma chance de enraizamen

to nas nossas instituições poli

ciais. 

Entretanto, não é o que mostra 

a exreg_êricia de outros estados 

brasileír.Ós, onde esforços aná

logos têm obtido sucesso, con

seguindo vencer resistências e 

disseminar o modelo de polícia 

interativa ou comunitária (cf. 

Muniz, 1996b). Tampouco é o 

que indica, no próprio Rio de 

janeiro, a experiência de im

plantação das Delegacias Espe

ciais de Atendimento à Mulher 

(DEAMs), segundo avaliações 

de Soares (1996; 1997), Muniz 

(1996a) e Soares, Soares & Car

neiro (1996). Por incidir mais 

sobre a esfera dos litígios priva

dos e menos sobre a da "desor

dem pública", essa experiência 

revela outras noções de "ordem" 

implícitas na demanda e oferta 

de serviços policiais, distintas da 

imagem segregadora e repressi

va que predomina, por exem

plo, nos bilhetes de Copacaba

na. Para estes últimos, como vi

mos, causas e agentes da desor

dem localizam-se quase sempre 

fora da "comunidade", ficando 

em princípio descartada a pos

sibilidade de acordos ou estraté

gias de mediação e regulação 

da convivência para reduzir de

litos e distúrbios no espaço pú

blico. O inverso ocorre no con

texto das DEAMs: aqui o confli

to é geralmente visto como 

endógeno, integra histórias de 

pessoas e relações, recusa rótu

los externos e homogeneizantes 

(como "violência contra a mu

lher", ou mesmo "violência"), 

demanda quase sempre medi

ações, soluções negociadas, re

pactuação do convívio - ao in

vés de ruptura, segregação e re

pressão. Sensíveis a essa deman

da, 

"As policiais das DEAMs preferem uti

lizar o termo técnico 'parte' do que os 

qualificativos 'vítima' e 'agressor'. ( ... ) 

Acompanhando mais de perto a socio-



logia das poli ciais, observ;~~ .que a . cas. Na busca de ajuda, as mulheres 

idéia de parte remeté : à image.m de encontram, nas DEÀMs, um caminho de 

pertencimento ao iodo e, fl<)ais propria- compreen~;io e acesso ao mundo das 

mente, à idéia de inclusão numa rede leis. Por outro lado, as delegadas e pi an-

de relações. Note-se que a rede de so- tonistas precisam recorrer a instrumen-

ciabilidade é acionada no discurso dos tos pouco ortodoxos- muitas vezes sua 

in formantes como o lugar do conflito. própria experiência,sensibilidadeebom 

Pode-sedizerquea queixa proferida não senso - para conferir sentido lega l à 

se reduz à apresentação de um delito. miríade de experiências relatadas ali, 

Ao contrário, o que parece ser denun- diariamente" (Soares, 1996, p. 11 O). 

c iado é a própria hi stór ia de vida" 

(Muniz, 1996a, p. 143, n. 40). 

Ainda sobre as DEAMs, avalia 

Barbara Soares: 

" Não se trata ( ... ) de uma experiência 

fracassada ou desvirtuada, como que

rem alguns. Se boa parte dos procedi

mentos efetuados nas dependências das 

DEAMs ocorre ao arrepio da lei, isso se 

deve tanto à precariedade das condições 

de funcionamento das delegacias, quan

to, em sentido contrário, à positividade 

de uma experiência que não tem sido 

suficientemente valorizada ou sequer 

reconhecida por quem aposta, somente, 

em suas funções repressivas e seus 

efeitos punitivos. 

Não se quer sugerir, com isso, que to

dos os confl itos devam ser diluídos em 

uma negociação conci liatória. Há ca

sos, óbvios, que demandam a investi

gação da polícia e a instauração de in

quérito judicial. Há muitas outras formas 

de confl ito, entretanto, que requerem a 

intervenção policial exercida sob a for

ma de mediação de interesses e regu

lação de direitos informais. (. .. ) As 

DEAMs (. . .), situadas a meio caminho 

entre o mundo das ocorrências e a es

fera da legal idade, realizam a tradução 

entre um domínio e outro: oferecem ins

trumentos de pressão e de negociação 

para as denunciantes, ao mesmo tempo 

em que se vêem forçadas a abrir mão 

de suas referências formais e mergulhar 

no terreno pantanoso das histórias indi

viduais, relações particulares, ações sin

gulares e personalidades idiossincráti-

Parece, assim, haver uma des

continuidade radical entre as 

percepções de ordem e de de

sordem aplicáveis aos espaços 

privado e público - coextensiva 

à dicotomia casa/rua, definida 

por Roberto DaMatta (1985 ; 

1993) como traço estrutural da 

cultura política brasi leira. Mas 

a inclusão de ambos os tipos de 

demandas, ainda que por dife

rentes caminhos e meios, na ór

bita das instituições policiai s 

(vale dizer: públicas) sugere 

uma transitividade possível, ou 

pelo menos pensável : não ape

nas, como enfatiza o discurso 

feminista, convertendo-se "a 

vida privada em objeto de regu

lação pública e, portanto, per

mitindo a politização do corpo 

e do cotidiano" (Soares, 1996, 

p. 123), mas também estenden

do-se à desordem cotidiana no 

espaço público os princípios de 

endogenia, pragmatismo e elas

ticidade revelados na resolução 

de litígios particulares - o que 

constitui, precisamente, um dos 

objetivos do modelo de policia

mento comunitário adotado em 

diversos países. 

Por trás do grande volume de 

ocorrências "encerradas no lo

ca l" que a PM do Rio de Janeiro 

registra diariamente e por trás 

do número, talvez ainda maior, 

de ocorrências não registradas 

decerto se escondem práticas de 

corrupção, extorsão e violência. 

Mas também se escondem, 

muito provavelmente, tarefas 

mediadoras e conciliatórias, que 

exigem, mesmo do patrulha

mento ostensivo convencional, 

um "jogo de cintura" bem maior 

do que faz crer a ideologia béli

ca e machista dominante na cor

poração. Este é um tema impor

tante a ser pesquisado: dever-se

ía abrir a "caixa preta" dos bo

letins sem nome, conhecer que 

tipos de problemas motivam 

chamadas pelo 190 ou, mais ge

nericamente, o acionamento da 

Polícia, e de que forma atuam 

os policiais de ponta em respos

ta a tais demandas. 

Como fecho da reflexão aqui a

presentada e como provocação 

ao debate, sugerimos que existe 

implícito na prática corrente das 

instituições policiais fluminen

ses um outro conceito de "segu

rança pública", distinto do ofi

cial. E que o reconhecimento, a 

maior visibilidade e a valoriza

ção explícita das funções medi

adoras e assistenciais da Polícia 

seriam passos fundamentais pa

ra uma reforma de mentalidades 

e atitudes, abrindo caminho pa

ra o investimento na moderniza

ção desses serviços - hoje rele

gados à condição de trabalho 

"menor", invisível, fora, portan

to, da pauta de prioridades, seja 

dos órgãos envolvidos, seja do 

debate social. 



-----NOTAS 

1 Para a definição do modelo de policia

mento comunitário ou interativo, que 

descreveremos mais adiante apenas de 

forma sucinta, cf. Goldstein & Susmilch 

(1981 ); Kelly (1993); PMERj (1993); Tro

janowicz & Bucqueroux (1990). Algu

mas avaliações de experiências em ci 

dades norte-americanas encontram-se 

em Kelling et a/. (1993); McEiroy, Cos

grove & Sadd (1993); Pate (1993); PMERj 

(1987); Police Foundation (1981) e Tro

janowicz (1983). 

2Cf. Cerqueira (1995 e 1996). 

3Cf. Musumeci, coord. (1996, introd.). 

Em artigo publicado no jornal do Brasil , 

Muniz & Proença jr. (1996) discutem a 

estratégia "contraguerrilhei ra" privile

giada pela política de segurança públi 

ca atualmente em vigor no estado do Rio 

de janeiro. 

4A "crise de segurança" no governo 

Nilo Batista e o apelo ao "endurecimen

to" são analisados por Soares (1996a) e 

por Soares & Sento Sé (1996). 

50 contrário ocorreu no estado do Es

pírito Santo, onde um projeto análogo, 

ini c iado mai s ou menos na mesma 

época que o de Copacabana, conseguiu 

consolidar-se, foi adotado como mode

lo prioritário pela PM local e dissemi

nou-se com sucesso por diversas cidades 

capixabas, segundo a avaliação preli 

minar de jacqueline Muniz (1996b). 

&Versões resumidas desse relatório en

contram-se em Larvie et ai. (1995) e 

Freire et ai. (1996). 

7Só uma pequena parte dos bilhetes faz 

menção ao policiamento comunitário, 

geralmente para elogiar a iniciativa. 

Quase todos eles provêm da urna inau

gural instalada pelo VIVA RIO. 

8Muitos bilhetes contém apenas deman

das ou sugestões, sem indicação di reta 

de problemas (limitando-se, por exem

plo, a solicitar " mais policiamento", 

"mais segurança", "Exército nas ruas", 

etc.). Outros trazem só denúncias ou 

queixas, sem sugerir que providências 

deveriam ser tomadas. Outros, ainda, 

apresentam demandas associadas a 

problemas específicos (por exemplo, 

"policiamento ostensivo para afastar os 

pivetes do loca l X"). Algum~s mensagens 

elogiam a implantação do programa de 

policiamento comunitário. E há um pe

queno número que expressa apenas 

opiniões, exortações ou juízos genéri

cos, desvinculados de problemas con

cretos (por exemplo: "minha idéia é que 

um terço da humanidade é ignorante, 

uma parte mau, invejosos e o resto anal

fabetos e burros ... "; ou "a natureza está 

classificada, pois bate no peito"; ou ain

da: "Paz. Luz. Terra Santa. O amor''). 

9Esse detal hamento encontra-se no 

Capítulo 3 e no Anexo 11 do relatório fi

nal de monitoramento qualitativo (Musu

meci, coord ., 1996); outro volume, 

produzido pela equipe do I SER para uso 

do 19° Batalhão, contém todos os bi 

lhetes na íntegra, digitados, numerados 

e ordenados por meses e locais de cole

ta (I SER & 19° BPM, junho de 1995). 

1 OÉ importante ressaltar que o tratamen

to dado aqui a esse material- enfatizan

do conexões, mais do que diferenças 

entre os bilhetes, analisando-os como 

"discurso co letivo" e delineando um 

padrão genérico, a ser comparado com 

o que outras pesquisas apontam - não 

implica afirmar a existência de uma 

visão única e homogênea entre os mani

festantes das urnas ou membros dos 

Conselhos de Área a respeito das ques

tões de segurança e qualidade de vida 

em Copacabana. Utilizando a tipologia 

construída por Soares & Carneiro (1996), 

identificaremos mais abaixo - embora 

sem aprofundar sua análise- a presença 

do padrão "moral" ou "religioso" de dis

curso que em alguns bilhetes contrasta 

com a perspectiva "despótica" predo

minante. Há, além disso, um número 

considerável de mensagens que não se 

enquadram em ner.~hum dos tipos sugeri

dos por aqueles autores, ou que, como 

exemplificamos na nota 8 acima, nem 

mesmo focalizam "problemas" relacio

nados à ordem pública, tema central 

deste artigo. 

11 O mesmo ocorre nas cartas de leitores 

de jornais sobre o tema da violência na 

cidade, segundo mostra o trabalho de 

Solange Oliveira (1995). "Violência" 

publicável, nomeável publicamente, é, 

para esses segmentos, quase sempre a 

violência que ocorre, se manifesta ou se 

origina na rua, no espaço público ur

bano. 

l ...... 

12\iiSÕes muito semelhantes; referidas ao 

Rio de jane.iro" como um todo, aparecem 

com·grande frequência nas colunas de 

cartas de jornais, analisadas por Olivei

ra (1995, p. 28): "cidade à deriva", "sem 

lei ", "anarquia", "babel ", população 

"desamparada", "sem pai nem mãe" etc. 

Ressalte-se que as mensagens de Copa

cabana foram escritas antes do início das 

obras do projeto Rio Cidade: uma mora

dora, que nessa época escrevera um bi 

lhete assinado, protestando contra apre

sença maciça de mendigos e pedindo 

providências urgentes das autoridades, 

enviou posteriormente uma carta ao jor
nal do Brasil, parabenizando o prefeito 

pelas obras e pela retirada de mendigos 

e camelôs das ruas de Copacabana. 

13Nosso primeiro relatório de monito

ramento qualitativo (Musumeci, coord., 

1995) analisa alguns dos conceitos de 

"comunidade" que apareciam, explíci 

ta ou implicitamente, nos debates dos 

Conselhos de Área. Mostra que, ao lado 

de concepções humanitárias, globali 

zantes e pluralistas, desenhavam-se 

noções bastante restritivas e excluden

tes, com fronteiras definidas quase sem

pre por atributos morais: "comunidade 

do bem", ou "comunidade vigilante", 

beneficiária do programa, versus"comu

nidades do mal" (mendigos, prostitutas, 

funkeiros, camelôs .. . ), a serem comba

tidas, removidas, disciplinadas, punidas, 

etc. Ressalta também, por outro lado, o 

papel educativo que o VIVA RIO e o 

comando do 19° BPM vinham desem

penhando, quer no sentido de criar uma 

"cultura da participação", quer no de 

apontar limites legais e operacionais à 

atuação da Polícia, moderar o tom mo

ralizante das demandas espontâneas e 

sugerir soluções mais pragmáticas para 

os problemas levantados. 

14Não se chega a sugerir extermínio da 

população de rua nessas mensagens, 

mas sabemos por outros estudos o quan

to se disseminou na mesma época em 

certos segmentos sociais cariocas um 

" imaginário exterminador, que aplau

dlial a limpeza generalizada" (Silva, 

1996, p. 38). 

15Lembremos novamente que no 

período 1993-94, durante o último go

verno Brizola, o Rio de janeiro vive uma 

"crise de segurança" sem precedentes, 

que se presta a farta exploração jornalís

tica e política, e que motiva a Operação 

Rio 11 (ocupação das favelas pelas Forças 

Armadas). Ver, a propósito, os 'iíiaiíiiiiàílíiR.:,. 



artigos de Soares ' [1996a) . e .Soares & 

Sento Sé (1996). Qesde 1995 a n'rí.I'Jia tem 

sido bem mais parcimoniosa·na âis5emi

nação da. cultura do medo, reeditando

a, porém, de tempos em' tempos, sobre

tudo com a temática das chamadas "ba

las perdidas". 

16"Define-se poliarquia, sucintamente, 

por elevado grau de institucionalização 

da competição pelo poder (existência de 

regras claras, públicas e obedecidas) 

associado a extensa participação políti

ca, só limitada por razoável requisito de 

idade. A coexistência de ambas as di

mensões pressupõe, minimamente, a ga

rantia dos direitos clássicos de asso

ciação, liberdade de expressão, for

mação de partidos, igualdade perante a 

lei e, afinal, controle da agenda públi 

ca" (Santos, 1993, p. 80). 

17 Como ressalta a escola kleiniana de 

psicanálise, num princípio que também 

se aplica (acreditamos) aos fenômenos 

coletivos, "a projeção para fora de sen

timentos maus e de partes más do eu 

(sei~ produz perseguição externa" (Se

gal, 197S, p. 42). 

18 O artigo de Paixão enumera outros 

efeitos que "desservelm l (. .. )à consoli 

dação da democracia entre nós", além 

das "concepções guerreiras do trabalho 

policial": conflito de comando em caso 

de crise aguda; exclusão dos policiais 

do direito de greve e sindicalização; con

trole do seu comportamento pelas regras 

do Código Penal Militar (idem, ibidem) . 

Em entrevistas que realizamos com sol

dados, oficiais e suboficiais do 19° BPM, 

apareceram diversas críticas aos "males 

do militarismo", tais como excesso de 

centralização e burocracia, excessiva 

valorização e ritualização das distâncias 

hierárquicas, produção da obediência 

unicamente pela ameaça de sanções 

disciplinares, massificação e brutaliza

ção dos escalões inferiores, desestímu

lo à qualificação do trabalho e assim por 

diante (cf. Musumeci, coord., 1996, Cap. 

4). 

19É desnecessário reproduzir aqui con

siderações metodológicas sobre o uso de 

estatísticas baseadas em ocorrências 

policiais (cf. Musumeci, coord, 1996, 

Cap. 2), já que não as estamos utilizan

do como indicadores de níveis reais de 

violência ou desordem, mas apenas 

como delineadores do padrão de atu

açãoda PM. 

'•)' 

20As ocorrências "encerradas no local", 

assim como os boletins que regist ram 

"nada constatado" ou "endereço não lo

calizado", derivam majoritariamente, 

segundo explicações que obtivemos no 

192 BPM, de chamadas emergenciais 

pelo telefone 190; no caso das duas 

primeiras, seriam quase sempre confli 

tos interativos (domésticos, de vizi

nhança ou de rua) dissolvidos pela in

termediação dos policiais ou pela sim

ples aproximação da rádiopatrulha, que 

dispensam encaminhamento à delega

cia ou registro sob códigos de infração 

penal. Não se conhecem precisamente, 

contudo, os tipos de problemas que ori

ginam essas chamadas; eles sequer são 

especificados nas planilhas dos bata

lhões, ca indo numa "caixa preta" de 

ocorrências sem nome. Observe-se que 

a polícià norte-americana também clas

sifica sob um código genérico as ocor

rências encerradas no loca l (gone on 

arrival; resolved on the scene), mas, ao 

contrário da PMERJ, dispõe de mecanis

mos de registro, mensuração e análise 

dos delitos e conflitos correspondentes. 

2180% dos boletins do grupo "trânsito" 

reportam acidentes com ou sem vítimas. 

Não se incluem aí roubos e furtos de 

automóveis; tampouco se incluem as 

multas por infrações, computadas e pro

cessadas à parte, cujo número supera 

em muito o total de ocorrências regis

tradas em boletins: só nos sete primeiros 

meses de 199S, foram 36.740 as multas 

de trânsito aplicadas em Copacabana 

(relatório "Contagem mensal de in 

frações", 19° BPM, agosto de 199S). 

22Cf. Anuários Estatísticos do Estado do 

Rio de janeiro, CI DE/SEPLAN-RJ e 

Anuários Estatísticos do Município do Rio 

de janeiro (IPLAN-Rio), vários anos. 

23Embora haja certa superposição de 

tarefas (a PM também investiga; a Polí

cia Civil também executa ações osten

sivas e até algum trabalho "assistencial"), 

existem ocorrências que só policiais 

militares notificam, como as "encerra

das no local" e os "elementos suspeitos", 

refletindo a natureza ao mesmo tempo 

emergencial e preventiva do trabalho da 

PM. Essa diferença também se revela nos 

"padrões de desordem" traçados pelos 

números das duas polícias: em (opaca

bana, por exemplo, no período de se

tembro de 1994 a agosto de 1995, o gru

po de ocorrências mais numeroso da 

Polícia Civil foi o dos crimes contra o 

patrimônio (roubo, furto, estelionato 

etc.), re:;ppnsável por 64% dos registras, 

seguido de lesões corporais (12%), con

flitos e distúrbios em geral (rixa, tumul 

to, ameaça etc. - 1 0%) e de problemas 

relacionados ao trânsito (mortes e lesões 

em acidentes; veículos abandonados ou 

apreendidos- 6%). Sobre as atribuições 

e práticas da Polícia Civil do Rio de ja

neiro, cf. Lima (1995). 

24 A cultura bélica, herança da ditadu

ra militar, é hoje encontrável não só na 

Polícia brasileira, mas na maior parte das 

polícias latino-americanas, como mos

tra a co letânea de estudos de caso orga

nizada por Waldmann (1996a). 

25"Babá" servia de versão leve, jocosa, 

para a convicção dos "tradicionais" de 

que policiamento comunitário é "coisa 

de vi ado". Mesmo entre os policiais co

munitários de Copacabana (todos do 

sexo masculino), que haviam sido trei

nados para pôr em prática uma con

cepção alternativa à tradicional, mas 

que não haviam aderido voluntaria

mente ao projeto, a pesquisa registrou 

certas falas confirmadoras da menta

lidade bélica e machista dominante. Por 

exemplo: "Eu, quando vim para a polí

cia, eu não sabia que era para ficar fa

zendo esse papel de relações públicas. 

Esse negócio de ser relações públicas, 

esse negócio de bom dia, boa tarde, eu 

acho que não é para mim não. Mulher 

tem mais jeito pra isso, podia pegar a 

PM feminina e colocar pra conversar 

com o pessoal" . Ou: "Quando eu che

guei aqui, eu queria mesmo é estar numa 

Patamo, na frente do negócio, fazendo 

trabalho de polícia mesmo. Eu prefiro 

mais ação" . A maior parte dos comu

nitários, porém, embora sentido-se iso

lada e deslegitimada em seu novo pa

pel, mostrava-se "convertida" à filoso

fia do projeto, como exemplifica o se

guinte trecho de entrevista: "Eu acho que 

todo PM tem que começar como comu

nitário. Você aprende a ver o lado da 

população, não fica com aquela mania 

de tirar o revólver para tudo, você a

prende a saber conversar com as pes

soas, tirar informação. Eu me orgulho de 

não ter precisado puxar arma até agora. 

O trabalho é na base da autoridade e da 

confiança". 

26A proximidade existente em épocas 

anteriores era diagnosticada como prin

cipal causa de corrupção e envolvimen

to da polícia com organizações crimi

nosas 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



27Ressalte-se também que .~s .direitos 

emergentes de grupos marginaliza- . 

dos (negros, homossexuais etc.) colo- · 

cava m em evid ênc ia práti cas ar

bitrárias e discriminatórias frequente

mente implicadas no sistema de inter

venção repressiva, pressionando por 

maior control e social sobre as ativ

idades da polícia. 

28 Além dos trabalhos já citados na 

nota 1 acima, há uma extensíssima 

literatura programática, avaliativa e 

analítica sobre Policiamento Comu

nitário, sobretudo nos Estados Unidos 

e no Canadá, mas também na Europa, 

África do Sul e Austrália. Os debates 

mais recentes a esse respeito pode ser 

acompanhados pela Internet, entran

do-se nos diversos sites especializa

dos, entre os quais se destacam: 

Community Policing Consortium 

[http://www.commun itypol ici ng.org] , 

COPS Home Page 

[http://www.usdoj.gov/cops/index.html] 
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VIVA R1o: 
NoTíCIAS E fATos SIGNIFICATivos 

(1993- 1996) 

A presente cronologia foi produzida, ori

ginalmente, como o roteiro pessoal que 

servisse de guia acerca das ações rea

lizadas pelo movimento Viva Rio com o 

propósito de contribuir com material 

empírico para elaboração de minha tese 

de doutorado em Ciência Humanas, es

pecialização em Sociologia, junto ao 

Instituto Universitário de Pesquisa do Rio 

de Janeiro ( IUPERJ ), em fase final de 

redação. Entretanto, uma vez pronta, 

pareceu - me que poderia também servir 

de roteiro para todos aqueles interes-sa

dos não só na experiência específica do 

Viva Rio, mas, por outro lado, em al

gumas das circunstâncias históricas e 

sociais vividas pela Cidade do Rio de 

Janeiro que conferem inteligibilidade às 

ações deste movimento. 

Todo trabalho desta espécie implica, ine

vitavelmente, em uma seleção daque

les fatos que parecem, àquele que os 

organiza, os mais significativos para a 

compreensão da trajetória de um deter

minado ator social. Esta Cronologia não 

foge a esta regra. Uma das razões para 

isto é, em geral, a profusão de infor

mações relativas a estes atares, e o Viva 

Rio é particularmentê indicativo desta 

situação. Ao longo do período que vai 

' das primeiras reuniões preparatórias 

Napoleão Miranda 

objetivando sua criação, em agosto de 1993, 

até dezembro de 1996, o que representa 

talvez o momento mais rico da atuação deste 

movimento, foram sendo produzidas milha

res de informações que encontram - se dis

poníveis em recortes diários de jornais e re

vistas de todo o país, centenas de arquivos 

de computador e documentos de todo tipo 

arquivados em pastas na sede do movimen

to, os quais demandavam alguma sistema

tização para se tornarem inteligíveis. 

A tentativa de se conferir uma organização 

mínima a esta massa de dados resultou na 

Cronologia que se segue, a qual busca acom

panhar diariamente todos os fatos relacio

nados, diretamente ou não, ao Viva Rio no 

período por nós delimitado para o trabalho 

de tese. Embora para alguns dados esta re

gra não se aplique, cada informação diária 

vem acompanhada da sua fonte documen

tal, normalmente os jornais diários locais, 

num trabalho de garimpagem e reconstrução 

que, longe de pretender ser exato ou exaus

tivo, pode ajudar a visualizar melhor a tra

jetória deste que é, parece-nos, junto com a 

Ação da Cidadania Contra a Fome, a Misé

ria e Pela Vida, o movimento social mais 

importante surgido no cenário da sociedade 

civil carioca no período que se segue à re

democratização do Brasil em meados da 

década de 80. 



VIVA RIO 

Uma Breve 

Cronologia 

- Antecedentes 

O surgimento do Viva Rio foi 

precedido por alguns movi

mentos que tinham a Cidade do 

Rio de Janeiro como objeto, pro

curando contribuir para a recu

peração da sua imagem, em es

pecial junto à sua população, 

mas tambémjunto a vários se

tores de interesse no Brasi l e no 

exterior. Dentre estes movimen

tos, podemos destacar: 

- "Rio Mania"; 

- "Se Liga Rio"; 

- "Rio Convention Bureau". 

A estes movimentos cabe agre

gar uma das principais mani

festações da sociedade civil 

brasileira na década de 90, e 

que, embora transcenda os limi

tes fís icos da Cidade do Rio de 

janeiro no seu objetivo- comba

ter a fome a escala nacional -, 

serviu de inspiração di reta para 

formação do Viva Rio, ao for

mular uma pergunta central para 

se compreender os motivos que 

levam à constituição deste tipo 

de movimento social: "o que eu 

posso fazer para resolver este 

problema?". É importante men

cionar ainda, neste sentido, que 

um dos idealizadores do Viva 

Rio, o sociólogo Herbert de Sou

za, o Betinho,é seu coordena

dor nacional:-" Ação da Cidada

nia Contra a Fome, a Miséria e 

Pela Vida". 

----1993 
Este foi o ano de fundação do 

Viva Rio, num momento de pro

funda consternação na Cidade 

do Rio de Janeiro provocada 

pelo aumento da violência cri

minal e policial , culminando 

com o impacto negativo causa

do pelas chacinas da Igreja da 

Candelária e da Favela de Vigá-

ri o Geral, antecedentes imedi

atos do Viva Rio. Foi sob o efeito 

destes dois crimes que algumas 

personalidades de destaque da 

cidade se reuniram no Centro 

Empresarial Rio com o objetivo 

de "fazer alguma coisa" para 

evitar que a degradação da ima

gem, e da auto-imagem, da ci

dade atingisse patamares ainda 

mais baixos do que aqueles que 

já alcançara. Tinha início ali o 

processo que iria desembocar na 

criação do Viva Rio. 

-julho: 

-23/07/93- Chacina da Igreja da 

Candelária, onde 8 meninos de 

rua foram assassinados por Poli

ciais Militares. 

-Agosto: 

-28/08/93 - Chacina de Vigário 

Geral, onde 21 pessoas foram 

assassinadas por Policiais Mili 

tares por vingança contra a 

morte de 4 PMs 2 dias antes na 

favela. 

- Setembro/Outubro: 

- Reuniões preparatórias que 

desembocam na constituição do 

Viva Rio. 

Neste período definiu-se a rea

lização de um ato público con

tra a violência na forma de uma 

paralisação de 2 minutos em 

toda a cidade e de um culto in

ter-religioso nos dias 17 e 18 de 

dezembro, respectivamente, as

sim como o Grupo Executivo res
ponsável pela coordenação destes 

eventos. 

-Novembro: 

- Definição do nome do movi

mento como Viva Rio. Vamos 

Começar de Novo 

- Lançamento oficial da cam-



panha Viva Rio no restaurante 

Rio's, reunindo empresários, 

sindicalistas, esportistas, repre

sentantes de favelas e diretores 

dos principais jornais do Rio UB). 

- É criada a Comissão de Ci

dadãos do Viva Rio com o ob

jetivo de formular sugestões des

tinadas ao combate imediato à 

violência e definir uma pauta de 

atuações UB). 

- A VINDE (Visão Nacional de 

Evangelização) vai comprar a 

residência em Vigário Geral 

onde ocorreu a chacina para 

doá-la à Comunidade => Casa 

da Paz, sede do Movimento 

Comunitário de Vigário Geral. 

Sua criação foi idéia do Soció

logo Antonio Carlos Ferraz, o 

Caio Ferraz (O Globo). 

-A Comunidade Evangélica do 

Rio de janeiro declara sua ade

são ao Viva Rio UB). 

- Apresentação do Viva Rio à 

Câmara Municipal da Cidade. 

-Dezembro: 

- Adesão dos sindicatos dos 

médicos, da construção civil, dos 

mineiros, dos metalúrgicos e de 

processamento de dados, além 

dos vereadores da cidade; adesão 

também de vários sindicatos pa

tronais (transportes, bancos). 

- Adesão do Gov. Leonel Brizo

la, dos ecologistas, da Bolsa de 

Valores, da Igreja Católica, do 

Prefeito da Cidade, César Maia, 

do então Ministro da Faz. Fer

nando Henrique Cardoso, do 

Pres. da República, Itamar Fran

co, das Universidades e das Polí

cias Civil e M il itar, entre outros 

setores e personalidades. 

- Comissão de Cidadãos se 

reúne várias vezes ao longo do 

mês com especialistas de diver

sas áreas para a discussão de 

formas de combate à violência. 

- Igreja Católica antecipa a hora 

do Angelus para que as Igrejas 

da Cidade pudessem tocar os 

sinos minutos antes da parali

sação. 

. 17/12/93- Paralisação de dois 

minutos em toda a cidade; 

nascimento oficial do Viva Rio; 

. 18/12/93- Culto lnterreligioso 

e Shaw no Aterro do Flamengo 

encerram primeira intervenção 

do Viva Rio na vida da Cidade. 

A celebração religiosa reuniu 24 

diferentes cultos atuantes no 

Rio, distribuídas nos espaços 

urbanos mais símbólicos do cen

tro da cidade conferindo um 

caráter cosmopolita à cele

bração UB); 

- O Cardeal D . Eugênio Salles 

abençoa o Rio do Alto do Cor

covado; 

-----1994 
O ano de 1994 pode ser con

siderado o ano do verdadeiro 

início da manifestação do Viva 

Rio no contexto social, político 

e cultural da Cidade do Rio de 

janeiro, quando tem princípio 

um período de grande atividade 

da sua Coordenação e da sua 

equipe de suporte, no sentido de 

alavancar o potencial de solida

riedade entre os diferentes seto

res sociais da cidade que se tor

nou explícito por ocasião dos 

preparativos e durante os even

tos do mês de dezembro/93, que 

marcaram a sua aparição na 

vida da cidade. Ao longo deste 

ano um tema em particular con

centrou os esforços do Viva Rio, 

exatamente aquele que esteve 

presente de forma especial na 

sua criação: a segurança públi

ca em suas diversas facetas- re

forma da polícia, atenção aos 

menores de rua, geração de 

emprego, luta contra o tráfico 

de drogas e armas, luta contra a 

corrupção do aparato policial, 

estreitamento do vínculo entre 

polícia e comunidade. A atu

ação do Viva Rio envolveu a 

articulação entre os três níveis 

de governo- municipal, estadu

al e federal -, setores da so

ciedade civil, empresas diversas 

e o trabalho voluntário de 

muitos indivíduos, dando ori

gem a uma marca que o movi

mento carrega consigo desde 

então, isto é, a da integração de 

forças sociais de diferentes ori

gens, características e inten

sidades, aumentando a sinergia 

da contribuição de cada agente. 

O trânsito do Viva Rio através 

dos mais diversos setores soci

ais facilitou sobremaneira essa 

articulação e a produção de re

sultados que contribuíram para 

reverter a deterioração da ima

gem da cidade, além de provo

car uma mudança importante na 

pauta das discussões acerca da 

segurança pública na cidade, 

naquele momento muito marca

da por propostas de aumento da 

repressão, e até de adoção da 

pena de morte por plebiscito, 

passando a discutir-se uma nova 

concepção de segurança públi

ca na qual a noção de cidada

nia e de direitos humanos pas

saram a ocupar um papel cen

tral. 1994 é também um ano de 

especial importância porque foi 

ao longo do seu segundo semes

tre que se gestaram as condições 

políticas e institucionais para a 

intervenção do Exército na pro

blemática da segurança na ci-



dade, provocando reações as 

mais diversas, desde a resistên

cia do então Governador Nilo 

Batista até o apoio de parte sig

nificativa da população carioca, 

ávida de medidas que restauras

sem a sensação de segurança na 

cidade. Um dos destaques deste 

ano foi a implantação do proje

to de "Policiamento Comu

nitário" no bairro de Copacaba

na, como experiência piloto pa

ra sua posterior aplicação a ou

tros bairros da cidade. 

-janeiro: 

- A Juventude é declarada a pri-

oridade do Viva Rio para com

bate à violência na cidade; 

- Viva Rio acerta com Vice-Go

vernador e Sec. de Polícia Ci

vil, Nilo Batista, a atuação con

junta dos serviços de segurança 

pública e privada na zona turís

tica;o Viva Rio se propõe a ins

pecionar, junto com o Secre

tário, os serviços de policiamen

to nestas áreas para ver como 

funcionam (O Globo). 

- Viva Rio intermedia encontro 

do Gov. Nilo Batista e o Prefeito 

César Maia com representantes 

do setor hoteleiro e o Ministro 

da Indústria e Comércio. O 

Prefeito foi convencido a parti

cipar do plano de policiamento 

ostensivo no Corredor Turístico 

do Rio de Janeiro, comprome

tendo-se a entregar 26 novas 

cabines policiais à área UB). 

- Fevereiro: 

- Viva Rio promove encontro 

sobre segurança pública com 

autoridades federais, estaduais 

e municipais, e representantes 

do setor hoteleiro e de turismo 

para discutir problema da segu

rança nos "corredores de lazer" 

da cidade (fax). -

-Viva Rio e sindicatos do Setor 

N?va l promovem seminário 

para discutir a situação do Se

torno Rio, ameaçado com o cor

te proposto pelo Governo Fede

ral no Fundo de Marinha Mer

cante, com a possível demissão 

de 8 mil dos 13 mil trabalha

dores do setor; proposta de e

vento: abraço à Baía daGuana

bara com cerca de 15 mil pes

soas para lutar co~tra o desem

prego e miséria, no dia 13/03/ 

94. Lema: " Estamos todos no 

mesmo barco: mais emprego e 

menos violência". 

- O Presidente Itamar Franco 

garante sua presença no Sam

bódromo durante o Carnaval pa

ra contribuir com a campanha 

de recuperação da imagem do 

Rio criada pelo Viva Rio. 

-Março: 

- Lançamento da campanha 

"Vem Pro Rio", organizada pelo 

Rio Convention & Visitors Bureau 

com apoio do Viva Rio. Busca 

resgatar e vender a imagem do 

"produto" Rio, com vídeo com 

depoimento de pessoas que es

colheram o Rio para viver. 

- Naviata com a participação de 

1 000 pessoas entre empresári

os, políticos e trabalhadores, 

distribuídos em 25 embarca

ções. A coordenação do evento 

ficou por conta do Viva Rio. Os 

barcos promoveram um apitaço 

na Baía de Guanabara, enquan

to em terra, cerca de 500 pes

soas se deram as mãos forman

do uma corrente de 500 metros. 

-Abril: 

- Viva Rio apoia Antonio Carlos 

Biscaia (Procurador da Justiça), 

e propõe que um representante 

possa acompanhar o exame dos 

documentos da fortaleza do 

bicheiro Castor de Andrade (O 

Dia). 

- Criado o "Movimento pela 

Paz" pela Associação de Mora

dores do Morro Santa Marta. 

-Maio: 

- Lançamento do "Comitê Inter

nacional 'Pour La Vie"', orga

nizado pela brasileira Marie 

Bourgeois, residente na Suíça, 

em apoio à Casa da Paz e à co

munidade de Vigário Geral UB). 

-Apresentação do Projeto "Cor

redor da Av. Brasil ", para comu

nidades de baixa renda ao lon

go desta avenida, e também da 

maquete da "Fábrica de Espe

rança" UB) 

- Viva Rio lança manifesto pe

dindo providências drásticas e 

rápidas para punição de polici

ais da D.A.S. acusados de torturar 

até a morte, perante dezenas de 

moradores, um feirante em Vi

gário Geral- " ... para que não 

percam de vez as esperanças nas 

instituições" UB). 

-junho: 

- Inauguração da Casa da Paz, 

com biblioteca e laboratório de 

informática (O Dia). 

- O Viva Rio, a Associação Co

mercial e a Firjan iniciam articu

lações para pressionar o Gover

no do Estado a enfrentar a inse

gurança na Cidade UB). 

-julho: 

-Viva Rio se transforma em "So

ciedade Civil Sem Fins Lucrati-

vos". 

- Viva Rio propõe a criação de 

rondas policiais pela cidade 

para melhorar a segurança UB). 
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Ao longo do ano de 

94 um tema em 

particular 

concentrou os es-

forços do Viva Rio: 

a segurança 

pública. 

- Viva Rio se reúne com Secre

tário de justiça, Arthur Lavigne, 

apresenta proposta para reduzir 

violência e requer o apoio da 

Polícia Federal. 

Propostas: 

-integração das polícias Civil, Mili

tar e Federal com a Guarda Muni

cipal e a segurança particular; 

-desarmamento e posterior poli

ciamento ostensivo dos morros 

e favelas, tal como é feito nos 

bairros, com a ocupação sendo 

anunciada antecipada para evi

tar a morte de moradores em 

possíveis enfrentamentos entre 

policiais e traficantes; 

- ampliação e intensificação da 

segurança nos pontos turísticos 

para evitar fuga de visitantes; 

-Viva Rio pede medidas fortes 

e imediatas (O Globo). 

- Viva Rio anuncia entrega ao 

Pres. Itamar Franco de docu

mento com propostas de medi

das emergenciais contra a vio

lência no Rio OB). 

-Movimento pela Paz prega de

sobediência civil, com suspen

são do pagamento de impostos 

em reunião na casa do estudante 

morto. O antropólogo Rubem 

César Fernandes esteve presente 

e se posicionou contra a desobe

diência civil, !nsistindo, ao con

trário, na necessidade de se es

timular a obediência civil UB). 

- Viva Rio reúne candidatos ao 

Governo do Estado no Hotel Rio 

Palace para discutir a violência, 

em dias diferentes para cada 

candidato OB). 

-Agosto: 

- Viva Rio entrega ao Secretário 

de justiça e ao Pres. Itamar Fran

co o documento "O Rio Unido 

Contra a Violência", assinado 

por 80 entidades da soe. civil, e 

pede união da polícia e das 

Forças Armadas contra a violên

cia (O Globo). 

- O Pres. Itamar Franco deter

mina participação do Min. da 

justiça, Alexandre Dupeyrat, e 

dos Comandantes Militares do 

Rio na reunião do Viva Rio no 

dia 11/08 para discutir possível 

acordo de cooperação dos 3 ní

veis de Governo no combate à 

violência; empresários do setor 

hoteleiro informaram ao Presi

dente a oferta de estadia e ali

mentação gratuita aos policiais 

federais que se prontificarem a 

participar da operação conjun

ta (O Globo); 

- Presidente promete assinar lei 

aprovada pelo Senado que tor

na crime o porte ilegal de ar

mas (O Globo); 

- Representantes do Viva Rio se 

reúnem com Prefeito para tra

tar da articulação da Guarda 

Municipal com a segurança pri

vada nas áreas turísticas (O Glo

bo). 

- Governador Nilo Batista ques

t iona documento do Viva Rio 

em que se afirma a existência 

de "escalada vertiginosa da vio

lência", e solicita ao Presidente 

Itamar Franco a designação de 

uma comissão com represen

tantes do Min. da justiça e do 

IBGE para uma auditoria nas 

estatísticas criminais do Rj; ele 

elogia a iniciativa do Viva Rio 

mas questiona a afirmação (O 

Dia). 

- Viva Rio leva ao Prefeito mani

festo contra a violência (O Glo

bo); 

- Prefeito afirma que a Guarda 



Municipal vai ajudar no policia

mento. comunitário em Copa~ 

cabana (ü Dia). 

- Policiais federais e militares 

apoiam plano do Viva Rio apre

sentado ao Pres. Itamar Franco; 

moradores de Copacabana se 

mostram divididos quanto à par

ticipação da comunidade no 

combate à violência OB). 

- Após reunião co.m· o Viva Rio, 

o Governador Nilo Batista resol

veu assumir a luta contra avio

lência, com algumas "ponde

rações" a certas posições do mo

vimento; o Governador insistiu 

em que a união das forças não 

poderá ter, de jeito nenhum, o 

caráter de uma intervenção fe

deral no Estado (O Globo) 

-O Gov. Nilo Batista propõe o 

adiamento da reunião entre as 

forças de segurança dos três 

níveis de governo até que a au

torização para a sua atuação 

conjunta seja dada de forma 

explícita. 

- Gov. Nilo Batista dispensa a 

ajuda do Exército no combate à 

violênciaOB). 

- Exército ocupa favelas em bus

ca de armas (O Globo). 

-Anunciado que a Prefeitura do 

Rio, o Viva Rio e várias empre

sas privadas se unirão em torno 

do projeto "Vem Prá Casa Cri

ança" voltado para dar abrigo e 

assistência às crianças de rua da 

cidade; por sua vez, as 14 mil 

crianças carentes da Rede Mu

nicipal vão receber salário-edu

cação de R$ 30,00/mês. A Se

cretaria Municipal de Desen

volvimento Social vai destinar 

R$ 11.5 Milhões ao programa 

"Vem Prá Casa Criança" (O 

Dia); 

-Ministro do Exército afirma que 

só espera um pedido do Gover

nador e uma ordem do Presi

dente para dar apoio à polícia 

do Estado 0B); 

- Casa da Paz realiza vigília e 

concerto no dia 29/08 para mar

car a passagem de um ano da 

chacina de Vigário Geral, com 

o apoio do Viva Rio e de outras 

instituições e empresas (O Dia). 

-Setembro: 

- Secretário Executivo do Viva 

Rio, Rubem César Fernandes, 

recebe, no Hotel Intercontinen

tal , o Prêmio "Top Marketing 

94" OB). 

- Lançado oficialmente o pro

grama "Vem Prá Casa Criança". 

- Gov. Nilo Batista decide acele

rar a luta contra o crime; o Se

cretário Executivo do Viva Rio 

credita ao Gov. Federal o atraso 

no plano contra a violência {JB) . 

- Gov. Nilo Batista apela ao Gov. 

Federal para que assuma sua 

responsabi I idade constitucional 

de controle do contrabando de 

armas e drogas; ele suspende a 

reunião com os representantes 

das FFAAs e da Pol. Federal até 

que o Gov. Federal apresente 

propostas concretas de partici

pação na repressão ao tráfico de 

drogas e de armas {JB}. 

-Outubro: 

-Viva Rio e VINDE promovem 

a campanha "Rio Desarme-se" , 

com a troca de armas de brin

quedo por carrinhos e bonecas 

(crianças) e as armas de verda 

de por cupons para sorteio de 

carro (adultos) (O Dia). 

-Viva Rio anuncia acordo com 

o estaleiro Verolme-lshibrás e 



com o Sindicato dos Metalúr

gicos para reativar a escola de 
formação em metalurgia, abrin

do 20 vagas por turma para 

menores de rua (O Globo). 

- Presidente eleito, Fernando 

Henrique, defende intervenção 

do Exército na Polícia do Rio, 

para controlar e modernizar seu 

combate ao crime por meio da 

montagem de um sistema de 

informações para controlar suas 

atividades; mas é contra a subi

da do Exército nos morros da 

cidade; o Presidente Itamar 

Franco quer ação conjunta das 

forças federais no Rio (O Glo

bo). 

- Gov. Nilo Batista aceita ajuda 

federal para combate ao crime 

no Estado mas acha que "Esta

do de Defesa" não é o caminho 

democrático para sol ucionar o 

problema da violência; denun

cia interesse eleitoreiro de gru

pos políticos em desestabilizar 

o governo às vésperas das 

eleições; 

- Pres idente eleito declara em 

Praga, na República Checa, que 

o Rio "vive uma guerra civil não 

declarada" e defendeu medidas 

"dramáticas, enérgicas e ime

diatas" para enfrentar o crime 

organizado; reiterou a intenção 

de fazer do Estado um polo de 

produção de alta tecnologia; 

também acusou o Governador 

de omissão frente à escalada da 

violência; 

- Viva Rio condena "Estado de 

Defesa"- na opinião de seu 

Secretário Executivo, "a medi

da pode contribuir para aumen

tar a instabilidade no Estado e, 

conseqüentemente, diminuir 

sua capacidade de controle da 

Polícia. Estamos em fim de go-

verno e o momento é de re

forçar a autoridade estadual"; 

- Ajuda federal é defendida por 

candidatos do 2º turno ao Go

verno do Estado e pelo Prefeito 

César Maia; Cardeal D. Eugênio 

Salles apoia a decretação do 

Estado de Defesa, dentro dos 

preceitos constitucionais (O 

Globo). 

-Novembro: 

- Candidato Marcello Alencar 

recebe propostas do Viva Rio 

para combate à violência e se 

compromete a atender a todos 

os itens; afirmou que pretende 

amp liar o projeto de Policia

mento Comunitário e, por su

gestão de um dos membros da 

Coordenação do Viva Rio, 

prometeu ajudar financeira

mente o projeto "Vem Prá Casa 

Criança" (O Dia); 

- Viva Rio tem audiência com 

Presidente eleito Fernando Hen

rique Cardoso que declarou seu 

apoio ao movimento. 

-Dezembro: 

- Por sugestão do Viva Rio, o 

convênio da Operação Rio será 

renovado pelo Presidente Fer

nando Henrique, mas com as 

seguintes modificações: 

- reavaliação dos atributos consti

tucionais dos militares para com

bate ao tráfico e ao contraban

do nas fronteiras do Brasil e do 

Rj. 

- deixam, assim, de atuar nas fa

velas fixando-se exclusivamente 

nas fronteiras; 

- darão suporte à unificação das 

polícias Civil e Militar e à refor

mulação da Pol. Federal; 

- Para Secretário Executivo do 

Viva Rio, a reforma das polícias 

é o ponto central do problema 

=> aumento do efetivo,_ no~tos 

equipamentos e mudanças trei'na

mento dos policiais. Além dis

so, apresentou propostas de con

trole judicial das polícias e de

fendeu a participação da im

prensa nas operações ~as Forças 

Armadas nas favelas UB). 

- Lançamento da campanha 

" Rio Desarme-se" (O Globo). 

-Comemorado o 1 º aniversário 

do Viva Rio. 

-----1995 
No seu segundo ano de ativi

dades, o Viva Rio viu mudar o 

ambiente político e institucional 

em que atuava, particularmente 

no que se refere à sua relação 

com os Governos Estadual e 

Municipal que, ao longo do ano, 

se tornou crescentemente con

flitiva alcançando o ponto de 

quase rompimento por ocasião 

do movimento do "Reage Rio", 

em novembro deste ano, do 

qual participaram amplos e ex

pressivos setores da sociedade 

carioca. Neste sentido, assistiu

se ao fim da experiência do 

" Policiamento Comunitá

rio" imposto pelo novo Secre

tário de Segurança Pública, Ge

neral Nilton Cerqueira e às di

ficuldades de implementação de 

outros projetas acordados entre 

o Viva Rio e a Prefeitura da Ci

dade, entre outros exemplos. 

Apesar destes "acidentes de per

curso", o movimento logrou am

pliar seus laços com diversos 

setores sociais da Cidade, diver

sificando suas atividades e re

cebendo o reconhecimento so

cial por sua ação em prol do Rio 

de janeiro. 



-Janeiro: 

·~: -·.· ... -\ 

.:,~·<' , ( ViV'i;t Rio é considerado "Movi-
" ... ~~ -~ ,·.,~: .-•. ~ .\';;_~~.l>fl 

<;. ~ . :menta· Nota 1 O" em 1994, pelo 

·aãli 

']ornaf"O Globo" . 

- Presidente Fernando Henrique 

Cardoso visita a Fábrica de Es

perança, na sua primeira viagem 

ao Rio, em encontro articulado 

pelo Viva Rio. 

- Secretário Executivo do Viva 

Rio, propõe a criação do Fundo 

Rio a partir da venda de imóveis 

da União no Estado; os recursos 

seriam aplicados em programas 

sociais nas comunidades ca

rentes da cidade; 

- A Associação Comercial do Rio 

de Janeiro e a FIRJAN destinam 

US$ 2 milhões para a elabo

ração do Plano Estratégico da 

Cidade do Rio de Janeiro; a 

ACRJ declara seu apoio à inter

venção das FFMs no combate 

à criminalidade. 

- O traficante "Flávio Negão", 

chefe do tráfico em Vigário Ge

ral e personagem do livro "Ci

dade Partida", é morto pela Polí

cia Militar após cerco à favela 

(JB). 

-Anunciada a adesão da EBCT 

e da CET-Rio ao projeto "Vem 

Prá Casa, Criança", dando em

prego a 430 jovens entre 14-16 

anos. 

- Fevereiro: 

- A Escola de Samba Império 

Serrano presta homenagem a 3 

líderes do Viva Rio, com a Or

dem da Imperial Coroa: Rubem 

César Fernandes, Zuenir Ventu

ra e Manoel Ribeiro. 

_Março: 

- Lançamento do Cartão Afini-

dade Viva Rio/Banco do Brasil 

(fax) 

-Viva Rio demanda mais poli

ciamento como forma de com

bater a insegurança na Cidade 

do Rio de Janeiro (JB); 

- Prefeito César Maia cobra do 

Governador Marcello Alencar 

uma nova política de Segurança 

para o Estado. (O Globo) 

- Exército anuncia que irá colo

car mais 1200 homens para poli

ciar a Cidade do Rio de Janeiro 

(O Povo); 

-O Secretário Executivo do Viva 
Rio manifesta-se contra a decre

tação do "Estado de Defesa" no 

Rio como forma de combater a 

violência, pois restringe a liber

dade individual e as instituições 

legais, sendo adequada somente 

a graves crises civis (JB). 

-Abril: 

- O. Mauro Morelli, Bispo de 

Nova lguaçu, critica o Viva Rio 

afirmando que o movimento 

repete os erros dos políticos de 

só pensar na Zona Sul da Ci

dade, e anuncia que vai lançar 

o " Baixada Viva" , movimento 

de combate à fome e resgate da 

dignidade humana. 

- Viva Rio coloca 3 advogados 

à disposição da população 24 

horas/dia para atender a denún

cias de violação dos direitos 

humanos durante a 2ª etapa da 

"Operação Rio"; 

- Anunciado que, depois de 

Genebra, na Suiça e de Toron

to, no Canadá, o logotipo doVi

va Rio será levado para a cidade 

de Frankfurt, na Alemanha, para 

o encontro Rio + 3 (JB). 

- Prefeito César Maia publica 

artigo "A Guerra Civil no.Rio" , 

apoiando a intervenção federal 

no Rio (O Globo). 

-Maio: 

- Anunciado que empresários já 

defendem a intervenção fede

ral no Rio como forma de con

ter a violência e o crime orga

nizado na Cidade, já que as me

didas adotadas pelo Governo do 

Estado não surtiram efeito. 

- O Secretário Executivo do Viva 
Rio concorda com a necessidade 

de medidas mais ativas por parte 

do Governo do Estado para con

ter o braço armado do narcotráfi

co, mas afirma ser necessário con

jugá-las com amplo programa de 

investimentos em saúde, edu

cação e saneamento básico nas 

favelas, o que ajudaria a evitar que 

o traficante ocupe o lugar do Es

tado, ausente nestas comunidades 

(Gazeta); 

-Prefeitura de Medellin, Colôm

bia, e entidades da sociedade 

civil local, convidam o Secre

tário Executivo do Viva Rio para 

expor os resultados obtidos no 

combate à violência (O Globo). 

-Junho: 

-Anunciado o leilão de 17 imó

veis federais provenientes de 

execução de dívidas federais, 

com os recursos sendo destina

dos para o programa Comu

nidade Solidária e para o Viva 

Rio aplicarem em programas 

sociais na cidade do Rio Janeiro. 

- Inaugurada a "Creche da Es

perança" pelo Pastor Caio Fá

bio, membro da Coordenação 

do Viva Rio que irá atender a 

cerca de 450 crianças de 18 

favelas do Complexo de Acari; 

o custo de cada criança, R$ 30/ 



O Viva Rio é 

homenageado pelo 

Hotel 

InterContinental 

com prêmio na 

categoria 

"Destaques 

Especiais" por seu 

pape/na 

recuperação da 

imagem da Cidade 

do Rio de janeiro 

mês, será bancado por uma as

sociação de empresas. 

- Realizado o "Torneio de Vôlei 

de Praia Viva Rio/Banco do Bra

sil" para jovens da Mangueira, 

Cruzada São Sebastião, Rocinha, 

Ramos, Yidigal e Chapéu Man

gueira (fax). 

- julho: 

- Viva Rio inaugura o movimen

to "Viva Friburgo". 

- Em reunião-almoço promovi

do pelo Viva Rio, o Secretário 

de Polícia Civil do Estado, Dele

gado Hélio Luz, afirmou que [o 

bairro de] " Ipanema brilha à 

noite", em alusão ao seu eleva

do consumo de cocaína. Afir

mou também, que "nossa so

ciedade não está preparada para 

uma polícia que não seja cor

rupta", e que "a Lei - e a Polícia 

- é feita para o crime até R$ 1 

mil; daí em diante é sigilo ban

cário". Suas declarações tive

ram o apoio do General Nilton 

Cerquei ra, Secretário de Segu

rança Pública do Estado Uornal 

do Commércio). 

-Agosto: 

- Viva Rio e "Loucos Varridos" 

fazem lançamento da campa

nha "Eu amo o Rio Limpo" com 

distribuição de adesivos e saqui

nhos de lixo para motoristas no 

Arpoador (fax). 

- Anunciada a extinção, pelo 

Gen . N ilton Cerqueira, do 

"PROERD-Programa Educacio

nal de Resistência às Drogras"-, 

executado pela PM na rede 

pública com recursos do Go

verno dos EUA; o Secretário E

xecutivo doViva Rio criticou a 

decisão UB); 

- Participação na Campanha 

"Cidadania e Educação de Trân

sito nas Escolas", junto com ,a 

CET-RIO. 

- Setembro: 

- Viva Rio é homenageado pelo 

Hotel InterContinental com prê

mio na categoria"Destaques Es

peciais" por seu papel na recu

peração da imagem da Cidade 

do Rio de Janeiro (O Globo). 

- Viva Rio convoca campanha 

"Paz no Futebol", coordenada 

pelo sociólogo Herbert de Sou

za, o Betinho. 

- Criação da "Central de Opor

tunidades" do Viva Rio, um 

seNiço de intermediação entre 

empresas e instituições de as

sistência a cri anças carentes UB). 

- Viva Rio é convidado, pelo 

Comitê Central do Conse lho 

Mundial de Igrejas, a participar 

de encontro em Genebra para 

discutir as novas formas de vida 

pública no mundo, como repre

sentante da sociedade civil. Par

ticipa ainda, em W ashington, da 

Conferência da " Latin American 

Studies Association" (LASA) para 

falar sobre a experiência do Viva 

Rio (fax). 

- Realizada a Caminhada Pela 

Paz, do Leme ao Arpoador, or

ganizada pelo Viva Rio, a Ação 

da Cidadania e a UNIPAZ, com 

2000 pessoas UB). 

- Outubro: 

- Viva Rio promove o "Mutirão 

de Cidadania", no Leme, com 

as comunidades do Chapéu 

Mangueira e do Morro da 

Babilónia, com os seguintes 

serviços: Cart. de Identidade, 

Defensaria Pública, SENAC, 

Saúde, Oficina de Beleza e ou

tras atividades (fax). 
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- O Secretário Executivo do Viva 

Rio entrega ao Ministro da 

Justiça Nelson Jobim, documen

to com 171 assinaturas de pe(

sonalidades da sociedade civil 

do Rio de Janeiro pedindo a re

tirada da Constituição do dispo

sitivo que determina o papel das 

polícias, para permitir que cada 

Estado tenha a polícia que achar 

conveniente, o que facilitaria a 

fusão da Polícia Militar e da 

Polícia Civil defendida pelo 

General Nilton Cerqueira e pelo 

Delegado Hélio Luz (O Dia); 

-XEROX inaugura oficina profis

sionalizante na Fábrica da Es

perança para jovens de 14 a 1 8 

anos, com benefícios como bol

sa de R$ 50 + Ticket-refeição e 

uniforme (O Dia). 

- Viva Rio propõe que o Gov. 

Estadual priorize a Divisão Anti

Sequestro (DAS) dentro desiste

ma de segurança, o que torna

ria possível realizar projetas pa

ra ela e resolvê-los a curto pra

zo. O Viva Rio encaminhou pro

postas neste sentido como cri

ação de banco de dados, trei

namento de policiais para ne

gociações com sequestradores e 

formação de um grupo de as

salto. Estas propostas têm o 

apoio da FIRJAN (O Dia); 

- Secretário Executivo do Viva 

Rio afirma que sequestro do fi

lho do Presidente da FIRJAN foi 

uma reação de grupos dentro da 

própria polícia, ameaçados pelo 

novo padrão de exigência do 

Chefe de Polícia Civil: "é uma 

afronta às autoridades e uma 

tentativa de desmoralizar o novo 

trabalho na instituição policial" 

(O Globo). 

- Viva Rio participa de cami

nhada no Leblon em favor da 

libertação de Eduardo Eugênio 

(Duda) e de Marcos Chiesa; seu 

Secretário Executivo declara 

que a caminhada "não é um pro

testo, nem queremos mostrar 

rancor. Queremos apenas fazer 

um apelo emocionado a qual

quer pessoa que possa ajudar 

seja seja através de denúncia 

anônima ou de oração, e sensi

bi I izar os próprios sequestra

dores" (O Povo) 

- Anunciado que o Secretário 

Executivo do Viva Rio vai pro

por ao Governador Marcello 

Alencar a criação de um grupo 

de trabalho encarregado de 

captar recursos para aplicar ex

clusivamente na área de segu

rança; o grupo seria uma orga

nização governamental mas 

com representantes do empre

sariado e da sociedade civil. O 

Viva Rio espera que o grupo 

estude a criação de um imposto 

provisório a ser aplicado na área 

de segurança, medida que con

ta com a simpatia do Governa

dor (O Dia); 

- Dep. de Polícia Federal do Rio 

envia memorando agradecendo 

as gestões do Viva Rio para a 

liberação de recursos (R$ 19 mi

lhões) para a categoria (fax). 

-Novembro: 

- O Secretário Executivo do Viva 

Rio defende a necessidade de 

uma política de segurança para 

as favelas, e defende a insta

lação dos Centros Comunitári

os de Defesa da Cidadania 

(CCDCs), de Juizados de Peque

nas Causas, de Postos da Defen

sor ia Pública e da Polícia nas 

mesmas (ESP); 

- Viva Rio apoia atos e mobili

zações contra a violência em 

vários bairros da cidade (fax). 



- O Sociólogo Caio Ferraz, fun

dador da "Casa da Paz" em Vi

gário Geral, recebe na USP o 

prêmio Severo Gomes da Co

missão Teotônio Vilela de Di

reitos Humanos, e denuncia que 

está sendo ameaçado de morte 

por policiais do Rio (O Globo). 

- Diferentes setores da sociedade 

carioca aderem ao movimento 
11Reage Rio", entre eles figuram 

os public itários, a Assoc iação 

Comercial do Rio de Janeiro, 

diversos sindicatos de traba

lhadores- embora a Central Úni

ca dos Trabalhadores, seção RJ, 

se manifestasse contra -, Juizes 

dos diversos órgãos da Justiça, 

as Universidades públicas e pri

vadas, estudantes universitários 

e secundaristas, Sindicato dos 

Policia is Civis do Rio de Janeiro, 

entidades patronais, escolas de 

samba,diversos artistas de re

nome, etc. 

- Slogan do "Reage Rio" será: 

" Um Milhão de Pessoas por R$ 

1 Bilhão", a serem aplicados na 

reforma da polícia e na inte

gração das favelas à cidade. 

- A CUT-RJ lança nota oficial em 

que critica a caminhada do "Re

age Rio", qualificando-a de "Re

age Rico" e de uma "iniciativa 

reacionária ", declarando-se 

contrária à participação dos tra

balhadores na mesma (O Glo

bo); 

- Divulgada a apreensão, pela 

PM, de 2 mil papelotes de co

caína na "Fábrica de Espe

rança", além da prisão de três 

traficantes. O Gov. Marcello 

Alencar disse que foi um "golpe 

muito duro no Mov. Viva Rio", 

mas que é necessário desmisti

ficar algumas organizações que 

"podem estar comprometidas 

.,, 
com o crime organizado" OB);' 

-Organizadores do "Reage Rio" 
evitam polêmica com o Gover

nador sobre a apreensão de co

caína na "Fábrica de Esperança 

28/11/95- Passeata do "Reage 

Rio", reunindo milhares de pes

soas ao longo da Avenida Rio 

Branco, no centro da Cidade do 

Rio de Janeiro. 

- Libertados Eduardo Eugênio 

Gouveia Vieira e o empresário 

José Zeno pela polícia, sem pa

gamento de resgate, após 36 

dias de sequestro; 

- Presidente Fernando Henrique 

Cardoso faz várias declarações 

sobre a situação do Rio de Ja

neiro: - "anunciou que apoia a 

campanha de pacificação do 

Rio e que vai lutar por ela; 

- declarou que o Reage Rio não 

é contra nem a favor de autori

dades, de partidos políticos, de 

entidades, e, muito menos, de 

pessoas, mas que é uma respos

ta da sociedade à violência que 

persegue a cidade. Uma respos

ta de paz" OB). 

- Dezembro: 

- Secretário Executivo do Viva 

Rio declara que a libertação de 

Eduardo Eugênio e de José Zeno 

propiciou um "dia feliz para o 

Rio", e que "a libertação dos 

dois reforça a idéia de que Go

verno e sociedade devem estar 

unidos para superar os proble

mas do Rio" (O Dia); 

- Prefeito do Rio, César Maia 

critica o Viva Rio, acusando-o 

de propor um "golpe branco" e 

de realizar uma intervenção nas 

instituições democráticas; o 

movimento é qualificado de 

ONG não podendo, dessa for-

··~. . -· 

ma, assumir o pape r do -pod~r -

público. O Prefeito proíbe seu 

secretariado de receber os lí

deres do Viva Rio, afirmando 

não reconhecê-lo como repre

sentativo de nada. 

- O Secretário Executivo do Viva 

Rio manifesta-se surpreso com 

as declarações do Prefeito, e afir

ma que o movimento não pre

tende representar a sociedade 

mas àqueles que pensam de for

ma convergente com o Viva 

Rio.- Viva Rio propõe união da 

Bancada Federal do Rio para a 

captação de recursos da ordem 

de US$ SOO Milhões para pro

jetas de integração das favelas 

e de reforma da polícia necessá

rios para resolução do proble

ma da segurança; 

- Governador Marcello Alencar 

critica as ONGs, chamando 

seus representantes de "aven

tureiros" e acusando-os de prati

carem "camelotagem política". 

Ele acusa o Viva Rio de ser um 

movimento criado pela mídia, 

que deu substância a um movi

mento sem capacidade mobi I i

zadora; 

- O Prefeito César Maia volta 

atrás em suas críticas ao Viva 

Rio, e afirma estar disposto a 

recebê-lo, desde que não pre

tenda falar em nome da socie

dade. 

- Apresentação do Projeto " Pro

grama de Geração de Empregos 

nos Morros do Chapéu Man

gueirae na Favela do Corredor"; 

- Divulgada a formulação de um 

convênio a ser assinado entre o 

Ministério da Justiça e o Viva Rio 

para a elaboração de uma políti

ca de segurança pública para to

do o Brasil , que será submetida 

a um amplo debate nacional. 
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Viva Rio: .:: · 

~ A renda oi:>ÚtJ;);·cotn o (~i'tão 
Carioca (dos irrió~é.i s fede~áis ~a 
Cidade) será revertida para'pro

jetos sociais (saúde, educação, 

reforma de prédios comunitá

rios, instalação de creches e es

colas de informática) e de gera

ção de renda , em 4 favelas 

(Chapéu Mangueira, Acari, Ba

bilônia e Antares). 

- Anunciada a criação do Proje

to "Crédito Popular para Micro

empresários de Comunidades 

Carentes". 

1996 
A caminhada do "Reage Rio" 

representou o fim de um ciclo 

específico do Viva Rio, aquele 

em que o movimento teve es

paço para tentar atuar direta

mente na definição da política 

de segurança pública imple

mentada pelo Governo do Esta

do. Os conflitos que aquela ma

nifestação provocou, aliados à 

adoção de uma política de en

frentamento duro na área da 

segurança policial na cidade, 

foram inviabilizando a partici 

pação do movimento neste se

tor das políticas públicas. Não 

foram poucos os momentos de 

confronto verbal entre represen

tantes do Viva Rio e o Secretário 

de Segurança Pública, General 

Nilton Cerqueira, ao longo do 

ano, numa clara indicação de 

que o Governo do Estado não 

estava disposto a compartilhar 

responsabi I idades nesta área 

com a sociedade civil organiza

da. A atuação do Viva Rio no 

âmbito desta temática estará 

voltada cada vez mais para a 

organização de seminários a 

nível nacional, como parte do -

" 

., 

" ·, . 
eonvêriiO' assinado · côm o Mi- . da imagem da cidade depende 

nistérió da Justiça. Ao . m~SVflO .' necessariamente da mudança 

temp<;>~~ reforçada·a ;sua · ir~hâ · · da imagem de suas favelas. A 

de qtÚação social diversificada';" -. visita foi resultado da polêmica .. . . .. ' 

com ênfase cr.escer:~te n.o próje:.. · criada pelo Secretário Estadual 

to de criação de um ;,'Banco de. de Indústria, Comércio e Turis-

Crédito Popular", além dé uma mo, Ronaldo César Coelho, que 

importante ação de solidarie- tentou impedir as filmagens de 

dade às vítimas da enchente que 

afetou de forma dramática a 

Zona Oeste da cidade em feve

reiro deste ano. O ano também 

representou um importante a

vanço na consolidação da ima

gem do Viva Rio em função da 

sua participação na mobilização 

da cidade em torno à sua can

didatura para sede das Olimpía

das de 2004, com o movimento 

"Rio 2004", que envolveu os 

mais diversos setores sociais na 

sua preparação para a avaliação 

do Comitê Olímpico Internacio

nal. 

-janeiro: 

- Anunciada a Criação do Ban

co de Crédito Popular para fi

nanciar pequenos empreendi

mentos nas favelas, com recur

sos do BID, para empréstimos 

de até R$ 1 mil; 

-Governador Marcel lo Alencar 

cria grupo de trabalho para in

vestigar as ONGs através de 

Decreto no Diário Oficial do 

Estado, em resposta às críticas à 

violência no Estado por parte do 

Viva Rio e outras ONGs. 

- Fevereiro: 

- Viva Rio leva imprensa nacio

nal e internacional para conhe

cer a comunidade do Morro Sta. 

Marta e registrar os trabalhos 

que lá são desenvolvidos por 

várias instituições em parceria 

com a comunidade, fenômeno 

que se repete em outras favelas. 

Para o Viva Rio, a recuperação 

um "video-clip" do cantor norte 

americano Michael Jackson na 

favela alegando que elas iriam 

contribuir para a difusão de uma 

imagem negativa da cidade UB) . 

-O Viva Rio realiza uma cam

panha conjunta com a Ação da 

Cidadania para arrecadar 

doações para os atingidos pelas 

enchentes do dia 13/02 que atin

giram grande parte da Zona 

Oeste da cidade, deixando gran

de número de flagelados. 

- O Sociólogo Herbert de Sou

za, o Betinho, membro da Co

ordenação do Viva Rio pede o 

" impeachment" do Prefeito Cé

sar Maia, responsável, na sua 

opinião, pela tragédia provoca

da pelas enchentes do dia 13 

deste mês; a proposta não foi 

apoiada pelos outros membros 

da Coordenação do Viva Rio 

(FSP); 

- Em resposta, o Prefeito do Rio, 

César Maia, diz que a proposta 

de "impeachment" feito pelo 

Betinho é uma tentativa de 

"golpe" (FSP). 

_Março: 

- Encerramento da campanha de 

solidariedade com as vítimas 

das enchentes; ao todo foram 

130 voluntários trabalhando na 

arrecadação/distribuição só na 

sede do Viva Rio; foram arreca

dadas 600 toneladas de donati

vos (alimentos, remédios , 

colchonetes, roupas, móveis) 
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·· .. -,,...' Anund;tdo o con.V.ênio de 

· .)~6p~~~Çã? ·~~tre. () Vf~~ : Rio e 

a "Prefeitura' da Cidade pàra a 

· ' construçã~ de 1 00 moradias 

para as comunidades do Canal 

do Anil e de Otávio Malta, em 

Jacarepaguá. A Prefeitura doa o 

terreno com i nfra estrutura 

(água, esgoto e drenagem) e di

nheiro para mão de obra espe

cializada; o Viva Rio contribui 

com material de construção e 

assistência técnica para a cons

trução (fax). 

- Denunciada pelo sociólogo 

Caio Ferraz a continuação dos 

assassinatos em Vigário Geral, 

agora em doses "homeopáticas" 

(O Dia). 

-Abril: 

-O Jornal do Brasil, em Editori

al, denuncia o aumento da vio

lência praticada pela Pol. Mili

tar do Rio de Janeiro compara

da à de São Paulo. Isto teria 

ocorrido a partir do Decreto 

21.753 do Gov. do Estado que 

instituiu gratificação para poli

ciais que praticam atos de bra

vura, também conhecida como 

"gratificação faroeste" . Para o 

Presidente do Clube de Oficiais 

da PM, a Instituição se tornou 

uma "caçadora de recompen

sas". 

- Lançado programa conjunto 

do Viva Rio e do Conselho Mun

dial das Igrejas para o combate 

à violência- "Paz nas Cidades"; 

anunciados também a existên

cia de outros convênios meno

res com parceiros estrangeiros 

(fax). 

-O Chefe de Polícia Civil, Dei. 

Hélio Luz, declara guerra às 

. . 
. -'1· 

ONGs'que at.uahl 'na reglâ6 da . 

· F.~v~!a de 1\ça;i; en: ~especial a 

" Fáhfiça d~ 'Esp~·~a~ça", por 
•. ..l-·. :. . • •. :: .I -.~ _, ... . 

ocasião d.o :arll1ncio da · "ocu-

,:)~~ão social ;; .da fa~~la no iní

cio do mês (JB). 

- O Viva Rio,o !BASE e Ação 

da Cidadania promovem ato 

nas escadarias da Biblioteca Na

cional, no Rio, para pedir a con

denação dos Policiais Militares 

que participaram da Chacina da 

Igreja da Candelária (JB); 

-Maio: 

- Secretário de Segurança, Gal. 

Nilton Cerqueira, publica arti

go " Nota aos 'Policiólogos"',no 

qual critica a política de defesa 

dos direitoshumanos levada a 

cabo pelas ONGs e defende a 

política de segurança pública do 

Governador Marcello Alencar 

(JB). 

- Divulgado que a Secretaria de 

Segurança do Rio elaborou re

latório sigiloso sobre as ONGs, 

no qual se destaca a ligação de 

traficantes com grupos religio

sos ligados às ONGs, além de 

discutir a questão da origem e 

destinação dos recursos finan

ceiros das mesmas, colocados 

sob suspeita. São citados a VIN

DE e o ISER (O Globo). 

- Secretário de Segurança, Gal. 

Nilton Cerqueira divulga mani

festo no qual afirma estranhar 

que os organismos de proteção 

aos direitos humanos e as ONGs 

nunca enviem representantes ao 

enterro de policiais mortos no 

cumprimento do dever; qualifi

ca ainda as ONGs de "viveiros 

de marginalidade" que criam o 

ambiente propício para a pro

liferação do tráfico de drogas. 

O Viva Rio é acusado de cum-



. · 

··r; 

,;!~:?:" J;jX;;;.'i, .... ·. ·•· :•: ;· ; . 
. Êfn· Fefln.l"ão ~ÓÍ!J ~' .- ' ~0lit)·i~àde com o tráfico (O Glo; 

..; :·(: •:'., 

àbarta uma ampla variedade de 
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' ). • .. ·,;: ·. , ,·.'::C.<: · : · .. · ~: . · · > · ·,: · " grande número de comunidades 
: ·'Secfetann-i,.· '·.· .. Assinatura do convênio entre '·:: · d ·.d d 

· esportes e deverá envolver um 

.· . · · ."V · · ·· . : • · · . · · ·, carentes a c1 a e . 
. ·,.. ·' ·. ·'.o Viva Rio e a Fundação Rober-

., .. EX.eeutivo.'do Viva . to Marinho par~ a'implantação -Agosto: 
. . • do TeleCurso. 2000 em favelas 

Rio e com Betinho, 

o Prefeito eleito do 

Rio, Luis Paulo 

Conde, 

compromete-se a 

cumprir a Agenda 

Social proposta 

pelo Coordenador 

daAção da 

Cidadania. 

da Cidade do Rio de Janeiro, 

benefiCiando no início às c:omu- · 

nidades do Morro do Borel (Ti

juca), do Sta. Marta (Botafogo) 

e do Pavão-Pavãozinho (Copa

cabana) (O Globo). 

-junho: 

- Início da "Semana do Meio 

Ambiente", organizada pelo 

Viva Rio, o ISER e o Ministério 

do Meio Ambiente. 

- Viva Rio promove encontro de 

representantes de entidades das 

12 favelas do Complexo da 

Maré para discutir propostas 

para a despoluição do Canal da 

Baía, em local a ser vistoriado 

pelos integrantes do Comitê 

Olímpico Internacional em no

vembro/96 (O Globo). 

-julho: 

- Inauguração da sala do "Tele

curso 2000/Comunidade" no 

Morro Santa Marta. 

-Lançado o projeto "Geração", 

com apoio do Viva Rio e da 

Ação da Cidadania, para inte

gração de jovens da classe mé

dia da Zona Sul da Cidade e jo

vens das comunidades dos mor

ros e favelas do Rio de Janeiro 

(O Globo). O projeto conta com 

a participação de alunos de 

vário colégios tradicionais da 

Zona Sul, como o São Vicente 

de Paula no Cosme Velho. 

-Anunciado o projeto "Jogos da 

Paz" do Viva Rio, como parte 

do esforço para sediar no Rio as 

Olimpíadas de 2004. O projeto 

- Anunciada a neutralidade do 

Viva Rio na eleição para a Pre

feitura do Rio de Janeiro (O Dia). 

- Assinado convênio entre o Viva 

Rio e o Min. da Justiça que irá 

destinar recursos para a criação 

de Balcões da Cidadania em 4 

morros do Rio, começando com 

o de Santa Marta e o do Chapéu 

Mangueira (A Crítica). 

-Viva Rio promove reunião en

tre o Presidente do "Comitê Rio 

2004", Ronaldo César Coelho, 

e representantes de várias comu

nidades para discutir os benefí

cios que as olimpíadas podem 

trazer para elas (O Globo). 

-Setembro: 

- Viva Rio dá apoio formal ao 

Comitê "Rio 2004" e se com

promete a mobilizar 40 lideran

ças comunitárias de favelas do 

Rio para integração no projeto 

dos Jogos Olímpicos. 

- Viva Rio divulga, em seminário 

sobre direitos humanos em 

Brasília, pesquisa da Fundação 

Getúlio Vargas/ISER em que se 

conclui que a população da ci

dade do Rio de Janeiro tem me

do da Polícia (O Globo). 

- Sec. de Segurança, Gal. Nil

ton Cerqueira, faz críticas ao 

Viva Rio pela divulgação da 

pesquisa, questionando sua 

credibilidade por não divulgar 

suas receitas e despesas; já o 

chefe de Polícia Civil, Delega

do Hélio Luz, afirmou que é 

normal o povo ter medo da polí

cia, porque ela "sempre traba-



lhou para o Estado e não para a 

sociedade" (O Globo). 

- Inauguração do Primeiro Bal

cão Sebrae na Favela da Roci

nha, uma parceria SebraeNiva 

Rio/FIRJAN, entre outros (O 

Globo). 

- Sec. de Segurança, Gal. Nil

ton Cerqueira, acusa o Viva Rio 

de tentar se promover ao 

relançar a campanha pelo de

sarmamento e de querer de

sarmar, na verdade, a polícia, 

inibindo, com isso, a ação poli

cial de proteção às comu 

nidades carentes e favorecendo 

indiretamente a atuação dos 

traficantes (O Globo) ; afirma 

também que o Viva Rio "não 

tem credibilidade perante a po

pulação carioca" , e passa a se 

referir a ele como MVR (Movi

mento Viva Rio) em alusão aos 

movimentos revolucionários da 

década de 70 no Brasil Uornal 

do Commercio); 

- Sec. Executivo do Viva Rio 

volta a afirmar que o movimen

to "não é inimigo, mas um alia

do do Secretário. Estamos em

penhados em aumentar a segu

rança pública (O Globo). 

- O Prefeito César Maia enca

minha ofício ao Diretor do Dep. 

de Pol. Federal, Vicente Chelot

ti , se oferecendo para assumir 

os gastos com a estadia de agen

tes federais para uma grande 

operação de combate ao tráfi

co e ao contrabando de armas. 

Além disso, ele determinou ao 

primeiro escalão da Prefeitura 

que se coloque à disposição do 

Viva Rio somando esforços e 

recursos para o êxito da sua 

campanha de desarmamento a 

ser lançada em 29/11/96 (O 

Globo). 

~ O Viva Rio lança o projeto "Rio 

Olímpico", junto com o Comitê 

Rio 2004, para demonstrar ade-

·· são da população da Cidade às 

olimpíadas no Rio, com even

tos esportivos e culturais ao lon

go de toda a orla marítima du

rante a visita do COI, em no

vembro (O Globo). 

- Secretário de Segurança do Rio, 

Gal. Nilton Cerqueira, afirma que 

não vai participar nem apoiar a 

campanha de desarmamento a 

ser lançada pelo Viva Rio- "não 

queremos aliança com o MVR"

(0 Globo). 

-Outubro: 

- Assinatura de Convênio entre 

Viva Rio e o Banco lnterameri

cano de Desenvolvimento (BID) 

para financiamento de micro

empresários (O Dia). 

-Viva Rio organiza vários even

tos esportivos e artísticos em 

diferentes pontos da cidade, 

como parte da campanha "Rio 

2004" (O Globo). 

- Luis Paulo Conde, candidato 

do PFL à Prefeitura do Rio, assi

na, na sede do Viva Rio, assume 

compromisso de implantar o 

Programa da "Agenda 21 " para 

a cidade, com ações na área de 

meio ambiente UB); 

- Inaugurado o "Centro de Saúde 

do Canal do Anil", resultado de 

parceria entre Viva Rio, os labo

ratórios Knoll, Merck, Schering 

e Belcosa, e a comunidade (O 

Globo). 

- Viva Rio organiza campanha 

de coleta de adesões da popu

lação como voluntária para as 

Olimpíadas de 2004 (O Globo). 

- Lançamento da "Agenda So-

o • . , 

-: 
cial" do·projeto "Rio ~004;' (O 

Globo). 

- anunciado o adiame.nto da 

campanha "Desar-me Rio" ·p~ara· · 

março/97 e a ad~são de\~-· résta~ ·· 
dos a ela: SP, RGS. ES·e DF (O 

Dia). 

- Viva Rio, em conjunto com a 

Shell e o Centro Cultural da 

Univ. Gama Filho, lança cam

panha "Ler para Crer", de do

ação de livros para comuni

dades carentes (O Globo). 

- Secretário de Segurança 

ameaça processar o Viva Rio por 

"usurpação de função pública" 

se campanha de desarmamen

to for deflagrada (O Dia); 

-Novembro: 

- Realização das "Olimpíadas 

da Maré", organizadas pelo Viva 

Rio, Prefeitura do Rio, Shell , 

Coca-Cola, Kibon e UFRJ, como 

parte do projeto para trazer as 

Olímpíadas para o Rio (Gazeta 

Mercantil). 

-Viva Rio organiza, junto com 

outras entidades, organiza o e

vento "Viva Lagoa, Lagoa Vi

va" ,com ati v idades esportivas e 

culturais na Lagoa Rodrigo de 

Freitas durante a permanência 

do Comitê Olímpico Internacio

nal (COI) no Rio (O Globo). 

- O Secretário de Segurança do 

Rio, Gal. NiltonCerqueira, de

clara seu apoio à proposta do 

Viva Rio de promover campa

nha de desarmamento; entretan

to, declarou-se pessimista com 

relação aos resultados UB); 

- O Secretário Executivo do Viva 

Rio anuncia a criação do "Viva 

Crédito", o banco de crédito 

popular do movimento, com 



recursos· a,loçapos pelo BID e 

pelo Ba~cÓ N~ciona l de Desen

volvimento-Econômico e Social 

(BNDES)_~ R~lrnilj:lão cada um 

-,e destinado a-financiar micro

empreendedores nas favelas do 

Rio QB);). 

- Apresentada a "Agenda Am
biental" para 2004, que tem o 

Viva Rio como um dos repon

sáveis pela sua formulação, jun

to com as secretarias estadual e 

municipal do Meio Ambiente; 

- Em reunião com o Secretário 

Executivo do Viva Rio e com 

Betinho, o Prefeito eleito do Rio, 

Luis Paulo Conde, compromete

se a cumprir a Agenda Social 

proposta pelo Coordenador da 

Ação da Cidadania (O Dia); 

- Visitados membros do COI 

para avaliação das condições da 

cidade para sediar as Olimpía

das de 2004 (O Globo). 

24/11/96 - Secretário Executi

vo do Viva Rio se reúne com 

representantes do COI para dis

cussão acerca da "Agenda So

cial" proposta pelo Betinho, 

'~S· 

para integiàr o projeto P:!~Ç,i~a(d~" ,· P-refeitura çi? 'Ric)._-(0, DI~)_: , 
Comitê Rio (O Globo( • ';:·~ r. · . ·: .· .-~ ' · . 

· · ·: ' / , ~ J0/11 /96 - ly\ir:Hstro da·Ju.st1ça, 

26/11 /9~, - Secretário ~~~,ti{/ N~lson _Jobim, faz críÚ2~s à re

vo do Viva~gio ·'Sê: 'reún~ .oom ·· :S ist~flcia do Gal. Nilton Cer

Cai. Nj lton te~qúeira- par?l-dis- queira 'a'cerca da realização de 
cutir camp~nha de -desarflià" · · . uma operação conjunta entre a 

Polícia Federal e as polícias do 
menta e programas de proteção·. 

às vítimas da violência e às teste-

munhas, e convidá-lo para par

ticipar do " I Seminário Nacio

nal sobre Segurança e Cidada-

nia", organizado -pelo Viva Rio 

Rio para coibir o tráfico de ar

mas no Estado (O Globo). 

-Dezembro: 

com apoio do Ministério da 16/12/96 - Começa a distri-

justiça. O encontro serviu tam

bém para selar um acordo de 

paz entre ambos, tendo o Viva 

Rio se comprometido a dar 

apoio às famílias dos policiais 

vítimas da violência (O Globo). 

28/11/96- Inicio do Seminário 

"Segurança Pública, justiça e 

Cidadania" no campus da UNI

RIO; 

- Lançada a "Campanha Nacio

nal pelo Desarmamento", com 

o apoio do Gal. Nilton Cerquei

ra, Sec. de Seg. Pública do Rio; 

as peças publicitárias da cam

panha serão custeadas pela 

buição dos 100 mil livros arreca

dados com a campanha "Ler 

para Crer". 

17/12/96 - 3º aniversário do 

Viva Rio. 

20/12/96 - Lançamento da 

Campanha Nacional Contra o 

Desarmamento- "Desarme-se"

organizada pelo Viva Rio, na 

Igreja da Candelária, com a pre

sença do Prefeito eleito da Ci

dade, Luis Paulo Conde. 

21/12/96 - Lançamento do 

"Centro Cu I tu r a I Botafogo", 

apoiado pelo Viva Rio. 
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