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Às milhares de pessoas
sumariamente executadas
na Baixada Fluminense.
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Resumo

O padrão de violência existente na Baixada Fluminense será aqui analisado dentro do

processo de formação histórica da região. Na compreensão deste fenômeno, expresso nos

permanentes e elevados índices de homicídios e na atuação dos grupos de extermínio, a relação

desta violência com o poder local toma-se central. Assim, parte da estratégia política de

determinados setores, a violência estará inscrita na construção de bases políticas sobre as quais se

fundamentarão não só o poder local, mas os demais grupos políticos estabelecidos no plano

estadual e federal. A permeabilidade das instituições democráticas aos mecanismos de perpetuação

desta violência ilegal se associará à pobreza de uma imensa periferia urbana, possibilitando a

construção de trajetórias políticas calcadas tanto no medo como no clientelismo. Mandatos

populares de matadores surgirão assim, não como expressão da barbárie de uma sociedade à

margem da civilização e impregnada por uma cultura da violência, mas como possibilidades

historicamente construídas pelas relações de poder O resultado da morte de milhares de pessoas,

na sua maioria não-identificadas e ignoradas pelo sistema de justiça criminal, corresponde, assim, à

transformação destas mortes em credenciais políticas, reconhecidas pelos donos do poder local,

pelos grupos políticos “supra-locais” e por ampla parcela da população. Exumar socialmente o

processo de formação desta realidade é o que se pretende aqui



7

Abstract

The kind of Baixada Fluminense’s violence will be analysed here inside the region’s

historical formation process. For the understanding of this phenomenon, expressed in the high

indices of homicides and in the action of extermation groups, the relation of this violence with the

local power became central Thus, part of a political strategy of some determinations sectors, the

violence will be inscript in the construction of the political bases on which not only the local power

will be set up, but also the other political groups established in the State and federal plan. The

permeability of the democratic institutions to the mecanisms of the perpetuation of this ilegal

violence will be associate to the poverty of an immense urban perifhery permiting the construction

of the political trajectories created both in teh fear and in the “clientelism” So, murderes’ popular

mandates will be issued, not by the expression of the barbarity of a society in the edge of the

civilization and impregnated with a cultural violence, but by the historical possibilities constructed

by the power relations The outcome of the death of thousand people, in the majority no identified

and ignorated by the criminal justice system, corresponds, thus, to the transformation of these

deaths into political credentials, recognized by the owners of the local power, by the “over-local”

political groups and by a wide part of the population. To exhume sociably the formation process

of this reality is what is intended here.
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Introdução

Baixada Fluminense: limites, definições e interpretações.

Quando no dia 30 de agosto de 1993, a favela de Vigário Geral expunha ao mundo os 21

mortos da maior chacina cometida pela Polícia Militar no Rio de Janeiro, uma Deputada Federal

lamentou, no rádio, a tragédia ocorrida naquela “favela da Baixada Fluminense” (sicl). Assim, o

bairro, que na verdade pertence ao subúrbio carioca, foi incorporado à Baixada. Este equívoco,

relacionando com o político e com o social na construção de fronteiras não muito precisas.

estendem entre o litoral e a Serra do Mar, indo do município de Campos, no extremo norte, até o

de Itaguaí, próximo à cidade do Rio de Janeiro1. Outro conceito geográfico também recorrente é o

de Baixada ou Recôncavo da Guanabara, restrito à região do entorno da Baía de Guanabara, indo

de Cachoeira de Macacu a Itaguaí2. Já a Fundação para o Desenvolvimento da Região

Metropolitana do Rio de Janeiro (FUNDREM), usando critérios como o grau de urbanização e a

densidade populacional, restringiu a Baixada àquilo que ela denominou de Unidades Urbanas

Integradas de Oeste (UUIO)3. O que fica evidente, portanto, é que de acordo com os objetivos da

análise, mesmo no estrito campo geográfico, as fronteiras da região ora se ampliam ora se

encurtam. A introdução do elemento social ou político na análise produz mais um fator de

definição de fronteiras, no caso, por exemplo, do estudo dos movimentos camponeses na Baixada,

o recorte se dará tendo em vista os conflitos que ocorriam nas áreas rurais4.

1 GEIGER e SANTOS. 1955: 292-293 e MENDES. 1950: 21.
2 SOARES. 1955.
3 RIO DE JANEIRO. 1979: 15.
4 GRYNSZPAN, 1987: 18-21.

por sua vez, revela o problema dos limites dessa região. O aspecto geográfico acaba se

Geograficamente a Baixada Fluminense corresponderia à região de planícies que se
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No caso do presente estudo, a definição da Baixada se dará tendo em vista a questão da

violência. Nesta definição, entram os elevados índices de homicídios, matéria prima a partir da

qual se produziu a vinculação da região com a violência, sobretudo através dos meios de

comunicação. Neste sentido, a Baixada Fluminense aqui empregada se aproximaria das UUIO

elaboradas pela FUNDREM, composta pelos municípios de Duque de Caxias, São João de Meriti,

Nilópolis, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Queimados e Japeri. Não seria difícil compreender,

seguindo está lógica, o que poderíamos chamar de “baixadização” de alguns bairros cariocas,

como o que ocorreu no comentário da Deputada, acima citado. A violência, que serviu de

do Rio de Janeiro da Baixada Fluminense, ao longo de mais de duas décadas, foge agora dos seus

limites espaciais e passa a fazer parte da realidade carioca.

Esta discussão sobre a definição do que seria a Baixada Fluminense acaba nos remetendo

às interpretações que ela foi recebendo ao longo do tempo Diferentes grupos de estudiosos,

pesquisadores e instituições falaram sobre a Baixada a partir de abordagens específicas. As

descreveram a geografia, a organização administrativa das freguesias e fizeram comparações com

fundação da vila de Iguaçu9, isto é, 1933. A “Polyanthéa Comemorativa ao Primeiro Centenário

do Município de Nova Iguaçu” inaugurará uma fase onde a história da Baixada será trabalhada a

primeiras obras sobre a Baixada, de caráter histórico, relataram os aspectos da ocupação da região 

do período colonial até o início do século XIX. São memórias6 ou relatos de viajantes7 que

o mundo europeu. Um outro conjunto de obras historiográficas8 surgirá a partir dos 100 anos de

5 O Jornal do Brasil, no seu Editorial entitulado. “Câncer Vizinho”, de 11/8/1977, deixava bem nítida esta 
separação entre as duas sociedades.
6 ARAÚJO, 1945.
1 HILAIRE. 1932.
8 MAIA FORTE, 1933. LUSTOSA. 1958; MEDEIROS, 1958 e 1959; VELHO, 1965; PEIXOTO, 1968 e 1993; 
PEREIRA, 1970 e 1977; MORAES, 1978 e PEREZ, 1993.
9 Até o inicio dos anos 1940, os 7 municípios acima citados como componentes da Baixada Fluminense faziam 
parte de uma única vila, a de Iguaçu. Formavam como que Distritos, que a partir de então foram se emancipando.

referência na demarcação da fronteira entre o mundo civilizado e a barbárie 5, separando a cidade
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partir de uma visão gloriosa e triunfal. A articulação entre aquela hinterland e a metrópole

mercantil carioca, nos vários ciclos que conheceu: cana, café, ouro e laranja será retomada como

dimensão enaltecedora de um passado construído por grandes homens. Uma historiografia que

tentava reagir inicialmente à decadência na qual a região mergulhara desde a segunda metade do

século XIX, mas que posteriormente, no final dos anos 50, assumirá um aspecto nitidamente

nostálgico frente às grandes transformações que tomavam a Baixada uma imensa e conturbada

periferia urbana

Em meados dos anos 50, além dos historiadores locais, um grupo de geógrafos ligados ao

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passará, também, a realizar interpretações

da Baixada10. Interessado pela ocupação humana da região e pelas mudanças que faziam conviver

persistentes aspectos rurais com intensos processos de urbanização, este grupo tentará demonstrar

a importância da Baixada tanto pela diversificação da economia agrária como pela sua integração

à metrópole carioca. Um caráter mais científico e refinado, baseado em modernas teorias

geográficas da época, bem como uma historiografia marcada pelos aspectos económicos,

distinguirá estes geógrafos dos historiadores locais. O eixo temático da relação da Baixada com o

Rio de Janeiro, ao longo dos vários períodos históricos, e o processo de incorporação urbana

termina por acentuar os aspectos positivos e otimistas frente às deficiências e inconsistências

daquela ex-economia agrária decadente e agora célula urbana incorporada.

A segunda metade dos anos 70 assistirá ao surgimento de um novo conjunto de

interpretações da Baixada. Numa conjuntura, onde a recente fusão entre o estado da Guanabara e

do Rio de Janeiro colocava como questão política e económica central a construção do que seria a

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, as várias dissertações de mestrado em planejamento

urbano da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação de Engenharia (COPPE) da

10 GEIGER e SANTOS, 1955; GEIGER e MESQUITA 1956; CAMPOS. 1955 e SOARES. 1962.
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) assumiriam um aspecto pioneiro extremamente

rico11. Analisando diferentes temas como: investimentos públicos, localização residencial, renda

familiar, urbanização, industrialização, migrações e distribuição populacional estes trabalhos

revelarão de uma forma mais precisa e empírica as profundas desigualdades presentes na Região

Metropolitana. A concepção teórica que se tomará central para este conjunto de análises será a

que interpreta a Região Metropolitana a partir da relação núcleo-periferia Desta forma, a Baixada

deixa de ser a área incorporada dos geógrafos tomando-se a periferia urbana dos urbanistas. Suas

deficiências de inffa-estrutura, suas populações carentes e o abandono do poder público receberão

uma interpretação relacional com o núcleo privilegiado formado pelo Centro e Zona Sul da cidade

carioca. Esta perspectiva teórica crítica, encontrará sua forma mais elaborada na obra de Maurício

de Abreu, “Evolução Urbana do Rio de Janeiro”, que se tomará um marco nas interpretações da

região. A institucionalização da Região Metropolitana, enquanto problema político, no Governo

Faria Lima, com a criação da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio

de Janeiro (FUNDREM) possibilitará a produção de várias pesquisas e levantamentos de dados

sobre a Baixada, presente, sobretudo, nos Planos Diretores elaborados em convénio com as

Prefeituras Municipais da região. Assim, ao final dos anos 70, elevada à categoria de Região

Metropolitana, mas relativizada enquanto periferia, a Baixada Fluminense será esquadrinhada em

tabelas e gráficos por urbanistas, planejadores e arquitetos. Por trás destes esforços científicos, o

interesse político pós-fusão e o desespero de um Governo em busca de investimentos para a

superação das desigualdades intra-regionais. Após este curto período, de esforço técnico-científico

periferia”, suficientemente forte para continuar motivando novas iniciativas, como a criação, já nos

11 Dentre elas podemos destacar: SILVA, 1975; BURSZTYN. 1976; PENTEADO FILHO, 1978; EGLER. 1979; 
CASTRO. 1979 e BRONSTEIN. 1979.

e de planejamentos, restou somente a radicalidade da abordagem inscrita no binómio “núcleo-

anos 90, do Observatório de Políticas Públicas e Gestão Municipal, vinculado ao Instituto de
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Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ, que busca a atualização dos dados e das interpretações

sobre a Região Metropolitana.

Recentemente, várias dissertações de mestrado, elaboradas em diferentes instituições*

acadêmicas, realizaram estudos específicos nos quais a Baixada emerge como importante campo

de pesquisa. Trabalhos sobre os movimentos reivindicatórios dos moradores, o baile íunk, a

mobilização camponesa entre 1950 e 1964, a presença do proletariado urbano nas ocupações de

terra, a atuação política da Igreja Católica, a transição da citricultura para os loteamentos urbanos

e a organização dos quilombos de escravos foragidos no século passado surgirão ao longo dos

ciências sociais, que acarretará uma diversificação fundamental no conjunto das interpretações

sobre a Baixada.

Por fim, temos a imprensa com sua produção quotidiana de matérias sobre a região. Sua

influência sobre as interpretações da Baixada, sua lógica institucional, suas vinculações políticas, o

i volume e o impacto das suas reportagens ainda estão por ser melhor avaliados. Porém, é

incontestável sua interferência, sobretudo no debate sobre a violência a partir dos anos 60. Graças

a ela, diariamente tomava-se conhecimento das execuções sumárias que ocorriam na “região mais

violenta do mundo”.

A Baixada, a violência e o poder.

Se uma região geográfica, a Baixada Fluminense, foi capaz de receber inúmeras definições

e interpretações, o que poderia ser esperado de um conceito como o da violência. Não se trata

anos 8012. Eles revelarão uma pluralidade de perspectivas disciplinares, com destaque para as

12 Respectivamente: BERNARDES, 1983; VIANNA JR. 1987; GRYNSZPAN, 1987; LIMA. 1991; ALVES, 1991; 
SOUZA. 1992; GOMES. 1992.
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aqui de fazer um levantamento das várias concepções e teorias sobre a violência ”, mas apenas

especificar o tipo de violência que será analisada neste trabalho e a forma como ela será tratada.

Propor-se estudar a violência em um determinado local já implica uma delimitação

importante de qual violência se quer analisar. Podería realizar-se uma espécie de história da

violência na Baixada, e foi um pouco com este intuito que se produziu a primeira parte deste

trabalho. A dominação dos senhores de engenho e a construção de um poder político público
A

local; as relações destes senhores com os quilombos e a decadência da região; a reincorporação

urbana da Baixada como periferia e a reestruturação política local, a partir dos anos 30; todos

estes tópicos acabam por descrever a história das múltiplas formas de segregação e dominação a

que foram submetidos diferentes setores sociais: escravos; não-escravos pobres; pequenos

proprietários; trabalhadores rurais; arrendatários; trabalhadores urbanos; eleitores; negros e

menores, vítimas preferenciais das execuções sumárias; os grupos políticos derrotados, população

desassistida pelo Estado etc. Utilizada no seu sentido amplo, a violência surge aqui como toda e

qualquer forma de violação dos direitos humanos, entendidos como o conjunto dos direitos

políticos, civis, econômicos, sociais e culturais 13 14 15. Mesmo se fosse questionada quanto à sua

precisão, por estar relacionada a uma noção ontológica de “satisfação das necessidades humanas”,

não se distinguindo de outros conceitos como “miséria”, “alienação” ou “repressão” ”, a violência

assim concebida ajuda a demonstrar a complexidade do analisado, as relações entre diferentes

esferas que constituem uma determinada sociedade, um pano de fundo no qual passa a vigorar

padrões de comportamentos que se perpetuam ao longo do tempo e do espaço.

Esta análise da violência no nível da sociedade, incorporando o histórico e o local,

possibilita, sobretudo, a politização do conceito da violência. O individualismo consumista 16 ou a

13 Alguns autores realizaram esforços neste sentido, ver por exemplo: RULE. 1989; MINAYO, 1990 e SOARES. 1996.
H PINHEIRO. POPPOVIC e KAHN. 1994.
15KEANE. 1996:66.
,6ZALUAR. 1994:77.
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perdem sua referência com as relações de poder e de dominação que se estruturam social e

historicamente. Uma perspectiva que não opera a separação entre o nivel organizacional da

sociedade e a ordem legal com seu aparelho estatal, mas insiste na interrelação destes níveis18.

A formulação de uma história da Baixada Fluminense atentando para as relações de poder,

sobretudo na construção do Estado, possibilita operacionalizar uma análise mais detalhada das

seu sentido amplo, e permite identificar rupturas,

continuidades, dinâmicas que estarão, por sua vez, associadas às esferas económicas, culturais e

sociais. Esta aplicação do conceito mais amplo de violência, presente na primeira parte, não

esgota-se em si mesma, mas contribui para o objetivo central deste trabalho. Ela desembocará na

análise da violência no seu sentido restrito, isto é, enquanto força física contra alguém que é

interrompido na sua ação, agredido, desonrado e, no limite, morto. Uma não desejada

interferência física realizada por grupos e/ou indivíduos sobre o corpo de outros19. No caso da

Baixada, essa violência específica se concretizará a partir do final dos anos 60 até os dias de hoje

através das execuções sumárias realizadas por grupos de extermínio.

Analisados em si mesmos, estes grupos de extermínio poderiam ser definidos como um

“sistema de justiça privada”, resultado de “percepções generalizadas da incapacidade do Estado de

controlar o problema do crime”. Podem ser também, fruto da “rarefação da presença do Estado na

periferia social ou da percepção realista dos vieses discriminatórios que contaminam a ação da

autoridade nessas comunidades”

17 SOUZA. 1996: 154.
18 Para PAIXÃO e BEATO F.. 1997: 245. esta interrelação não é identificada. Criticando as análises instrumentais, 
indicam como alternativa a separação dos níveis, onde a estrutura legal conviveria ao lado de regras organizacionais e de 
normas advindas de forças sociais, residindo nestas últimas elementos de ordem cultural que emergem na implementação 
das regras legais e normas sociais em contextos específicos de ação.
19 KEANE. 1996: 66-67.
20 PAIXÃO. 1991: 131.

formas instrumentais da violência, no

20 Uma Polícia alternativa operando em maior ou menor

honra 17, possíveis de serem detectados na base motivacional subjetiva da ação violenta, não
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conformidade a regras nativas e que garante proteção a vidas, propriedades e identidades locais21.

No recurso a estes grupos estaria uma rígida separação entre o público e o privado, segundo o

qual conflitos domésticos e de vizinhança não devem sofrer intervenção da esfera pública. Uma

lógica excludente e particularista que prefere a ordem à margem da lei do que a desordem sob um

Estado ineficiente. Uma ordem estruturada a partir de fatores culturais que passam a demandar

atuações arbitrárias, já que o sistema de justiça criminal é tido como preconceituoso, enviesado e

arbitrário na provisão de justiça e paz22

Correta, enquanto uma abordagem em determinado nível de compreensão da violência,

esta interpretação toma-se limitada quando se tem diante de si relações sociais que se constituem

ao longo da história da região e que apontam, sobretudo, para a constituição do poder local e sua

relaciona-se com a subjetividade de uma determinada população, construindo formas de

perpetuação de poderes e lógicas sociais de justificação do recurso à violência. Entramos, assim,

num dos temas centrais do estudo da violência: a sua relação com o poder e com o Estado.

Discordando da separação absoluta entre poder e violência, onde aquele estaria baseado no

consentimento da maioria e esta fundamentada na utilização de implementos, como o fuzil, em

do uso da violência, isto é, da construção de um modelo de poder onde a violência por ele

implementada ou permitida tome-se reconhecida e respaldada pela maioria, não meramente como

uma imposição ditatorial, mas como uma forma de dominação historicamente elaborada. Fala-se

21 BROWN, 1969 e SUTTLES. 1972: 189-229. apud PAIXÃO, 1991: 131.
22 PAIXÃO e BEATO F., 1997: 243-246.
23 Ao analisar a relação entre pobreza e violência na cidade do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo Soares detecta a 
dimensão política que não está numa perspectiva de causalidade e determinação entre a pobreza e a violência, mas 
nas "apostas políticas que constroem realidades a partir de contextos contigentes, aos quais se possam adaptar 
funcionalmente". Ao final, ele aponta o pacto oligárquico conservador que governa o pais como o responsável por 
este problema Cf SOARES. 1994: 11.
24 ARENDT, 1973: 120-121.

última instância24, a perspectiva aqui apresentada indica a possibilidade de um consenso em tomo

relação com as esferas de poder estadual e federal 23. À instrumentalidade política da violência
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em “autoritarismo socialmente implantado”

“totalitarismo socialmente construído”. O consenso sobre a violência faria parte do cálculo

racional dos atores, mas estaria inscrito

O Estado, segundo a formulação weberiana, que reinvidica com sucesso o monopólio da

encerra a ambiguidade de concretamente colocar os instrumentos da

tempos, organizada pelo próprio Estado 29 No limite, a linha divisória entre civilização e barbárie

não existiria e o holocausto deveria ser reconhecido como um legítimo resultado da tendência

civilizatória e constantemente possível de ser realizado

ambiguidade, esse Estado se estabelecerá tendo diante de si a resistência organizada abaixo e

acima do seu poder 31.

A Baixada Fluminense não foge a esta constatação. Sua originalidade, porém, não reside

na organização legal da violência pelo Estado a favor de uma “conspiração das classes

dominantes” por parte deste mesmo Estado,

mas no fato dele ser altamente permeável à violência ilegal. A trajetória política de vários

matadores na região dá somente uma maior visibilidade à consagrada participação de

organizadores de grupos de jagunços ou de extermínio no poder local. Na compreensão deste

consigo, portanto, o germe do barbarismo, da persistente violência que emerge, de tempos em

25 PINHEIRO. 1991.
26 Por "supra-locar entende-se aqui, as esferas estadual e federal de organização política.
2‘ WEBER. 1963: 124-125.
28 ELIAS. 1939: 435. apudKEANE. 1996: 27.
29KEANE. 1996: 27-31.
30BAUMAN. 1993: 12-18. 27-30 el07-ll; apudKEANE. 1996: 36
31 KEANE. 1996: 43-44.
32 PINHEIRO. 1979: 6
33 PINHEIRO. 1996: 8

nas possibilidades implementadas pelo poder que se

consolidou e se consolida na esfera local e “supra-local”

25 • •, no caso da Baixada poderia se pensar num

30. Entretanto, por conta desta mesma

32, ou na “incompetência em controlar a violência” 33

violência nas mãos de poucos e em benefício de certos grupos 28. O processo civilizaiório traria

violência física legítima 27
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fenômeno, diversos fatores se associam. A rápida reincorporação urbana da Baixada e seu intenso

processo de loteamento a partir dos anos 30; a concentração populacional e, conseqúentemente,

eleitoral nas suas terras; seu caráter estratégico frente aos grupos políticos dominantes tanto na

esfera estadual como federal, a interferência da ditadura militar pós-64 no poder local e a

atomização das relações sociais resultantes do abandono do Estado; a subjetividade dos matadores

e sua relação com a esfera política, contribuíram na formulação de uma situação onde a violência

pode ser transubstanciada em credencial política capaz de conduzir seus operadores e os esquemas

que lhe dão suporte aos postos chaves do poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Montava-se,

portanto, uma estrutura extremamente eficaz de dominação política local, ao mesmo tempo que se

garantia a mais absoluta credibilidade frente aos grupos extra-locais dominantes, já que se

possível, o mesmo não se pode dizer do terror da violência incontrolável, da compulsória

segurança prestada por matadores e na possibilidade de serem usados na resolução das

discordâncias políticas. Na outra face da moeda, setores económicos com sua parceria lucrativa no

financiamento da estrutura montada, garantiriam desde o soldo dos executores até os fundos de

campanhas eleitorais.

Apesar de tudo, o apoio incondicional do fragmentado tecido social a este esquema jamais

foi reconhecido pelos seus organizadores. Sua extensão, sobretudo no interior dos aparelhos do

sistema de justiça, demonstra que o retomo garantido do medo sob a forma de submissão nem

sempre ocorre. Do fornecimento de carteirinhas de Oficiais de Justiça “ad hoc” e acautelamento

de armas apreendidas pela Justiça a membros de grupos de extermínio, por parte de juizes, até a

condução falaciosa dos inquéritos policiais e eliminação das testemunhas, o mecanismo montado

garantia para além do consenso a sua perpetuação. Mesmo a condenação e prisão de acusados

resultava, posteriormente, em fugas e a morte de alguns nada mais era do que uma lacuna a ser

tratavam de “feudos” e “currais” da mais absoluta confiança pois, se escapar do clientelismo é
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preenchida por tantos outros.

A intensidade da privatização da violência aqui constatada, não se dá apenas numa esfera

significativa aos interesses e dos que a exercem o poder ocorre ilegal e legalmente, já que as

instâncias do due process of law, em último caso, encontram-se comprometidos. Não se trata de

um novo paradigma da violência no qual ela ocorreria no preenchimento do vazio deixado por

de violência privada e ilegal. O caráter oficial, formal e legal do Estado corresponde não só a

“lavagem” do passado por demais vinculado ao esquema montado mas simboliza a consagração

popular, o reconhecimento incontestável da sua eficiência. Não se precisa criar territórios

ocupados e manter à distância o Estado, a fim de garantir os negócios ilícitos e a fonte de

sobrevivência. Nem adianta motins e distúrbios nas ruas já que o consentimento lado a lado com o

medo confirmam a inutilidade de se recorrer a instâncias absolutamente manipuladas. Por fim, as

votações expressivas recobrirão

política reelabora, assim, sob a forma de identificação com os anseios populares, as profundas

diferenças mantidas como determinantes na reprodução desta máquina política.

A persistência dos elevados índices de homicídios na Baixada Fluminense, apesar das

inúmeras políticas de segurança adotadas ao longo de mais de 30 anos, confirmam não a

incapacidade ou ineficiência do Estado mas sua permeabilidade aos interesses que o constituem e

que encontram neste padrão de violência uma de suas bases de sustentação. Não foi possível, nos

limites deste trabalho, identificar o quanto nos índices de homicídios corresponderiam às

as desigualdades sociais com mandatos populares. A igualdade

34 WIEVIORKA. 1997: 30.
35 WIEVIORKA. 1997: 25.
36 PAIXÃO, 1991: 37.

coletiva 36. Encontra-se a constituição do poder e do Estado calcada em empresas bem sucedidas

atores e relações sociais e políticas enfraquecidas35, nem são modos pré-modernos de segurança

infrapolítica 34, mas sobretudo intrapolítica. O impedimento pelo terror de qualquer oposição
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execuções sumárias de grupos de extermínio ou quais os motivos a eles relacionados. Somente

uma pesquisa nos inquéritos, ou melhor dizendo, naqueles casos que se transformaram em

inquérito, é que possibilitaria formular essas respostas no limite do número de inquéritos

praticados por grupos de extermínio contra supostos ladrões e bandidos, e passariam a ser aqueles

produzidos pelas disputas do tráfico de drogas, permanecem apenas como suposições. No campo

das suposições, pode ser também que os grupos de extermínio tenham encontrado nas disputas

entre traficantes um novo e promissor mercado, com bons clientes pagadores. A hipótese aqui

trabalhada, porém, é de outra natureza. A estrutura de execuções sumárias, construída a partir do

final dos anos 60 na Baixada Fluminense, corresponde à base de um modelo de dominação política

estabelecida pelo poder local e relacionada com os interesses “supra-locais” de outros grupos

políticos. Estado, sistema de justiça, setores económicos e processos eleitorais associam-se na

construção desta forma de poder extremamente permeável ao uso da violência e àqueles que a

empregam.

Rio de Janeiro e Baixada Fluminense: o caráter político da violência.

Enquanto ao longo dos anos 70 e 80 a Baixada Fluminense recebeu grande destaque nos

meios de comunicação, no que se refere à violência que nela se processava, na década de 90 esta

primazia passará para o Rio de Janeiro. O título de lugar “mais violento do mundo” mudará de

violência e suas reais dimensões ocorrerá nestes últimos anos. Apesar do Rio de Janeiro ter se

tomado o centro do debate sobre a violência urbana no país, de constantemente ser apresentado

3 Uma pesquisa feita pelo Instituto Superior de Estudos da Religião (ISER) e pelo Departamento de Ciências 
Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) constataram, em 1992, que menos de 8% dos 
inquéritos relativos a homicídios dolosos abertos na cidade do Rio de Janeiro tomaram-se processos, no prazo 
máximo de 2 anos. Cf. SOARES. 1994: 11.

analisados 37 Suposições sobre a mudança dos tipos de homicídios, que deixariam de ser aqueles

mãos, mas nesta mudança outras questões se inserem. Uma separação entre a percepção da
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pela imprensa como mais violento do que a Baixada, de ter sido palco de operações militares

e de ter conhecido movimentos organizados pela sociedade civil contra esta

maior tanto em quantidade como em duração. Enquanto em 1994, 1995 e 1996 o Rio de Janeiro

possuía, respectivamente, 74,07; 67,61 e 57,95 homicídios dolosos por 100 mil habitantes, a

Baixada tinha: 74,13, 82,03 e 69,36. Ofende, portanto, à inteligência dos leitores de jornais,

comparações de números absolutos de homicídios entre a capital e a Baixada. Enquanto o Rio de

Janeiro possuía, em 1997, 5.565.692 habitantes, a Baixada tinha, aproximadamente, a metade

das mortes, mas da visibilidade, do reconhecimento do problema social, da realização de políticas

públicas, da construção de interpretações políticas sobre esta realidade.

Ao longo dos anos 90, sucederam-se inúmeros debates nos meios de comunicação sobre a

violência no Rio de Janeiro. Jamais se falou tanto sobre o tema e as contribuições são inegáveis.

Impunidade; corrupção policial, crime organizado; descrédito dos políticos e da política;

ineficiência do Estado, atração dos jovens pobres pelo tráfico como alternativa económica e

social; globalização da criminalidade e da cultura individualista acompanhada pelo espírito

capitalista e pela lógica empresarial do tráfico; concepção hierarquizada da sociedade e modelo

inquisitorial presentes na cultura jurídica e no sistema processual penal; combinação de novas

formas de organização familiar, novos padrões de consumo, novo ethos do trabalho, do

hedonismo, do sistema escolar, das políticas públicas para o menor e para o usuário de drogas etc

38 As Operações Rio I e II, ocorridas no final de 1994 e início de 1995, consistiram na utilização de tropas do 
exército para o controle de áreas da cidade do Rio de Janeiro, tidas como críticas quanto ao grau de violência e 
submetidas ao comando de narcotraficantes. As favelas, portanto, foram os alvos destas operações, e suas 
populações submetidas a procedimentos de revista e outras formas de vigilância.
39 Destaque para o Viva Rio.
40 Estimativas populacionais feitas pelo Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro - CIDE.

violência 3", a Baixada Fluminense permanecia, ao seu lado, mantendo um padrão de violência

como a Rio I e II38

disto, isto é, 2.744.333 40. A questão, porém, não é a de quem está em primeiro lugar no ranking
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das diversas causas e a complexidade da questão analisada surge como evidência, no entanto, a

comparação entre o Rio e a Baixada possibilita enxergar, para além das diferentes formas da

formado em “territórios liberados” pelo crime nas favelas cariocas, que na verdade não existe e

expressa tão somente o conluio entre o crime organizado, funcionários públicos, comerciantes e

agentes do Estado42, encontra-se a mesma estratégia política que transforma a Baixada de “região

mais violenta do mundo” em grande pólo de desenvolvimento económico do estado do Rio de

Janeiro: o estabelecimento de novas bases eleitorais no estado e no país43.

Perceber a articulação dos níveis locais e específicos da violência com a esfera política

significa detectar os grupos políticos, suas interpretações e suas respostas à violência como parte

da consolidação do seu poder. Estas esferas locais, por suas vez, estarão articuladas com o sistema

processo de mundialização da economia. O fundamento neoliberal desta inclusão passa a ser

explicitado nas propostas políticas e nas políticas públicas relacionadas à segurança e ao combate

à violência daqueles que detêm o poder político estadual e federal. Os efeitos da desigualdade e da

exclusão, que se acentuam com o mercado generalizado, com a livre iniciativa, com o rigor

46 relaciona-se de forma funcional às respostas de um Estado neoliberal em fase decrime

consolidação. A atomização e o isolamento dos pobres, a consequente apatia, indiferença,

41 Estas concepções são encontradas em: ZALUAR, 1994: 11 e BRUXELAS e MORAES, 1995: 44-45 e LIMA. 1990.
42 PINHEIRO, 1996: 32.
43 Entre os que analisam a violência no Rio de Janeiro. Luiz Eduardo Soares é um dos poucos a perceber a 
correlação entre o combate à violência e a política. CF. CLODOVIL, 1996: 8.
44 WEIVIORKA 1997: 15-18 e SOSA 1997.
45 WEIVIORKA 1997: 17.
46 ZALUAR, 1996.

violência, a dinâmica política que se esboça. Por trás do combate ao suposto “Estado paralelo”

41; em tomo das causas da violência e das respostas ao problema o debate prossegue. A associação

internacional44. No caso do Rio de Janeiro e da Baixada, assiste-se, nos anos 90, à sua inclusão no

orçamentário e com o livre comércio terminam por alimentar a violência 45. A globalização do
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fazem parte da mesma proposta que no Rio de Janeiro militariza a

questão da segurança, transformando as operações policiais nas favelas em uma guerra

permanente contra os pobres e na Baixada oculta, sob o véu do desenvolvimento económico, a

permanência da estrutura de execuções sumárias montada pelos donos do poder local. Assim, o

comando unificado da Polícia Militar, a transformação dos Batalhões em instituições autónomas

de confronto permanente e as gratificações por atos de bravura correspondem à mesma estratégia

que na Baixada garante a insuficiência de pessoal e equipamentos nas Polícias, a permeabilidade

das esferas do poder aos esquemas calcados nos grupos de extermínio locais e a manutenção dos

elevados índices de homicídios.

O que se pretende, ao longo deste trabalho, é compreender de que forma, ao longo da

formação histórica da Baixada, as relações entre a violência, o poder local e as esferas “supra-

locais” de poder terminaram por possibilitar a utilização desta violência como estratégia de

consolidação dos grupos políticos e económicos que controlam õ poder local. Na primeira parte,

serão apresentados os aspectos históricos mais antigos da região, que permitem uma

contextualização mais rica e a organização de um extenso material reunido ao longo desta

pesquisa. A segunda parte trabalhará o grande período de transição, no qual a Baixada deixará de

ser uma decadente área agrária e se transformará numa das maiores aglomerações urbanas do

estado Ao lado desta reincorporação urbana, serão analisadas as reformulações políticas que

implicavam no surgimento de personagens como Tenório Cavalcante e movimentos sociais como

última parte, se deterá no período que vai do Golpe Militar de 1964 aos nossos dias. A partir das

transformações políticas implementadas pela ditadura, analisa-se a formação do esquema de poder

calcado na atuação dos grupos de extermínio e a relação dos outros projetos políticos, pos

as lutas camponesas, os saques e as votações trabalhistas por parte da população. A terceira e

47 SOS A, 1997.

indisciplina e fragmentação 47
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ditadura, com este esquema. São apresentadas, também, as políticas de segurança e suas relações

com os números de homicídios, e se discute a correlação entre poder e violência, que passou a

predominar na recente história política da região.
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1. Antecedentes do poder, da violência e da região.

1.1. O fazendeiro sol e seus raios.

Na história da Baixada Fluminense a rapidez e a intensidade com que as mudanças ocorrem

formarão quase que um padrão. Assim, falar dos jacutingas, dos pântanos e rios, das matas com

seus ipês, caneleiras, massarandubas, pau ferros e graúnas exige, acima de tudo, um grande

esforço de imaginação. A força depredadora inicial dos sesmeiros, transformando a tribo Jacutinga

em fornecedora de escravos baratos ao alcance das mãos, nos deixou como única lembrança deste

povo apenas os nomes dos lugares e rios da região. Nomes que em alguns casos permanecem

como uma triste memória, como Sarapuí, que significa rio do peixe1 e que hoje nada mais é do que

uma imensa vala integrando os municípios da Baixada nas suas águas fétidas e mortas onde se

despejam os esgotos residenciais e industriais em direção à Baía de Guanabara.

É verdade que o desmatamento destes primeiros anos de colonização, para o plantio da

cana-de-açúcar e para o fornecimento de lenha como combustível para os engenhos nem se

compara com a devastação que se processará nos anos 30 e 40 do nosso século, quando a onda

loteadora tomaría-se incontrolável. Contudo, estabelecia-se uma tradição de relacionamento com

esta natureza: a devastação pura em simples para a maximização de investimentos.

Com as Freguesias, montou-se a base de ocupação inicial da região no período colonial.

Seus núcleos, invariavelmente às margens de um rio, eram formados por uma Igreja Matriz, por

via fluvial e vice-versa, das mercadorias que circulavam entre o litoral e o planalto. A religião

estabelecia a justificativa universal que ia desde o nome da Freguesia até as relações escravistas.

1 Ver FORTE. 1933: 94.

pequeno comércio e oficinas e por um porto responsável pelo transbordo da via terrestre para a
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do que a mistura de nomes de santos católicos com nomes de lugares indígenas constituíram a

sede administrativa, social e ideológica demandada pela produção escravista.

Na construção das Igrejas Matrizes e das capelas já se entrevia as imbricações dos

interesses que movimentavam o poder local. De um lado, a Coroa portuguesa liberando recursos

da Fazenda Real, entenda-se tributos, para as obras de construção, do outro as doações de

terrenos por proprietários em busca de prestígio social e de proximidade com os que tinham o

monopólio dos bens de salvação, isso quando não visavam a elevação religiosa dos seus próprios

nomes, como no caso da capela de São Nicolau de Sururuí, nas terras doadas por Nicolau Baldim,

Quase duzentos anos depois, excetuando-se o caráter religioso, o Comendador Antônio

Batista Gonçalves ofereceria um terreno para a construção do Paço Municipal da recém erigida

vila de Iguaçu Em troca, queria que uma das ruas centrais da cidade recebesse o seu nome4. Um

pouco mais materialistas, Custódio Batista Gonçalves e José Dias de Melo, no início deste século,

juntamente com as respectivas mulheres, doariam terras para o pátio da Estação Ferroviária e em

troca teriam a concessão definitiva do direito ao abastecimento da água canalizada pela mesma

Estação. Assim, tudo indica que a máxima franciscana do “é dando que se recebe”, foi desde o

início assimilada nas relações políticas e económicas da região e formando uma tradição na qual

Fábio Raunheitti5 hoje se inspira.

Assim, Nossa Senhora do Pilar de Iguaçu, São João de Meriti, São Nicolau de Sururuí, Santo

Antônio de Jacutinga, Nossa Senhora da Piedade de Iguaçu e Nossa Senhora de Marapicú2, mais

ou na de São Francisco, nas terras doadas por Francisco Dias Machado, ambas por volta de

16473.

2 Sobre a história das Freguesias e construções das suas Igrejas e capelas ver ARAÚJO, 1945: Vols. 1, 2 e 3.
3 ARAÚJO. 1945: vol 3: 65.
4 PEREIRA. 1970: 103.
5 Fábio Raunheitti foi Deputado Federal pelo PTB tendo sido cassado após a CPI que investigou a máfia da 
Comissão de Orçamento do Congresso. Sozinho obteve 19 milhões de dólares de subvenções sociais, boa parte 
incorporada pelas instituições que criou em Nova Iguaçu.



27

Preconizando a figura do Barão-fazendeiro, retratada por Maurício Lamberg , o senhor de

engenho era uma espécie de rei-sol em seu território. Longe dos piratas, corsários e invasores

estrangeiros que aflingiam a cidade do Rio de Janeiro, passaram

plantações nos vales do Meriti, Sarapuí, Saracuruna, Jaguaré, Pilar e nas zonas de Marapicú,

Jacutinga e do rio Ramos, a partir de 15667. Tinham seus portos particulares de onde embarcavam

retalhadas e vendidas para os retardatários8. A topografia plana de várzeas e vales era ideal para a

lavoura de cana. A mata fornecia a madeira das construções e o combustível, mas sua devastação

favorecia o acúmulo de águas, ampliando os trechos alagadiços. O escravo que derrubava a mata

era o mesmo que desobstruía os rios, construía canais e diques9. Entre 1779 e 1789 a população

escrava era de 7.122, correspondendo a 54,6% da população dessa região. Em 1821, passava para

11 155 e 59,7%, respectivamente, e em 1840 chegava a ser 62% da população10. Constituía,

limites do humano Uma humanidade que só se fazia presente nos julgamentos pelos crimes

cometidos ou nas descrições dos jornais visando a captura dos fugitivos11, quando pela ruptura da

portanto, uma maioria subjugada, submetida a padrões de brutalidade que faziam desaparecer os

a estabelecer seus engenhos e

6 “O Barão-fazendeiro, quando passava pela cidade mais próxima de chapéo do Chile de abas largas, de botas de 
montar fortes e altar, fazendo barulho com as pesadas esporas de prata, brandindo o chicote, era por todos 
cumprimentado. Todos punham-se ao seu dispor, porque elle era a fonte da riqueza que espalhava os seus raios 
dourados por todos os lados Recebia essas homenagens com orgulho como si lhe fossem devidos e naturaes. Sentia- 
se forte e era, nas suas extensas plantações, senhor absoluto; quem chegava às imediações das suas fazendas 
dependia dclle. Na época da colheita corria-lhe ouro em abundância. Era para elle que centenares de escravos 
trabalhavam com o suor do seu rosto e esse suor transformava-se-lhe em ouro. O café, o assucar e o algodão 
obtinham nesse tempo alto preço”. (PEREIRA, 1970: 60-61).
7 PEREIRA. 1970:12.
8 FORTE. 1933: 9.
9 GEIGER E SANTOS. 1954: 291-293.
10 GOMES. 1992: 56-57.
11 “Fugirão quatro escravos da frequezia de Marapicú. com os seguintes signaes: Serafim, de nação Cabinda. alto, 
gordo, que terá 30 annos, he fido, tem olhos grandes, toma muito tabaco, e quando anda he meio coxo de huma 
perna pela (sic) ter quebrado ha muito tempo, e acha-se quase sem defeito, consta que se intitula forro, e he bastante 
barbado. Felisberto. de nação Cabinda. baixo, fulo, magro, terá 25 annos, he bem conhecido porque quando anda 
pisa com as pontas dos pés somente; ambos estes escravos ha dous annos fugirão; Albino, crioulo, idade 2 annos, 
alto, magro, olhos pequenos, buço de barbas, muito retinto. José, de nação, alto, retinto, magro, com princípio de 
barba, terá 26 annos. toma muito tabaco; estes dous escravos fugirão ha dous meses Protesta-se com o rigor das leis 
contra quem os accoutar, e quem os apprehender e leval-os a villa de Itaguahy a Carlos Dantas de Sá Freire, terá 
40$ por cada hum”... (PEREIRA, 1970: 59-60).

sua produção para abastecer o Rio de Janeiro e, além disso, tinham terras suficientes para serem
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lei o negro era incluído na ordem social, tratado com nome e características pessoais, mesmo que

extração de madeira tinha um caráter de subsistência mas também se destinava ao abastecimento

empoeirados caminhos, compartilhados por varas de porcos e extensas boiadas. Já nesse momento

trechos marítimos da desembocadura dos rios, eles formavam um verdadeiro corredor não

encharcado. Ao longo desses caminhos se dispersavam os estabelecimentos, próximos aos

pequenos embarcadouros.

Inicialmente o transporte fluvial e marítimo apresentava vários problemas, indo dos

encalhes e tempestades à impossibilidade de transportar gado. Foi com a produção cafeeira que

essa via fluvial passou a ser adotada com regularidade. E nos pontos de contado do terrestre com

o fluvial-marítimo, onde se dava a ruptura de carga, que exigia estabelecimentos mais

permanentes, surgiram as primeiras aglomerações da Baixada, tais como Iguaçu, Estrela, Majé,

Porto das Caixas, Inhomirim etc. O trânsito de pessoas animava a vida dessas vilas-entrepostos,

ferradores Os grandes proprietários ali não residiam e os trabalhadores da terra e agregados das

para no final ser torturado e morto

Nas terras da Baixada a produção de açúcar e de aguardente para exportação predominava

mas sua população residente era composta principalmente por negociantes, botequineiros e

como forma central de atividade económica. A produção de farinha, milho, arroz e feijão e a

dimensão desse fluxo Tropeiros, mercadores, comissários e viajantes atravessavam os

da cidade carioca Contudo, o posicionamento geográfico dessa região enquanto zona

circulação de pessoas pelos caminhos da região, igualando-a à Europa, nos dá um pouco a

a importância dos caminhos se anunciava Tendo que contornar a orla pantanosa e evitar os

12HILAIRE. 1932: 19-22.

intermediária entre o porto do Rio de Janeiro e a hinterland fluminense e mineira definirá a 

Baixada, sobretudo, como uma região de passagem. Os comentários de Saint Hilaire12, sobre a
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grandes fazendas valiam-se na maioria das vezes das “vendas” espalhadas pelos caminhos. Assim,

esses aglomerados eram sobretudo grandes depósitos de mercadorias que iam para o interior ou

que desciam a serra em direção ao grande entreposto do Rio de Janeiro13.

A estratégia dos caminhos na articulação dos interesses em jogo nas vilas-entrepostos

conhecerá lances de verdadeira disputa, sobretudo a partir do crescimento da circulação do ouro

de Minas, no final do século XVII. O “Caminho Novo” ou “Caminho do Pilar” aberto por Garcia

Rodrigues Paes, em 1704, reduzirá de 90 para 15 dias o tempo gasto no percurso do porto do Rio

de Janeiro até o interior mineiro14. Após sua construção, D. Pedro II, rei de Portugal, concede a

Garcia Paes o uso exclusivo do caminho por dois anos, a exportação das passagens dos rios

Paraíba do Sul e Paraibuna e mais tarde, grato pela imensa ampliação do fluxo de riquezas para

Portugal, doará 5 sesmarias para sua filha15. Essa rota favorecia as Freguesias de N. Sra do Pilar,

onde entroncava-se com a via fluvial, de N. Sra. da Piedade do Iguaçu e de Sto. Antônio de

Jacutinga. Vinte anos depois, Bernardo Soares de Proença criaria uma variante do “Caminho

que, partindo de Inhomirim, encurtava a transposição da Serra e favorecia aquela

Frequesia. Alguns anos depois, outra variante, o “Caminho do Tinguá” fará o mesmo que o

“Caminho de Inhomirim”, só que beneficiando a fazenda do Guandú (Japeri), cujo proprietário era

Pedro Dias Paes Leme16. Dessa forma, a junção dos interesses dos grandes proprietários e da

Coroa movimentavam o tabuleiro das planícies da Baixada, recortando sua geografia em busca da

passagem das mercadorias, que a exemplo do pó de ouro, impregnavam de riqueza as mãos pelas

quais tinham que passar. Um jogo não muito diferente do que ocorreu com as ferrovias e hoje com

as rodovias expressas, onde o poder dos diferentes capitais reestrutura a fisionomia da região a

procura de entradas e saídas dos seus investimentos.

13 Sobre os caminhos e as vilas-entrepostos ver: SOARES. 1962: 163-165.
14PERES. 1993: 23.
15 PEIXOTO. 22/01/1993: 5 e 24/01/1993: 5.
16PERES, 1993: 29-33.

Novo”
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A Freguesia de N. Sra. da Piedade de Iguaçu será beneficiada de modo especial pela

Estrada do Comércio que, como o nome diz, fora construída pela Junta Real do Comércio, em

1822. Além de ativar de forma surpreendente a circulação económica no seu porto e com ela os

serviços do povoado, o maior dividendo fõi a autonomia política conquistada em 1833, quando

transformou-se em sede da vila que compreendia as Freguesias de Jacutinga, Piedade, Meriti, Pilar

e Inhomirim 17 Sua extinção como vila, menos de dois anos depois, e seu restabelecimento em

1836 corresponde a um episódio exemplar da estrutura política que se consolidava. No Império,

um iguaçuano, o Marquês de Itanhaem, substituía José Bonifácio na tutela de Pedro II. Diante do

crescimento económico da região e sua crescente importância as principais famílias proprietárias e

comerciantes articulam-se na criação de um sub-núcleo de poder, fundamental na consolidação e

ampliação do domínio local. Assim, representantes das famílias Amaral, Neves, Carvalho, Vianna,

Ramos, Moreira etc repartirão entre si este latifúndio político enquanto seus primeiros

Vereadores. Por mais que os motivos oficiais da extinção da vila pareçam plausíveis devido a

extrapolação do poder da Câmara18, tudo leva a crer que foi a mobilização dos que queriam

manter suas esferas de poder na Freguesia de Inhomirim, contra qualquer partilha com os de

Iguaçu, a principal causa daquele retrocesso19. Na superação do impasse, apenas um elemento

poderia reverter a situação, e ele foi usado pelo Comendador Francisco José Soares no seu

esforço de convencimento junto ao Governador Paulino José Soares de Souza: suas relações

comerciais com o mesmo.

A nobiliarquia dos grandes proprietários, com a criação da vila, passou a interferir

diretamente na escolha dos administradores, na organização das Câmaras, na concessão de títulos

r FORTE. 1933. 11-19.
18 Seriam eles: a incompatibilidade entre o Juiz de Paz e a Câmara, a tomada do porto que a Câmara executou 
contra sua proprietária e a utilização, sem autorização do proprietário, de uma casa para alojamento de uma 
comissão sanitarista (PEREIRA. 1970: 16).
19 PEIXOTO. 1968: 32
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de nobreza e na influência dos postos políticos. Estabeleciam-se as raízes de um coronelismo

poderoso, capaz de se renovar e se perpetuar ao longo da história da Baixada. O Presidente da

Câmara, ao mesmo tempo chefe do legislativo e do executivo, concentraria poderes que o

colocavam bem acima dos seus pares. No início, essa alteração na morfologia do domínio local

enfrentou turbulências. Como no caso da discussão, nas primeiras sessões da Câmara, sobre o

preenchimento dos cargos. Seu Presidente, Francisco Martins Viana, impunha o nome do seu

parente, José Martins Viana de Castro, para o cargo de Juiz Municipal, cada Vereador, por sua

vez, também indicava um nome, provavelmente de algum parente, não havendo qualquer

consenso. Para impedir que o Presidente definisse a escolha a favor do seu indicado, os demais

Vereadores decidem eleger um lavrador ignorante como forma de deboche20. Mas se a chacota

acabou como solução nesse impasse familiar-político, a alternativa que melhor se adaptou às

necessidades da vida política nascente foi mesmo à da corrupção e da fraude. Ela começava nas

quantias pagas como honorários aos empregados da Câmara, que já no primeiro ano estourava a

receita orçamentária prevista21 e passava pela escrituração ou balancete da Câmara que, conforme

o relatório do seu Presidente, em 1900, era feito de forma obscura e cheia de enigmas, com

comprobatórios e recibos ilegais e sem valor jurídico, além da prática da queima das guias de

enteramento, que impedia qualquer apuração precisa22. Por fim, como espinha dorsal deste corpo

de delito público, havia o processo eleitoral. Nele votavam os analfabetos, os loucos, os presos e

os mortos cujos nomes apareciam nas listas dos que haviam escolhido os candidatos que melhor

propaganda tiveram, isto é, que participaram dos compromissos, combinações e subornos das

oligarquias, onipotentes em seus redutos eleitorais23.

20 PEIXOTO. 13/02/1993: 5.
21 Ibid
22 PEIXOTO. 1968: 78-79.
23 PEREIRA. 1970: 91.

verbas, contas e parcelas imprecisas, somas e transportes errados, com documentos
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Apesar do funcionamento dessa arquitetura política, as rachaduras na estrutura eram

frequentes. Construída sob um pântano muito mais movediço do que aquele dos brejos da

Baixada, os arranjos políticos ficavam ao sabor das artimanhas dos que buscavam ampliar a

qualquer preço sua área no condomínio do poder iguaçuano. Aqui começam a ser lançadas as

primeiras pedras de um alicerce fundamental na edificação da política na Baixada Fluminense.

Frente à instabilidade e fragilidade constante do solo onde se firmavam os acordos, somente um

fundamento sólido e inconteste poderia solucionar este problema, assim, a violência entra de

forma definitiva no cimento político da região. Um dos momentos que formalizaram essa prática

foi o da fuga do Coronel França e Leite, para fora do município, em um vagão de gado, após ser

derrotado em eleições que ocorreram no início da República24. Contudo, antes disso, a violência

dos políticos de Iguaçu já havia ganho a notoriedade só comparada à das epidemias que assolavam

a região25.

Na sua atuação, a Câmara desde o início deixou claro o tipo de ordem que deveria ser

mantida. Diante do nascente jogo-do-bicho

família Abraão David em Nilópolis, são exigidos os rigores da lei e da ação policial para coibir

esse ilícito meio de vida27, mas quando o subdelegado João Braga, percebendo que os

comerciantes alteravam os pesos e medidas, foi à Câmara acusar a Padaria Maxambomba, escutou

que seria necessário criar uma lei especial, do contrário, estaria tolhendo-se a liberdade do

comércio28. Sem dúvida que esse respeito às leis do mercado encontrava fundamento na própria

composição da Câmara. Em Iguaçu, os comerciantes moravam quase todos no trecho da Estrada

do Comercio que ficava nos limites da vila. Talvez como primeiro exemplo de segregação

24 PEIXOTO. 1968 26.
25 Na época haxia um dito popular: “Deus nos livre da política de Iguaçu, e das febres de Macacu”.

(PEIXOTO. 1968: 26)
26 Trata-se de um jogo onde se associa números a animais, vencendo quem apostar no número-animal sorteado.
2 Ofício da Câmara ao Delegado de Polícia de Iguaçu, em 1898, (PEREIRA 1970: 84)
28 PEREIRA 1970: 84.

26 , que se quer sonhava com a dinastia política da
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espacial, surgiu na época um atalho, conhecido como caminho dos velhacos, usado por aqueles

que queriam evitar os comerciantes, pois eram devedores29. Donos de grandes armazéns e

trapiches de café, de fábricas de móveis, de arreios e charutos ou proprietários de farmácias e

padarias, os comerciantes despontavam para uma vocação política quase que irresistível, já que em

muitos casos eram ao mesmo tempo comerciantes e grandes proprietários.

A Câmara era, portanto, o coroamento político de um domínio local pleno. Homens como

Ignácio Antônio de Souza Amaral, o Barão de Guandú, Francisco José Soares, Francisco José de

Mesquita, o Barão de Bonfim, Jerônymo José de Mesquita, o Barão de Mesquita; Ernesto França

Soares, Bemardino José de Souza e Mello Júnior, Ildefonso de Oliveira Caldeira Brant, o

Visconde de Gericinó e o Barão de Tinguá associarão aos seus títulos nobiliárquicos e,

posteriormente, às suas patentes da Guarda Nacional as trajetórias políticas que boa parte da

historiografia local tratou como atividades heroicas dos grandes vultos da vida política. Uma

perpetuação de nomes e famílias no poder cuja alteração só ocorreria com as mudanças na base

económica e na ocupação da região, que só se processaram a partir dos anos 30 do século

seguinte.

1. 2. Quilombos: os labirintos da dominação.

Paralelo ao surgimento da vila Iguaçu, os quilombos que se formaram entre as Freguesias

de N. Sra. do Pilar e S. Antônio de Jacutinga lançam uma luz significativa sobre as relações sociais

que constituíam aquela região30. Mencionados desde 1812, esses quilombos representavam a única

grande divergência frente à estrutura de poder quase totalitária que se havia constituído. Por que

29 Ibid.. 23-24.
30 Sobre os quilombos aqui mencionados, ver o trabalho original de GOMES. 1992.

então, mais de 50 anos depois, o Ministro da Justiça, manifestando sua preocupação ao
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Imperador, referia-se a esses quilombos comparando-os à Hydra de Lema da mitologia grega, isto

é, a um mostro cuja cabeça cortada ressurgia do fundo do pântano como outras duas31? De onde

vinha essa capacidade de resistir e se perpetuar frente à ordem dos fazendeiros escravocratas9

Sem dúvida que a referência ao pântano do mito da Hydra não era sem propósito. Vivendo

na faixa entre os rios Iguaçu e Sarapuí, formada por imensos pântanos e que no período das cheias

quase se transformava num enorme rio pelo transbordo das águas, os quilombolas tinham nessa

micro-região sua maior segurança contra as expedições punitivas. Mas se estas não podiam secar

os pântanos, como ocorrera na lenda da Hydra, havia outros recursos e estratégias. Por que elas

falharam ao longo de mais de meio século?

No Campo Negro de Iguaçu, os quilombolas viviam dos assaltos aos barcos e às boiadas

que atravessavam a região, ao menos este era o argumento dos jornais que clamavam pela lei. No

entanto, a economia dos quilombos baseava-se na caça e pesca, em produtos excedentes da

agricultura de subsistência e no extrativismo. Na verdade, formou-se um monopólio do comércio

de lenha pelos quilombolas. Se por um lado os barqueiros que não negociassem com eles corriam

o risco de terem seus barcos assaltados, havendo uma espécie de tributo pago pelos mestres de

barco aos quilombolas, por outro lado, a política económica em torno daquele monopólio do

comércio da lenha era de grande interesse para os taberneiros, que em troca de gêneros

alimentícios de pequeno valor e aguardente recebiam lenha de mangue em grande escala, que

obtinha excelente preço na Corte. Para os quilombolas, as informações dos taberneiros sobre a

movimentação das tropas era tão importante quanto os suprimentos, criando assim uma rede

social de proteção. Na compreensão dessa teia de interesses que começava no pântano, não pode

ser esquecida a outra ponta do fio. Através dos escravos carregadores “de ganho”, responsáveis

pela descarga de produtos nos portos, membros da sociedade afluente da Corte tinham acesso a

31 GOMES, 1992: 45-47.
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essa lenha de preço mais baixo, da mesma forma que os senhores de Iguaçu . Tudo isso faz crer

que a extensa discussão sobre as estratégias para se por fim a esses quilombos nada mais era do

que uma encenação patrocinada pela retórica burocrática das autoridades da Província32, algo que

aplacasse a ira da imprensa e dos que estavam fora do negócio.

Se este era o fundo lodoso das relações que explica a perpetuação dos quilombos por tanto

tempo, dentro de uma ordem tão ciosa pelo estigma social do negro escravo, nem sempre a

retórica ficou em simples retórica. A sobrevivência dos quilombos dependeu inúmeras vezes de

táticas típicas de guerrilha. A existência de vários acampamentos, em graus diferentes de

adentramento no pântano e de importância; o abandono desses acampamentos e plantações frente

ao perigo da sua descoberta, a abertura de falsas picadas dentro do pântano, formando verdadeiros

labirintos, e a obstrução de entradas e passagens no mangue através de estrepes venenosos e

outras armadilhas definiram um conjunto de expedientes decisivos na luta contra as expedições.

Talvez aqui tenhamos o núcleo genético das relações das elites económicas e políticas da

região com os demais ao seu redor. As vantagens extraídas nos negócios com os quilombolas era

interessante e portanto deviam perdurar, mas eram também uma ameaça constante à estrutura

escravocrata e à ordem social estabelecida. Deste modo, qual os labirintos construídos pelos

quilombolas, a elite se enredava em práticas de preservação dos quilombos, pois lhe interessava

sobretudo a lenha e, ao mesmo tempo, apoiava as expedições que matavam e aprisionavam seus

membros. É como ter o ovo de ouro ao mesmo tempo que se mata a galinha que os põe. Uma

esquizofrenia de classe somente explicável dentro de uma lógica de maximização absoluta das

relações económicas e criação de um “bode expiatório” social sobre o qual recaem as descargas

punitivas do sistema.

32 Tbid.. 128-135.
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quilombolas. Enquanto homens livres, muitas vezes agregados dos senhores, faziam a mediação

do sistema legal com a ilegalidade dos quilombos. Quando o chefe de polícia da Província, em

1859, sugere mudanças na estratégia de destruição dos quilombos, propõe justamente o controle

desses taberneiros e mesmo seu aliciamento para uma tática de atração dos quilombolas para fora

do seu habitat , facilitando sua captura33. Alguns taberneiros eram homens livres de cor, que

mantinham uma relações permanente com os quilombolas devido ao parentesco ou origem

comum. Mas a maioria eram brancos a serviço dos brancos senhores. Como atravessadores de

lenha, ficavam com boa parte dos lucros das transações, mas, como sujeitos à vigilância policial,

terminavam envolvidos nas ações que melhor resultados trouxeram na captura de quilombolas.

Esse setor “intermediário” era ao mesmo tempo garantia de preservação e fator de destruição dos

quilombos.

Apesar de tudo, a história dos quilombos em Iguaçu perpetuou-se até o fim da escravidão.

Nem mesmo as reações provocadas pelo grande pavor consequente da Revolta dos Malês, em

1835, ou a campanha contra a “onda negra” dos crimes praticados por cativos, no final da década

de 70, foram capazes de secar os pântanos sob o qual os mocambos brotavam. Sua

integração/desintegração económica e social dependeu das ambiguidades de uma ordem

encabeçada por senhores ambiciosos e mediatizada por atravessadores que agiam tanto nas

margens dos rios como nas margens desta ordem. Sobreviventes a nove grandes expedições

punitivas, que deixaram atrás de si capturas, mortes, destruições e uma enorme euforia da

imprensa, os quilombos de Iguaçu revelam uma das faces mais originais da sociedade que se

consolidava na Baixada Fluminense: a consolidação de um setor dominante intocável, que via

processos ilegais canalizava benefícios para si, ao mesmo tempo que estimulava um setor

A figura do taberneiro é sem dúvida a mais sintomática desta ambígua relação com os

33 Ibid., 128-135.
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intermediário como cúmplice e estigmatizava os reais responsáveis pelos seus ganhos através da

violência legal.

1. 3. No meio do caminho

A entrada do café na economia local se deu muito mais em função da localização

geográfica da Baixada, isto é, como região intermediária, do que como zona de plantio. Apenas as

encostas da serra do mar foram utilizadas para o seu cultivo, principalmente em Tinguá e Estrela.

Assim, o impacto do café se deu principalmente na reativação do circuito fluvial da Baixada,

através da produção que vinha de São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia e interior do estado e

se dirigia ao porto do Rio de Janeiro para a exportação. No orçamento da Província, as taxas

sobre o café dos outros estados significava uma elevação razoável da receita. Nos portos e

Freguesias da Baixada, as fortunas se faziam com o simples transacionar com o café, na sua

compra, venda, armazenagem e transporte, fazendo surgir uma elite de grandes atravessadores34.

Se no fato de ser uma região intermediária estava a grande estratégia de acumulação de

riqueza na Baixada, nele também residia os limites desta vantagem. Enquanto região de passagem,

a Baixada dependia, fundamentalmente, da capacidade de fazer circular em tempo considerado

adequado as mercadorias em trânsito. Esse tempo adequado era definido, sobretudo, pela

tecnologia de transportes que por sua vez era controlada, no caso da Baixada, por aqueles que

organizavam seus negócios a partir da estrutura fluvial-marítima de locomoção. Modificações

conjunto de mudanças em outros diferentes fatores, farão surgir um período de decadência para a

nessa estrutura de transportes, a partir da segunda metade do século XIX, associada a um

34 PEREIRA. 1977: 85-87.
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desencadeadas pelo genocídio dos jacutingas.

Se por um lado, intensificação do uso dos rios reforçou a rede de portos existentes, por

outro, começou a revelar a fragilidade e insegurança deste meio. Já como efeito da grande

devastação das matas nas margens dos rios e nas terras de aluvião no sopé das serras e morros, o

assoreamento dos rios e a elevação dos seus leitos tornavam-se irreversíveis35. Com o tempo das

secas, a navegação de alguns trechos era impossível. As mercadorias eram então levadas em

canoas rasas e em alguns casos arrastadas à mão em pequenos sacos, empregando-se mais de 200

escravos e retardando a viagem em 8 a 10 dias36.

Buscando soluções para estes problemas houve a mobilização dos comerciantes para que

se construísse uma estrada de ferro ligando a vila de Iguaçu à Baia de Guanabara, a justificativa

era a exportação diária de 5 mil arrobas de café e gêneros alimentícios que ocorria na vila. Apesar

do apoio do Imperador, o capital necessário não foi obtido3'. Articulando interesses mais

poderosos, o Barão de Mauá, percebendo o crescimento do uso do caminho que cruzava a serra

na altura de Petrópolis e chegava ao porto de Estrela, isto por ser mais curto e seguro, faz seu

grande empreendimento, construindo a Ia estrada de ferro do Brasil, que ligaria o porto de Mauá à

fazenda de Fragoso e depois a Raiz da Serra, em 1854.38A política económica dos transportes

ganhou a partir daí dimensões que irão alterar por completo toda a região. Nela, será montada

uma estrutura ferroviária que buscando o interior fluminense e os planaltos mineiros e paulistas,

lançará seus primeiros tentáculos para consolidar o porto do Rio na rota da exportação do café.

Isto seria feito a qualquer preço, mesmo que toda a rede fluvial e marítima anterior tivesse que ser

demolida.

35 FORTE. 1933: 64
36 Ibid.. 59.
37 Ibid., 58-59.
38 Ibid.. 60.

região, que mais uma vez passará por modificações tão velozes e intensas quanto as
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A obra ferroviária do Barão de Mauá rendeu-lhe o suficiente para atrair os olhares do

Imperador, ao mesmo tempo que deixava a ver navios todos os que tinham no porto de Estrela

seus negócios. Com a continuidade da linha até Petrópolis e para além dela a passagem de

mercadorias por Iguaçu também sofrerá um duro golpe. O sucesso do empreendimento reforçava

as intenções do Imperador que, em 1852, havia sancionado a construção de uma ferrovia

Cortando a região de leste a oeste, da ponte do Pavuna até o rio Guandú, a Estrada de Ferro D.

Pedro II, hoje Central do Brasil, começará a ser construída em 1855. Em 1858, o primeiro trecho

ligando Maxambomba (hoje Nova Iguaçu) a Queimados foi concluído e no mesmo ano os trilhos

chegariam a Belém (Japeri/9.

O eixo económico e comercial que em três séculos se constituiu ao longo das ramificações

fluviais entrou em rápida decadência, acelerada pela velocidade dos trens que passaram a ligar

simplesmente eram abandonadas. Enquanto o Rio de Janeiro crescia junto com os capitais

drenados para o seu porto, a Baixada tomava-se uma região não mais necessária, pois a circulação

das mercadorias não dependia mais de seus portos, transformando-a numa zona de passagem

rápida40. Os trilhos somavam-se ao antigo processo de destruição ambiental, não só pela extração

de lenha para os dormentes mas, principalmente, por serem construídos bem acima do terreno

original, favorecendo a formação de pântanos, pois os rios, não mais navegáveis, deixavam de ser

desobstruídos e limpos Nessa nova paisagem, o começo de uma epidemia de cólera viria para

consumar, agora sobre a população, o processo de deterioração da região. Nos 15 primeiros dias

ela matou 121 pessoas41, na sua maioria escravos que trabalhavam no transporte fluvial. Era só o

diretamente o litoral ao planalto. Nas vilas, casas eram demolidas para a venda dos materiais ou

39Ibid..62.
40 SOARES. 1962: 166-167.
41 FORTE. 1933: 62.
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começo dos 23 anos em que ela permaneceria na Baixada. Mas não ficou sozinha, a malária, de

forma ainda mais ampla, passou a congraças como a verdadeira rainha dos pântanos42.

Num dos episódios que melhor sintetizam esse momento da formação histórica da região,

revelando ao mesmo tempo a voracidade dos empreendedores da estrada de ferro, o descaso com

a região e o tratamento dado aos trabalhadores, temos a morte dos chineses na construção do

trecho que ligava Queimados a Belém. No relatório do engenheiro Paula Pessoa, mais de 5 mil

deles foram mortos pela malária nos 9 meses de trabalho43. Possivelmente, tinham vindo para o

Brasil através de um contrato semelhante àquele que o governo imperial fizera com a Casa

Comercial Sampson & Tappan, de Boston, visando a formação de colónias agrícolas em Iguaçu a

fim de suprir a carência de braços na lavoura44.

O quadro desta crise agrícola vai se ampliando, ganhando contornos desesperadores para a

região. Como se não bastasse as epidemias, a fiiga da população passa a ser estimulada também

pela falta de alimentos e seu alto preço Com o ciclo cafeeiro, a marcha do café rumo ao vale do

Paraíba e depois a São Paulo levou junto consigo tanto os escravos como os trabalhadores livres.

A cana em Campos também terá grande poder de atração. Esses movimentos reduzirão a cultura

de subsistência a padrões insignificantes, não só na Baixada mas em todo o estado. Somente

quando essa crise atinge as finanças do Estado, pois a superprodução cafeeira reduzira o preço do

café e conseqúentemente as receitas públicas, é que a Baixada volta a ser pensada como área de

interesse económico e político para o governo. A criação da Ia Comissão de Saneamento para a

Baixada, pelo governo de José Thomaz da Porciúncula (1892-1894), expressa esta retomada,

42 Mais de um século depois, a volta do cólera às terras da Baixada apenas substituirá os escravos pelos 
trabalhadores empobrecidos, enquanto suas vítimas. Entregues à própria sorte, a partir do momento que as 
Secretarias Municipais de Saúde deixam de registrar os casos, alegando falta de recursos, muitos morrerão sem 
saber do que se tratava, ou sendo tratados como se estivessem com uma simples diarreia. Entre os mortos gostaria 
de lembrar Cristina, que ainda jovem teve sua vida ceifada.
43 FORTE. 1933: 62-63.
44 PEREIRA. 1977: 90-91.
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apesar de ser tarde demais para uma solução rápida, pois dos 17.800 Km2 da Baixada, 8 mil eram

formados por pântanos e mangues imprestáveis45. É dessa época, portanto, a transformação do

saneamento da Baixada em grande tema e mito político. A exemplo do combate à seca do

Nordeste, o saneamento servirá para justificar a miséria da região e a obtenção de recursos que

antes de serem empregados para drenarem os pântanos eram canalizados para os escoadouros do

dinheiro público. Quintino Bocaiúva, em 1901, deparou-se com essa indústria do saneamento da

Baixada ao descobrir, relacionados ao problema, 46 decretos, 11 leis e 4 resoluções, sendo o mais

antigo datado de 183946.

Com exceção do enclave citrícola que se estabelecerá, a partir de 1883 em Nova Iguaçu,

progressivamente a região entra na sua “idade do pântano”. Cortando-a com seu aço temperado

pela fusão do capital agrário-exportador com a nova engenharia expansionista do capital inglês,

seguiam as linhas férreas. Já em 1883, a Linha Rio D’ouro fazia circular seus trens de Belford

Roxo a Rio D’ouro e poucos anos depois, em direção aos ramais de Tinguá e Xerém. A atual

Estrada de Ferro Leopoldina, na época “The Rio de Janeiro Northern Railway”, inaugurará, em

1886, o trecho do Rio de Janeiro até a vila de Meriti, hoje Duque de Caxias47, alcançando Rosário

chegarem a Andrade Araújo e Ambahi48. Às margens dos trilhos, estendiam-se os imensos tapetes

verdes da malária, que se alastrava tão rápida quanto as locomotivas. Isso explica porque nas

terras que hoje pertencem ao município de Duque de Caxias a população literalmente sumiu,

passando de 9.608 habitantes, em 1892 para 800, em 191049.

(Saracuruna) e a antiga Estrela, em 1888 Dez anos depois, a Linha Auxiliar fazia seus trilhos

45 Jbid.. 21.
46 Ibid.. 75-76.
4~ BELOCH. 1986. 20.
48 FORTE. 1933: 119-121.
49 BELOCH. 1986: 22.
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1. 4. Visões da decadência.

Assim como as vilas e as terras, os grandes proprietários começam a se arruinar. A

decadência agrícola da região lhes enfraquecia a sustentação do comércio ilegal de escravos,

sendo obrigados a cumprirem as leis de emancipação imediatamente. Mesmo criando movimentos

anti-abolicionistas nos seus Clubes de Lavoura e Comércio, não conseguiam se quer influenciar

seus representantes na Câmara de Iguaçu50. O fim da escravidão era percebido também como o

fim do Império e da base de sustentação política formada pelos fazendeiros

Se a partir de 1870, os grandes proprietários de toda a província do Rio de Janeiro, através

de seus lugares tenentes na Assembléia Legislativa, passarão a discutir a crise económica

anunciada pela abolição51, com muito mais desespero esse debate será feito pelos senhores da

Baixada A diversidade das propostas só era suplantada pela unanimidade do medo. Queriam

evitar a proliferação de “Antilhas” dentro do Brasil, com suas ilhas infestadas de ódios de ex-

escravos revoltosos contra ex-senhores. Até os Estados Unidos eram encarados como mal

exemplo, devido ao descontrole e violência do seu processo52. Pela primeira vez, com exceção dos

quilombos, os trezentos anos de trabalho compulsório começavam a ser questionados e junto com

eles a certeza de um poder infinito.

As visões sobre o trabalho e sobre os trabalhadores tomavam-se centrais na busca de

soluções. Para muitos, o liberto era um potencial bandido, à margem da sociedade e disposto a se

vingar dos antigos senhores53. Já do trabalhador nacional, caipiras dispersos no mundo rural, sem

educação nem hábito de trabalho, nunca fora exigido nada para a sustentação da economia

50 PEREIRA, 1970: 56-58.
51 Analisando principalmente os Anais da Assembléia Legislativa Provincial, Ana Maria dos Santos realizará um 
apanhado das concepções existentes neste período.
52 SANTOS. 1993:43.
53 Ibid.. 46.
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existente. Agregado às fazendas, com suas pequenas roças e trabalho familiar, não deixaria

facilmente essa vida indo trabalhar para outros, mesmo como assalariado54. Frente aos impasses

dessa inevitável transição algumas propostas passaram a ser defendidas.

Um segmento formado por legisladores provinciais, políticos e burocratas, representantes

de fazendeiros no Congresso Agrícola de 1878, interpretava a crise do regime escravista como a

possibilidade de se criticar e superar a plantação. Por suas características: uso extensivo do solo,

que impedia a expansão e esvaziava a província, métodos que arruinavam a terra forçando o

predatórias, que aprisionavam o fazendeiro ao uso da mão-de-obra escrava, a plantação

sucumbiria caso não realizasse uma renovação tecnológica que libertasse o proprietário da

dependência de um grande contingente de trabalhadores e desenvolvesse uma agricultura

intensiva. Despertar nos futuros ex-senhores uma ética do trabalho como a dos farmers

americanos, transformando-os em empresários agrícolas, era o sentido do lema adotado:

homens livres Ao menos no caso da Baixada, elas não pegariam malária nem cólera.

Restariam, porém, as heranças da escravidão nas mentes dos trabalhadores, que viam no

trabalho manual, sobretudo no agrícola, algo por demais preso ao antigo escravo para que fosse

aceito. Nada que uma boa educação, em escolas agrícolas, com campos de demonstração não

fosse capaz de apagar, regenerando e moralizando o trabalhador nacional e liberto56. Essa

54Ibid..47.
55 Ibid.. 43-46.
56 Esse papel modemizador da educação, bem como sua vinculação ao modelo americano, encontrarão sua 
materialização de forma mais acabada nas terras da Baixada com a criação da Escola Superior de Agronomia e 
Medicina Veterinária, hoje Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 1910, mesmo que sua ida para a 
Baixada só tenha ocorrido em 1947.

“americanizar a província”5 J. Seria, portanto, mais fácil de lidar com máquinas do que com

nomadismo e comprometendo a produtividade, e técnicas agrícolas rotineiras, obsoletas e
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educação, juntamente com a repressão ao crime, seria uma “questão de vida ou morte para a

província”57.

Um outro grupo de fazendeiros seus representantes, céticos em relaçãoe aos

mantinha a visão da produtividade enquanto uma questão de mão-de-obra.modernizadores,

obtenção de capitais e imigração de trabalhadores58. Plantando em terrenosInsistia mais na

pé das serras, esse segmento afirmava a impossibilidade da aplicação dasacidentados, no

máquinas e defendiam o emprego do trabalho manual, barato, diligente e dócil59. No caso dos

imigrantes, os chineses eram exaltados como possuidores dessas virtudes. Não foi por acaso que

mais de 5 mil deles morreram na construção da ferrovia, no caso anteriormente citado, pois, para

aplicabilidade

Quanto ao papel da educação, dúvidas eram levantadas sobre sua viabilidade. Academias

de direito e medicina atraíam os filhos dos que tinham recursos, as demais escolas tinham

dificuldades em atrair estudantes e demandavam investimentos que o orçamento provincial não

dispunha. Propunha-se, então, transformar as fazendas em escolas práticas60.

Apesar das oportunidades que todo este debate forneceu para se repensar a economia, a

sociedade e a política daquele período, o que se viu foi os futuros ex-senhores agarrados às

relações escravistas como forma de contenção das demandas abolicionistas e dos futuros libertos,

mesmo que isso significasse a derrocada política e a bancarrota agrícola.

Os senhores existentes na Baixada Fluminense, precipitados na crise de forma mais rápida

assistir à sua própria ruína do que alterar suas concepções sobre trabalho e trabalhadores. Um

os senhores da Baixada, não passavam de “escravos amarelos”, de baixíssimo custo e excelente

e profunda, mais ansiosamente abraçavam-se à velha ordem em busca da salvação. Preferiram

57 SANTOS. 1993: 51. Citando o discurso de Paes Leme, em 1880.
58Ibid. 48.
59 Ibid.,49.
®°Ibid., 51.
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conservadorismo vesgo, pois estando à beira do abismo, ou melhor do brejo, tentavam saltâ-lo de

costas, olhado para o seu passado de poder e glória, já completamente decadente.

Presos nas teias férreas do capitalismo mercantil e agro-exportador, estabelecido no Rio de

Janeiro e seu porto, esses fazendeiros foram suplantados pelo capital rural paulista que, investindo

em terras e aplicando o trabalho livre realiza o seu salto na extração da mais valia. O resultado de

trezentos anos de domínio tinha sido a exaustão completa do solo, entregue à sua fertilidade

natural, e a formação de uma população ex-escrava agregada a seus ex-senhores e sem qualquer

propriedade61.

A nova geografia de ocupação estabelecida pelas ferrovias dará à estação de Maxambomba

um perfil de aglomeração em crescimento, quase um refugio para os que em fuga ainda

conseguiam se restabelecer. Em 1862, ela se tomaria sede da Freguesia de S. Antônio de

Jacutinga. Quase 30 anos depois, teria nos seus limites a sede da administração civil, tomando-se

vila e, logo depois, cidade. Somente em 1916 é que teria o nome mudado para Nova Iguaçu. Uma

mudança que buscava não só homenagear a antiga vila mas reviver, com a laranja, o triunfo obtido

com o plantio da cana e o escoamento do café.

1. 5. O último suspiro agrário

Localizada na faixa consolidada no sopé da Serra de Madureira, Maxambomba ao crescer

proporcionará a ampliação dos negócios dos fazendeiros locais, como os Corrêas de Sá, os

Corrêas Vasques e os Corrêas Vasqueanes e consolidará, mesmo sendo ilegal, a feira dos

atravessadores de gado que, como os Mello e Souza, fizeram fortunas cobrando juros de 3% nas

vendas feitas a crédito62. Mas enquanto ia se tomando um ponto de embarque e incipiente centro

61 EGLER, 1979: 64-66 e 122-124.
62 PEIXOTO, 1968: 129.
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comercial para a região circundante, suas terras foram sendo tomadas, progressivamente, pela

febre dos “pomos de ouro”.

Se só em 1883 as laranjas começaram a ser vendidas para o Rio de Janeiro e São Paulo,

seu cultivo, porém, nas terras de Maxambomba vinha se desenvolvendo há algum tempo. Com o

colapso da Baixada, muitos fazendeiros decadentes passaram a abandonar suas terras e a se

fazendeiros ou, em muitos casos, a execução de hipotecas e a quitação de dívidas. Frente à

especulação fomentada pelo crescimento do aglomerado urbano, o plantio de pomares foi adotado

como forma de valorização dos terrenos pelo uso de uma cultura permanente que empregava,

A emergência de um setor social voltado para a fruticultura passa a reanimar o

tornam-se proprietários de sítios e chácaras, ampliando seus negócios a exemplo dos Oliveira,

Cocozza, Calcera e Perrota. Mesmo expulsando a cultura de gêneros alimentícios a laranja fez

crescer o emprego assalariado, formando uma ilha de prosperidade em uma região em fase de

social, os laranjeiros não conseguiram ter a hegemonia política local. A Câmara e a administração

municipal jamais tiveram um programa político e económico de expansão e consolidação da

citricultura, o máximo que fizeram foi cobrar imposto sobre as exportações prometendo aplicá-lo

em melhorias para a produção. Na busca de apoios, os citricultores encontrarão em Nilo Peçanha

o grande padrinho. Como Presidente do estado do Rio de Janeiro ou da República, ele

implementou de diferentes maneiras a produção de laranjas. No governo estadual (1903-1906),

Apesar de terem substituído os barões da cana e do café, enquanto elite económica e

63 GEIGERE SANTOS. 1954: 297-298.
64 Ibid. 298-299.

transferirem para a cidade. A venda das terras era uma forma de capitalização para esses

abolição da escravidão e decadente.64

direcionamento de capitais da cidade para o campo. Exportadores, comerciantes e barraqueiros

comparativamente, pouca mão-de-obra.63



reduziu à metade o preço do frete da laranja pelas companhias transatlânticas. Já na Presidência da

República, em 1909, estabeleceu a reciprocidade na isenção de impostos sobre as frutas ente o

Brasil e a Argentina, sem falar na retomada dos trabalhos de saneamento da região65. Com essas

medidas, a exportação de laranjas do porto do Rio de Janeiro passará de 2 500 caixas, em 1910,

para 1.236.03166, em 1931. Sendo que nesse último ano, Nova Iguaçu contribuía com

aproximadamente a metade das exportações67.

As mudanças que sofrerá Maxambomba, incluindo aí sua transformação em município com

o nome de Nova Iguaçu, corresponderá à incorporação urbana do seu núcleo e o fracionamento

das antigas fazendas ao seu redor. Morando no centro, praticamente em duas longas ruas, uma de

cada lado da estrada de ferro, um pequeno grupo enriquecido pelo arrendamento de terras, pelos

negócios de beneficiamento e exportação de laranja e pelo comércio e indústrias de pequeno porte

bangalôs que passam a suplantar as casas grandes e os solares, contarão, para a sua existência,

com a construção e reconstrução de estradas, reforma e instalação das redes de água e esgoto,

iluminação pública, eletricidade, praças e hospitais68.

Em volta da cidade, as encostas da serra de Madureira, os morros e baixas colinas

favoreciam um cultivo que era beneficiado pela pouca umidade desse tipo de relevo. O

retalhamento dessas terras sob a forma de chácaras de laranja expressava a atração dos capitais

metropolitanos, motivados tanto pela proximidade geográfica como pelo rápido escoamento

ferroviário. Muitos grandes proprietários decadentes encontraram nesse momento sua salvação,

subdividindo suas terras para arrendá-las ou constituindo seus próprios laranjais69. Essas

demandará os equipamentos urbanos que modificarão a paisagem daquela sede. Os sobrados e

65 PEREIRA 1977: 115; 118-120.
66 Cada caixa possuía 200 laranjas.
67 Ibid. 122-123.
68 SOARES. 1962: 211 e PEREIRA 1977: 118-120.
69 SOARES. 1962: 205.
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transformações na economia política do solo tiveram um impacto imediato sobre os preços da

terrenos às margens das estradas de ferro, com uma valorização muito maior70.

No caso das terras da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro o processo de

desmembramento exemplifica esse momento. Seus 745,3 alqueires distribuídos por 4 fazendas:

Madureira, Morro Agudo, Tinguá e São José foram arrendados a vários citricultores pelo

comendador Francisco Soares de Souza e Melo. Após sua morte, em 1916, o usufruto das terras

ficou para diversos parentes que ao morrerem deixariam as terras como propriedade da Santa

Casa. No caso da fazenda Madureira e de Morro Agudo, os herdeiros venderam o usufruto a um

terceiro, que por sua vez retalhou as terras em chácaras e entregou-as a arrendatários ao mesmo

tempo que beneficiava as laranjas em barracões de sua propriedade. No restante da área, a Santa

Casa comprou o usufruto dos herdeiros, formou as chácaras e as arrendou. Em Marapicú (hoje

Queimados), o caso da Sociedade Anónima Normandia também é exemplar. As fazendas Mato

Grosso, Piranga, Campo Alegre e Leal, que pertenciam ao Conde Modesto Leal foram

transmitidas a essa empresa, que por sua vez procedeu à venda de um grande número de

chácaras'1. O preço das mensalidades de cada pequeno lote dessas terras se aproximava do valor

total que essas quatro fazendas tiveram quando foram compradas, em 1667, por Martim Corrêa

Vasqueannes72.

Intensificando esse processo, o auge da assim chamada “Califórnia brasileira” ocorreu a

partir de 1935, quando já havia 24 ‘Tacking Houses" em suas terras. O emprego de

trabalhadores assalariados não se restringia aos pomares e indústrias de beneficiamento, centenas

terra. Em 1930, ele seria dez vezes maior do que aquele que possuía em 1910. Sem contar os

,, 73

70 FORTE. 1933: 123.
71 SOARES. 1962: 205-206.
72 FORTE. 1933: 81.

3 Os Packing Houses eram galpões com máquinas que faziam a seleção, tratamento e embalagem das laranjas a 
serem exportadas.
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de famílias viviam dos serviços secundários da citricultura: fabricação de caixas, transporte das

frutas dos pomares aos portos, tratamento e acondicionamento das laranjas etc74. Em 1941, a

região exportava 1.554.644 caixas, tendo a Europa como principal mercado consumidor75.

O contraste entre as prósperas colinas citrícolas e o pântano decadente do resto da região

acabou por atrair muitos para aquele “sonho laranja”. De 1929 a 1940, a população do município

de Nova Iguaçu quadruplicou, passando de 33.396 para 140.606 hab.76. Embora boa parte dessa

explosão populacional se deva à suburbanização de distritos vizinhos da metrópole - São João de

Meriti, Nilópolis e parte de Duque de Caxias - 30% desse aumento ocorreu em distritos

essencialmente agrícolas, onde o fracionamento das terras e o sistema de trabalho dos laranjais,

que adotava assalariados e meeiros, contribuíram significativamente. A estrutura agrária

conheceria, então, alterações, de um lado, os estabelecimentos até 40 hec. passaram de 213, em

1920 para 1.451, em 1940, do outro, os com mais de 200 hec. reduziram-se de 38 para 1877

No restante da Baixada, porém, bem como no estado, a velha estrutura agrária

aprofundava a concentração e a improdutividade Em 1940, nos municípios fluminenses havia uma

média de 7 trabalhadores para cada propriedade. Destas, 173 tinham mais de 1.000 hec. cada uma,

cobrindo aproximadamente 1/3 do total da área recenseada. Na zona da Guanabara, por sua vez,

27% da área total era ocupada por propriedades com mais de 2.000 hec. Essa concentração

ocorre sobretudo pela ida dos grandes proprietários para a cidade sem se desfazerem das terras

que se tomarão latifúndios e reserva especulativa. O índice de absenteísmo - sistema de

exploração agrícola onde há um feitor intermediário ao cultivador e ao proprietário ausente - era

de 29,4% em relação à extensão das terras recenseadas no estado. Isso explica porque em muitas

propriedades predominava a pura extração de lenha, barro ou areia e mesmo a criação extensiva

74 PEREIRA. 1977: 129-140.
75 Ibid.. 144-145.
76 Ibid.. 142.
77 SOARES. 206.
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de gado. No outro lado dessa moeda, estava o alto valor da terra, que na média correspondia a

quase o dobro do valor das benfeitorias e máquinas, e seis vezes o valor dos gastos com a

produção. De 1940 a 1950 a concentração será aprofundada no estado, passando o número de

propriedades de 48.389 para 40.602. Enquanto isso, a população rural aumentava de 461.961 para

Os trabalhadores rurais eram na sua maioria meeiros e “colonos”. Em 1941, correspondiam

a 58% da população ativa no campo, que por sua vez em 1/3 dos casos tinha parentesco com os

responsáveis pela propriedade onde estava. O proprietário assumia, freqúentemente, uma função

intermediária entre os produtores e o mercado, comprando a parte deles na produção. Além disso,

matava dois coelhos com uma só paulada, pois obrigava os trabalhadores a comprarem nas vendas

dentro da fazenda, tomando-os seus eternos clientes e devedores'9

As consequências da junção entre grandes propriedades, trabalho de meação, poucos

investimentos e comércio precário não poderiam ser melhores para o êxodo rural. Não sendo

proprietários de qualquer coisa nem tendo o controle sobre as atividades económicas, esses

trabalhadores passam a se deslocar de uma fazenda para outra quando as condições lhe são

desfavoráveis. Presos aos interesses do proprietário, que só se interessa por atividades muito

lucrativas, como a exportação, os trabalhadores assistiam, muitas vezes, suas lavouras serem

abandonadas. No caso da Baixada, com suas terras encharcadas e sujeitas a inundações, a

utilização das terras dependia de grandes investimentos. Para o meeiro, cujo regime era na verdade

um aluguel muito caro da terra, investir qualquer coisa seria suicídio, pois o proprietário teria, no

final, sua metade. Mantinha, portanto, as queimadas e a rotação de terras, pois quando esbarrava

na degradação irreversível do solo simplesmente mudava-se80.

8 Dados sobre a estrutura agrária do estado obtidos em: GEIGER e SANTOS, 1954: 305-307.
19 GEIGER e SANTOS, 1954: 308.
80 Ibid.. 308-309.

553.749 hab.78
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Mudar-se, portanto, passou a significar a grande saída para a população rural. Exprimida

entre a especulação latifundiária e a supervalorização do núcleo carioca seu destino passou a ser a

região. Mas fora dele, a expansão urbana desbravava as fronteiras a oeste da cidade do Rio de

Janeiro. O fim da citricultura, porém, ocorreu não tanto pela expansão urbana e industrial que,

81aliás, a própria citricultura fomentou. No auge das exportações - 1.334.147 caixas em 1945

sua dependência dos transportes marítimos feitos por empresas estrangeiras acabou selando seu

destino com o início da Segundo Guerra Mundial. Junto com as laranjas, apodreciam as

esperanças do renascimento agrícola naquelas terras. A praga da “mosca do mediterrâneo” passou

a consumir as frutas abandonadas e o loteamento tomou-se a melhor saída frente a ruína

1. 6. A Baixada para os de baixo.

Mais uma vez, o que se passava na cidade do Rio de Janeiro não poderia deixar de afetar a

Baixada As transformações que ali ocorriam no final do século XIX, lançando as bases da

nascente cidade capitalista82, já revelavam o padrão segregacional que a partir de então ganharia

contornos cada vez mais nítidos e amplos. Os capitais comerciais e financeiros aí sediados, o

capital estrangeiro atraído pelos serviços urbanos e o quase monopólio das concessões, e o Estado

como mediador político destes capitais formarão uma parceria extremamente eficiente na

estruturação do espaço urbano em busca do melhor retomo dos investimentos. A ordem sócio-

incorporações imobiliárias do capital nacional e para as influências do capital estrangeiro na

faixa periférica. O bolsão citrícola, com suas chácaras ainda era o último baluarte agrário nessa

8' PEREIRA. 1977: 144.
82 A análise aqui apresentada das transformações que se processavam no Rio de Janeiro no final do século XIX e 
início do XX encontram-se em: ABREU, 1988: 35-69.

espacial que emergia preservava a Zona Sul e parte da Zona Norte da cidade para as
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alocação dos serviços de transporte e infra-estrutura urbana. Aí seriam estabelecidas as classes e

os usos nobres da cidade. No outro lado estariam os subúrbios distantes, com os pobres e seus

usos sujos, a uma distância satisfatória do núcleo privilegiado. Entre um e outro, restava a

excrescência de um centro onde pobres e nobres se misturavam na reprodução da velha ordem.

No parto da nova ordem, dois instrumentos foram fundamentais. Os bondes consolidavam

a mobilidade das classes de renda mais alta que abandonavam o útero congestionado do centro.

Demandavam novos espaços obtidos com perfurações de túneis, aterros e incorporações de

desertos à beira mar. Já os trens despejavam para longe os pobres retirados a fórceps pela

especulação imobiliária ou secionados pela cirurgia urbana conduzida pelo bisturi estatal,

sobretudo com a reforma do Prefeito Pereira Passos. Para os trabalhadores despossuídos, os

arrabaldes insalubres e sem infra-estrutura, que passam a se irradiar a partir das estações, tomam-

favelas e antigas cabeças-de-porco atraiam pela proximidade do local de trabalho, além de terem a

conivência daqueles que nelas obtinham mão-de-obra mais barata Mas as remoções feitas pelo

Estado sempre permaneciam como um aborto a inibir maior proliferação. O que unia as duas

pontas deste processo de expansão urbana: os desertos de Copacabana e os pântanos da Baixada

era sobretudo as estratégias das imobiliárias para atrair compradores, entre elas o baixo custo das

tarifas dos transportes ou mesmo sua gratuidade. Sem falar, é claro, da colaboração entre o capital

imobiliário e o envolvido com os transportes sob o patrocínio do Estado.

Na reincorporação segregada da Baixada pela expansão urbana da cidade do Rio de

Janeiro a combinação de diferentes fatores foi decisiva para a redefinição espacial da região. O

esqueleto tentacular das ferrovias já existia no final do século XIX, mas apesar do crescente

número dos seus usuários a precariedade do seu funcionamento ainda era bastante sentida. De

volta para o futuro, olhar aquela população nos lembraria o que hoje assistimos: o gado humano

se uma solução pelo baixo custo do lote e pagamento parcelado. Certamente que as primeiras



53

subúrbio ainda dependia das mudanças estruturais que só começariam a ocorrer no final da década

de 1910. Naquele final de século, porém, um surto industrial havia começado e baseava-se em

reincorporação industrial do ex-aristocrático bairro de São Cristóvão. Na Baixada, algumas

de Petrópolis, Paracambi). A dependência do setor agrário-exportador, a irregularidade das fontes

de energia, a concorrência com os produtos estrangeiros, a dependência de mão-de-obra escrava

em extinção ou daquela qualificada e escarsa constituíam limites a esse surto. Neste contexto, as

populações migrantes deserdadas pela abolição, pela crise cafeeira do estado e pelo latifúndio

orientavam-se para o Rio de Janeiro, fazendo sua população quase duplicar, passando de 274.972,

em 1872 para 522.651, em 1890. Frente à insolvência sócio-espacial que se anunciava, o Estado

passa a ajudar a empresa privada, subsidiando a reprodução da força de trabalho ao isentar de

impostos aduaneiros e conceder outros benefícios às empresas que construíssem casas populares

higiénicas e adequadas. Mais tarde, a isenção recairá sobre as importações de materiais de

construção e as concessões de terrenos e de edifícios irão para as firmas que se propusessem a

edificar casas populares. Assim, as vilas operárias que surgiam não passavam de mais um esforço

do Estado em descongestionar o centro do Rio, mas foram em vão, pois não davam vazão à

demanda habitacional da população que continuava a se alojar nos cortiços83.

As áreas liberadas pelas ferrovias emergem progressivamente como grande saída para o

impasse. Na Baixada, as vilas-entrepostos com seus portos darão lugar aos aglomerados

suburbanos com suas estações, ao invés do café e produtos agrícolas a massa trabalhadora

indústrias têxteis se instalarão, atraídas pelas vantagens dos recursos hídricos (Pau Grande, serra

pequenas fábricas do setor de vestuário e alimentos. No Rio de Janeiro, tinham promovido a

comprimido. A transformação do trem em grande vetor da dilatação metropolitana rumo ao

tomava-se a grande mercadoria de transbordo. Se não fossem as favelas, tão adequadas no

83 ABREU, 1988: 53-57.
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fornecimento e reserva de trabalho barato e imediato, a Zona Sul teria sido definitivamente

preservada das hordas empobrecidas, levadas para longe pelos trilhos.

A Reforma Passos e a ação da União84 (1902-1906), que adequariam o centro do Rio de

Janeiro à sua função de grande porto internacional exportador de café e capital da nova elite

cosmopolita, teria agora um excelente lugar para despejar o entulho humano resultante tanto das

centro. As novas funções do Rio só seriam possíveis com as novas funções da Baixada. O “solar”

belezas naturais a ponto de não prejudicar o “boom” imobiliário e próxima o bastante para

permitir o ir e vir diário do insubstituível trabalhador. Deste modo, diferente do que propunha

recentemente um escritor, o “solar” e o “noir” existente no Rio de Janeiro, incluindo aí a Baixada,

não precisam ser unidos, como se fossem duas metades de uma metrópole partida. Eles sempre

estiveram juntos, um definindo o outro, numa integração-segregação inscrita no seu código

genético espacial.

Enquanto o capital monopolista estrangeiro rasteava os “países atrasados” a procura de

mão-de-obra e matéria-prima baratas que perpetuassem sua imensa acumulação de capitais, e as

riquezas emergentes com a cultura cafeeira e a abolição do tráfico negreiro transmutavam-se em

empreendimentos urbanos no Rio de Janeiro, o Estado nada mais era do que o grande investidor

público para fins privados que satisfazia a fome dos referidos capitais85. O caso do saneamento da

Baixada ganha, nesse momento, especial atenção para a equação dos interesses em jogo. Os

compradores das fazendas decadentes da Baixada já tinham recebido uma primeira valorização das

baixos preços do solo que haviam adquirido. O saneamento da região daria continuidade a essa

demolições dos cortiços e cabeças-de-porco, como das proibições de ambulantes e mendigos no

suas terras com as ferrovias. Viram de imediato os efeitos dos instrumentos públicos sobre os

84 Ibid.. 59-69.
85 AMADOR, 1992: 228-229.

Rio de Janeiro encontrava o seu “noir” definitivo, uma Baixada afastada o suficiente das suas
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recuperação de terras e preços para os grandes proprietários. De 1844 a 1900, obras de drenagem

e dragagem tinham sido realizadas pela Comissão de Estudos e Saneamento da Baixada. Em 1910

é criada a Comissão Federal de Saneamento e Desobstrução dos Rios que Desaguam na Baía de

Guanabara, seus trabalhos vão até 1916, através de um contrato com a firma alemã Gebrueder

Goedhart Ag., de Dusseldorf. As retificações, canalizações e drenagens nos principais rios da

Baixada transformarão seus canais meândricos de maré, orlados de manguezais e povoados de

vida em grandes valas retas e estéreis. Os férteis sedimentos das várzeas e das bacias foram

perdidos pelos dessecamentos e o assoreamento dos canais se acentuou mostrando a inutilidade

das dragagens. Mas os proprietários não se preocupavam com questões ambientais, isso caberia

aos futuros compradores de suas terras que passariam a viver em loteamentos com inundações
. t 04crorucas, sem agua nem esgoto .

A telúrica visão do Governador Manuel de Matos Duarte Silva, de uma Baixada florindo

em mil culturas, já estava fadada a ser uma ilusão muito antes do seu pronunciamento, em 193O87.

Valorizada demais para ser apenas área rural e adequada - distância e abandono - para abrigar o

migrante rural mais próximo, que mais rapidamente e com menor custo respondia às necessidades

das oficinas, a região sofrerá diferentes formas de expansão urbana. Descontínua e desordenada,

essa anárquica ocupação seguirá a organizada lógica do capital. Pela ampliação dos aglomerados

em torno das estações ou pelos loteamentos nas vizinhanças dessas estações e à margem das

rodovias secundárias que delas partem, pelos loteamentos ou instalações industriais ao longo das

rodovias principais ou pelo crescimento dos antigos núcleos urbanos e dos modernos, de caráter

industrial, a dispersão da malha urbana seguirá as facilidades da topografia e o oportunismo da

especulação88.

86 Ibid. 1992: 235-237.
87 PEREIRA. 1977: 102.
88 SOARES. 1962: 169-172.
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Herdeiros incontestes da estrutura agrária precedente, os loteamentos tornam-se a forma

generalizada da incorporação que se anuncia. Calcados nas grandes unidades fundiárias que

normalmente pertenciam a um único proprietário, foram colocados à disposição dos capitais

metropolitanos pelo saneamento. Rapidamente passariam a resolver o problema de habitação para

a população crescente, livrariam o pequeno poupador da desvalorização da moeda, salvariam os

proprietários decadentes das hipotecas e dívidas, realizando os sonhos de fortuna dos donos de

companhias imobiliárias89. Os distritos de Nilópolis, São João de Meriti e parte de Duque de

Caxias (atuais Io e 2o Distritos), por serem os mais próximos da metrópole, começarão a sentir as

primeiras vagas da maré loteadora. O distrito sede de Nova Iguaçu, porém, ainda tinha na

integração.

Apesar das crises nas finanças públicas e nas exportações de café decorrentes da primeira

grande guerra (1914-1918), a administração municipal do Rio de Janeiro passou a melhorar as

mudança de prioridades espaciais para a alocação de recursos, nada mais era do que a tentativa de

melhorar o abastecimento do Distrito Federal, duramente atingido pela diminuição de importações

e redução da navegação por causa do racionamento do combustível. As estradas que ligavam as

áreas rurais às estações ferroviárias foram beneficiadas, e a Baixada, principalmente a sede de

Nova Iguaçu, estava incluída nesse objetivo. É neste período, também, que os capitais

estacionados pela impossibilidade do consumo dos bens importados iniciam seu movimento para o

setor industrial, que encontra nos subúrbios uma nova fronteira. As áreas da Baixada, contíguas

aos subúrbios, passarão a ser uma espécie de periferia da periferia do Rio de Janeiro, alojando

migrantes do interior do estado.

89 Ibid., 172-174.

estradas das freguesias rurais e suburbanas da cidade do Rio de Janeiro. Longe de ser uma

citricultura os muros anti-loteamento que prorrogariam para o final da década de 40 sua
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Com a tarifa única implantada nas linhas ferroviárias, o Estado subsidiaria tanto o capital

industrial como o imobiliário Reduzia o custo da reprodução da força de trabalho para a indústria

e repassava ao trabalhador a responsabilidade do problema habitacional, fazendo com que a parte

do salário anteriormente gasta com os transportes fosse transferida para a compra do lote e auto-

construção.

Nilópolis, na verdade um município-loteamento, terá sua história de ocupação marcada por

essa conjuntura. A antiga fazenda de São Mateus tinha visto crescer um povoado á sua volta

graças ao escoamento de produtos até a Pavuna. Com a Estrada de Ferro D. Pedro II, foi ali

construída a parada de Engenheiro Neiva. A denominação de Nilópolis para aquele local foi menos

uma homenagem a Nilo Peçanha do que uma forma dos proprietários fazerem propaganda do

loteamento. Porém, a ausência de planejamento e de infra-estrutura estabelecia a contradição mais

comum que passaria a existir nessa região: aquela entre os nomes famosos e belos dos loteamentos

e as precárias condições dos equipamentos e serviços urbanos. Quando, próximo à primeira guerra

mundial, ocorreram oito dias de inundações, parecendo que o nome do lugar seria na verdade uma

homenagem ao rio Nilo, surgiu, logo a seguir, uma campanha de protestos contra o proprietário

liderada pelo capitão Francisco José da Silva e por um sujeito chamado “baiano” (sic!). O seu

desfecho mostraria que o poder dos loteadores era bem maior do que aquele de dar nomes aos

lugares. O capitão foi processado por injúria e o “baiano” foi preso na cadeia de Nova Iguaçu.

Pouco tempo depois abandonariam o loteamento. Em 1915, a companhia Ferro Carril

Melhoramentos de Iguaçu, inicia a famosa parceria de capitais que já demonstrara sua vantagem

perspectivas dos incorporadores. Junto com a visita de Nilo Peçanha á cidade, em 1916, vem a

instalação da luz elétrica. Dois anos depois chegava a água potável. Lá estava, portanto, o Estado

selando, mesmo que de forma precária, o consagrado acordo entre os capitais imobiliários e dos

na cidade do Rio de Janeiro. Ela passa a investir no transporte dos moradores e amplia as
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transportes. Coroando esta estratégia, vinha a empresa financiadora de construções de casas,

também pertencente aos proprietários, garantindo que após o pagamento dos lotes restaria o

pagamento das prestações da casa e dando ao morador a condição de devedor vitalício. Nessa

loteamento de um dos lados da linha férrea, em 1919. Três anos depois, Rufino Golçalves Ferreira

faria o mesmo com o outro lado90.

Apesar das críticas às aventuras sem base técnica e ao insucesso dos empreendimentos que

desmoralizavam o setor público91, o saneamento começava a produzir efeitos sobre a área em

volta da estação de Meriti, atual Duque de Caxias. Sua população retomara o crescimento, saindo

dos 800 para os 2.920 habitantes, entre os anos de 1910 a 192092. Neste ponto, mais importante

que o saneamento, a extensão do trecho suburbano da Estrada de Ferro Leopoldina até Meriti, em

190893, intensificava a ocupação.

A população que se aglomerava no entorno da estação ainda não havia sido descoberta

pelos loteadores. Até porque os fazendeiros locais tentavam imitar seus vizinhos do distrito de

Nova Iguaçu, no sucesso com a fruticultura. Quando visitava Meriti na exposição das frutas do Sr.

Antônio Telles de Bittencourt, Nilo Peçanha assustou-se Afinal, o que era aquela turba de

mulheres e crianças que literalmente assaltavam o trem onde viajava? Não era uma homenagem

mas a quase luta-livre por um pouco d’água, já que era inexistente no Distrito. Nilo não perdeu a

população, por sua vez, começaria sua relação com os serviços de abastecimento. Fazia fila de

latas na hora que diariamente a água jorrava ou punha-se de joelhos a rezar em volta da bica

PEIXOTO. 1968: 57.
BELOCH. 1986: 21.
LUSTOSA 1958: 84.
Ibid.. 101.
Ibid.. 58.

90

91

92

93
94

obtenção de rendimentos garantidos e quase infinitos, Otávio Ribeiro Faria Braga completaria o

chance paternalista e cumpriu a promessa de uma bica pública para o lugar em 30 dias94. A
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O marco desta ocupação, pós-decadência, de Caxias viria a ocorrer com a construção da

atual Rodovia Presidente Kennedy, antiga Estrada Rio-Petrópolis, cuja obra seria iniciada em

1927. Apesar das críticas do Senado Federal que a chamava de “Estrada de Ouro”, por causa da

enorme quantia gasta com sua realização, a plataforma política do Presidente Washington Luís -

“governar é abrir estradas” - acabou triunfando. Não seriam as críticas ao uso de vultuosas

quantias dos cofres públicos, muito menos a vida de inúmeros trabalhadores atingidos pela malária

durante a construção que iriam obscurecer o destino do Estado 96

A denominação de “Estrada do Ouro” era, porém, mais uma previsão do que uma

constatação. Mais que carrear investimentos estatais ela abria as portas para a verdadeira “corrida

do ouro”, isto é, a “corrida loteadora”. Sem conhecer um surto citrícola como aquele de Nova

Iguaçu, as terras de Caxias saíram do abandono e da desregulamentação derivados do período da

ocupação loteadora, intensificando

incorporadores. Foi assim que esse novo oeste da cidade do Rio de Janeiro passou a ser disputado

por proprietários e empresas loteadoras cuja principal estratégia de conquista e manutenção da

propriedade foi o uso dos grupos de jagunços armados e a resolução dos conflitos pela violência97.

Iniciava-se um processo de mudança no uso da violência na região. Do restrito emprego

oligárquico dos senhores ou dos políticos na superação dos seus impasses a violência passará a ser

aplicada pelas empresas incorporadoras no gerenciamento dos seus problemas económicos

derivados da ocupação do solo. Era inegável a contribuição que a tecnologia introduzida nos
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quando ela ficava seca dias a fio95. Os distúrbios de rua e o não pagamento das taxas só surgiriam

armamentos trouxe para essa modernização, mas sem a vontade dos incorporadores, novos

95 MORAES. 1978: 103.
96 LUSTOSA. 1958: 63-64.
91 BELOCH, 1986: 24.

decadência diretamente para a a voracidade dos
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responsáveis pelo inventário da cultura da violência na região, ela seria impossível. Na origem

desta mais nova raiz da violência encontra-se a atuação da nova classe dominante que emergia.

Herança das anteriores relações ou resultado do vácuo produzido pela decadência da região, essa

violência inauguraria uma nova fase que somente nos anos 40 conheceria o seu auge.
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2. Transformações urbanas e restruturação política:

o recurso à violência na consolidação do poder.

2.1. A reincorporação urbana.

Na Baixada, a reocupação populacional, a reincorporação loteadora e as transformações

económicas se processarão, dentro dos moldes urbanos, no período entre o início dos anos 30 e o

início dos anos 60. A paisagem será uma das primeiras coisas a se modificar com a velocidade e a

condensação destas mudanças. No final do século XIX, havia se promovido um extrativismo

vegetal mais intenso, enquanto uma das alternativas de sobrevivência frente à decadência

económica. A lenha e o carvão foram produzidos em maior escala, porém as consequências

ambientais foram pequenas se comparadas à devastação que sobreveio. Para se ter uma idéia, em

1911, 84% do estado do Rio era coberto por matas. Em 1947, restava apenas 8% desta

cobertura1. No coração desta devastação, a Baixada se destacava também em outros aspectos. Seu

crescimento demográfico assumia dimensões inimagináveis. Na sede do município de Nova

Iguaçu, em quase duas décadas, de 1922 a 1940, a população passara de 6.000 para 22.382, num

aumento de 273%2. Já em 1950 havia 90.749 habitantes3, registrando um crescimento de 305% na

década. Nesse último período, a cidade do Rio de Janeiro teve um índice bem menor de aumento

53%4. Outros distritos da Baixada também apresentarão um alto índice depopulacional,

crescimento populacional entre 1940 e 1950: Inhomirim, com 423%, Vila de Cava, com 306%,

Queimados, com 372% e Duque de Caxias, com 226%5. Belford Roxo triplicaria sua população,

1 Dados elaborados a partir das informações de GEIGER e SANTOS, 1954: 304.
2 Sobre o crescimento populacional de Nova Iguaçu, de 1922 a 1950 ver: SOARES, 1962: 180.
3FUNDREM. 1979: 101
4 SOARES. 1962: 180
5 ABREU. 1988: 110.
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passando de 7.434 para 23.7506.

A população da Baixada, como um todo, havia saído dos 140.600 habitantes, de 1940,

para os 360.800, de 1950. Um salto maior ainda seria dado entre 1950 e 1960. Neste último ano

chegava-se aos 891.300 habitantes7, num crescimento de quase 150% na década. Para abrigar esta

massa urbana as fronteiras iam se estendendo, até chegar aos limites atuais por volta de 1940. Daí

em diante houve mais um adensamento do que um avanço desta onda urbanizadora8. Os fatores

desta atração, onde apenas 12,3% dos migrantes que chegavam, entre 1930 e 1950, iam para as

favelas, tendo o restante se dirigido para os subúrbios9, funcionavam de forma conjunta com a

evasão dos pobres do centro carioca. As obras do DNOS a partir da década de 30, através do

Serviço de Saneamento da Baixada Fluminense, a eletrificação da Estrada de Ferro Central do

Brasil, a partir de 1935, a tarifa ferroviária única no Grande Rio, a construção da Avenida Brasil,

em 1946, a criação do Serviço de Malária da Baixada Fluminense, em 194710, e a abertura da

Rodovia Presidente Dutra, em 1951, associavam-se às medidas de valorização das áreas centrais

da cidade do Rio e a conseqúente expulsão dos mais pobres, destacando-se a construção da

Avenida Presidente Vargas, em 194411.

Para abrigar a vaga populacional através dos loteamentos, as Prefeituras locais realizarão

mínimas eram cobradas para serem aprovadas as plantas das obras, que eram impressas e

fornecidas pela municipalidade. As construções clandestinas eram toleradas, ocorrendo de forma

esporádica e com intervalos longos de tempo uma legalização geral12. Na sede de Nova Iguaçu,

6 SOARES. 1962:217-218.
7 BELOCH. 1986: 33.
8 ABREU. 1988: 111.
9 Ibid.. 107.
10 O uso do DDT foi determinante nesta nova fase de combate à malária. Só em Duque de Caxias, passou-se dos 
7.044 casos em 1947 para zero, em dez anos. Ver: SOARES, 1962
" Ibid., 107-109 e 115.
12 SOARES. 1962: 180-186.

seu papel de favorecer ao máximo o estabelecimento das pessoas em seus territórios Taxas
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até 1944, o número anual de autorizações de construções não chegava a 100. No ano seguinte,

chegaram a 251 e em

1950, somaram 897. Sete anos mais tarde, este número seria duplicado13.

O número de loteamentos e de lotes aprovados darão uma exata dimensão da

reconfiguração urbana da região. Na Baixada Fluminense, até 1929, tinham sido aprovados 21

loteamentos com 20.524 lotes. Entre 1930 e 1939, há um aumento pequeno de loteamentos, 22,

porém uma redução do número de lotes, 15 419. De 1940 a 1949, sente-se o primeiro grande

impacto da vaga loteadora. São aprovados 447 loteamentos com 73.025 lotes. De 1950 a 1959 os

números praticamente triplicam, 1.168 e 273.208, respectivamente. Já de 1960 a 1969, inicia-se a

tendência à redução, com 615 loteamentos e 120.158 lotes. De 1970 a 1976, os números são

praticamente reduzidos à metade dos da década anterior14. Nessa trajetória dos índices

apresentados, está presente também um outro fator. A tendência à redução da área média dos

lotes. O caso do município de Duque de Caxias é exemplar. Até 1949, essa área média ficava em

torno de 1.083 m2. Nas décadas seguintes, conforme as periodizações acima apresentadas, ela irá

sofrer uma redução, passando para 817, 545 e 492 m2. Isso indica a progressiva valorização do

solo, a diminuição da oferta em relação à demanda e o declínio do padrão de vida dos

compradores, que passarão a ter acesso a espaços cada vez menores15. O que mantinha o preço

acessível dos lotes ainda era a ausência de infra-estrutura, que nada incorporava de benfeitorias, e

o mínimo de exigências burocráticas para as construções. Algo bem diferente do duro controle

que o Estado estabelecia na cidade do Rio de Janeiro16.

Entre as ferrovias e as rodovias principais e secundárias vai-se adensando uma poeira de

construções. A formação longitudinal, margeando os trilhos, intimamente ligada ao baixo preço

13 Ibid.. 188-189.
14 Dados elaborados a partir das tabelas encontradas em ABREU, 1988: 110 e 121. 
I5BELOCH. 1986: 25.
16 ABREU, 1988. 118-121.
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das passagens ferroviárias, vinte vezes mais baratas que as rodoviárias, vai dando lugar a uma

ocupação transversal17. Havia um limite porém, era o altíssimo preço da terra às margens das

rodovias, caro até mesmo para a instalação de indústrias. O papel de muro de contenção dos

loteamentos que as chácaras de laranja cumpriram no passado, agora era realizado pela

especulação imobiliária. A topografia ajudava também no estabelecimento de núcleos esparsos e

isolados. Lucro certo para as empresas de transporte e estimuladores da ocupação dos espaços

intermediários.

A população residente passava a estabelecer sua relação pendular com o núcleo central da

cidade do Rio de Janeiro e com os subcentros do subúrbio carioca, como Madureira e Cascadura.

Em 1958, partiam de Nova Iguaçu diariamente 18.30918 pessoas. Apesar da elevação de 16 para

114 composições diárias19, que passaram a trafegar pela linha férrea a partir da eletrificação, os

atrasos e a má qualidade do transporte muitas vezes obrigava a população a usar os ônibus. A

grande maioria, porém, dependia do preço subsidiado das passagens ferroviárias, mantidas em 2

cruzeiros antigos, entre 1944 e 196320. Na média, 61,45% dos que exerciam a função de

comerciário na Baixada trabalhavam fora do municipio onde residiam, em 1950. Para os que

trabalhavam como industriários, este índice elevava-se para 75,73%21. Em 1960, o municipio de

Duque de Caxias tinha 64,5% da sua População Economicamente Ativa (PEA) exercendo

atividade fora do município, no setor industrial. No setor de serviços, o índice era de 88,9%22.

O aumento do índice de urbanização da população da Baixada era igualmente constatado

pelo crescimento do número de pessoas ocupadas em atividades industriais. Em 1950, elas eram

34.643, o que correspondia a 14,1% da PEA. Já em 1960, o número elevava-se para 199.271 

11 SOARES. 1962: 172.
18 Ibid.. 186.
19 Ibid.. 186.
20 BELOCH. 1986: 26-27.
21 Dados elaborados a partir das informações de SOARES. 1962:185.
“BELOCH. 1986: 35.
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(25% da PEA) num crescimento de 475%23. No setor comercial, Nova Iguaçu saia dos 257

estabelecimentos, concentrados na sede municipal, em 1932, para os 1.038 espalhados por todo o

município, em 1958. Predominava o pequeno comércio dos armazéns, quitandas, armarinhos.

Destaque também para o comércio de construção, de móveis, de tecido e de artigos de

eletricidade24. Quanto às indústrias, iam crescendo de forma lenta. Nova Iguaçu, em 1958, tinha

92 indústrias, predominando as pequenas empresas de construção e de bebidas25. Em 1953, já

existiam 133 fábricas em Duque de Caxias, sendo 31 delas panificações26. Sete anos mais tarde,

Caxias já contava com 206 indústrias, que empregavam 7.738 pessoas. Um ano depois, 1961, o

funcionamento da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) daria início à formação de um

complexo petroquímico que, em 1970, já era responsável por 72% do total da transformação

industrial no município27.

A definição da zona industrial da cidade do Rio de Janeiro, feita em 1937, excluía por um

lado as zonas sul e norte, e por outro, Santa Cruz e a área entre ela e a Baixada de Jacarepagua,

por estarem afastadas das ferrovias. O eixo Estrada de Ferro Leopoldina - Avenida Brasil passava

a receber sua destinação fabril a partir dos investimentos do Estado. O que se viu, porém, foi uma

concentrada28. O novo eixo da Rodovia Presidente Dutra, prolongava para a Baixada a lógica dos

investimentos industriais da metrópole. Além dos incentivos fiscais oferecidos pelo antigo estado

do Rio, para reverter a queda da receita tributária após a crise da citricultura29, os municípios

recém-emancipados. Duque de Caxias, em 1943, Nilópolis e São João de Meriti, em 1947,

23 Dados elaborados a partir de GRYNSZPAN, 1987: 49.
24 SOARES, 1962: 192-196 e 210-211.
25 Ibid.. 190-191.
26 VELHO, 1965: 37.
2,BELOCH. 1986: 31-32.
28 ABREU, 1988: 99-103.
29 Ibid.. 121.

a favelização fornecedora de mão-de-obra barata eindustrialização passo a passo com
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também realizarão suas políticas de atração de investimentos via impostos mais baratos. No caso

de São João de Meriti, em 1957, as indústrias pioneiras ficavam isentas de impostos por 5 anos, as

não pioneiras gozavam de 50% de descontos por igual período30. Essa política de isenção fiscal

era possível graças ao aumento significativo das arrecadações, não mais enviadas para Nova

Iguaçu, de quem os municípios haviam se desmembrado. O orçamento municipal de Duque de

Caxias, por exemplo, passa de Cr$ 4 850 000,00 para Cr$ 14. 496 496,00 entre os anos de 1948 e

1952, tomando-se o quarto do estado. Quatro anos depois, ele havia quadruplicado, chegando a

Cr$ 65 milhões31. São João de Meriti, dez anos após a autonomia, já tinha uma receita de quase

Cr$ 40 milhões, boa parte vinda do imposto predial e territorial32.

Apesar da explosão urbanizadora até aqui apresentada e dos seus efeitos económicos,

sobretudo para os cofres públicos, as condições de vida dos habitantes da Baixada permaneciam

deterioradas Além das precárias condições dos transportes, já mencionadas, outros serviços

básicos, de competência do estado, encontravam-se extremamente reduzidos. Em 1950, dos

78.042 domicílios da região, apenas 19% possuíam abastecimento de água a partir de uma rede

geral. Dez anos depois, 1960, menos de 1/3 (26%) dos domicílios tinham acesso à água encanada.

É neste ano, também, que se tem o primeiro índice quanto aos domicílios servidos por uma rede

geral de esgoto na região, eles representavam apenas 10% do total. Os índices do município de

Duque de Caxias, entre todos da Baixada, eram os piores. O abastecimento de água que atendia

apenas 8% dos domicílios, em 1950, reduzia-se ainda mais, em 1960, restrito a apenas 4% dos

domicílios. A rede de esgoto simplesmente inexistia33. Quando no início do verão de 1956, o

médico da cidade de Caxias, Moacyr Rodrigues do Carmo, declarava que por falta de higiene, de

30 MEDEIROS. 1958: 106.
” VELHO. 1965. 39e81.
32 MEDEIROS. 1958: 105.
33 Dados elaborados a partir de ABREU, 1988: 124.
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recursos económicos e, principalmente, de água havia morrido 150 crianças em 15 dias34, o que se

via era apenas a ponta mais escandalosa de uma saúde pública abandonada, que se tornaria um

imenso mercado para os negócios das empresas privadas de saúde. Quando no final dos anos 50,

surgiu uma grande discussão na cidade sobre a construção do primeiro hospital, havia suspeitas de

que alguns médicos influentes impediam a realização das conversações, devido aos seus interesses

nas casas de saúde, além deles os políticos locais também eram citados como empecilho35.

A renda dos trabalhadores, por sua vez, encontrava-se bastante comprometida com três

gastos fundamentais: o pagamento das prestações do lote; a auto-construção habitacional e a

alimentação. Se em 1970, 45% dos que trabalhavam na Baixada recebiam até 1 Salário Mínimo

(SM), imagina-se que esse índice fosse bem maior nas décadas anteriores Em 1954, por exemplo,

o SM de Duque de Caxias passou a ser de CRS 2.100 00. Um ano antes, os preços somados do

feijão, café, macarrão, charque, manteiga, banha e arroz numa quantidade suficiente para abastecer

uma família de 7 pessoas (2 adultos e 5 crianças) por um mês, chegava a consumir 60% do

referido SM36.

2. 2. A zona conflagrada.

As mudanças na Baixada Fluminense, de 1930 ao início dos anos 60, não ficaram restritas

apenas à realidade urbana, em rápida expansão. Intimamente relacionado à vaga loteadora, o

mundo rural passará por transformações fundamentais na nova configuração que a região

assumirá. Neste período, surge uma tendência na área rural da Baixada de fragmentação de

34 VELHO, 1965: 73.
35 Ibid., 28-30.
36 Dados elaborados segundo informações de: VELHO, 1965: 40 e 50. A partir dos preços dos produtos da época foi 
feito um cálculo com base no consumo de uma família do mesmo tamanho, em condições de renda semelhantes só 
que vivendo nos dias atuais. Esse método pode produzir algumas distorções frente ao padrão de consumo da época, 
contudo, nos ajuda a ter uma maior aproximação da realidade, diante dos limites das informações obtidas.
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propriedades e de redução da área média para cada estabelecimento, que de 65 ha, em 1940,

passaria para 35 ha, em 1960. No mesmo período, em Nova Iguaçu, a área média passa de 18,6 ha

para 7,8 ha, apesar da redução do número de estabelecimentos37. Enquanto as grandes

arrendatários e os posseiros ampliavam sua presença. Os arrendatários duplicariam o seu número,

passando de 743, em 1940 para 1.522, em 1950. Os posseiros, em 1950, eram 253 e em 1960, já

somavam 1596. De 0,03% do total de estabelecimentos que ocupavam na Baixada, em 1940, eles

passam para 24,2%, em 196038. Deste modo, ao mesmo tempo que estavam mudando de mãos, as

terras da Baixada recebiam lavradores que passavam a expandir a lavoura, acrescentando à sua

área de cultivo mais 27.663 ha., de 1950 a 196039

Apesar disso, a vocação agrícola da Baixada Fluminense, que seria um cinturão verde para

enquanto no mesmo período, sua população urbana passava de 37,5% para 47,5% do total e, em

1960, chegava a 6O%40. Os loteamentos produziam, em grande parte, estas mudanças e atrás do

lucro que produziam surge uma nova figura no campo, o grileiro. Apoderando-se de terras alheias

através de documentação falsa e despejando lavradores através de recursos que iam das ações

judiciais ao uso da violência de policiais e de jagunços, eles operarão uma profunda ruptura nas

relações até ali existentes entre lavradores e proprietários41.

O movimento de resistência por parte dos pequenos produtores (ocupantes), auto-

o Rio de Janeiro, fracassava. A produção de alimentos ficara 35% menor, entre 1940 e 1950,

r GRYNSZPAN, 1987: 30-36. Esse autor, visando melhor adequar os limites geográficos da Baixada aos seus 
estudos sobre os movimentos sociais rurais, termina por estabelecer para a Baixada uma definição espacial diferente 
daquela até aqui utilizada O conceito de Baixada para GRYNSZPAN corresponderia à região formada pelos 
municipios de Itaboraí. Cachoeiras de Macacu, Nova Iguaçu. Duque de Caxias, Magé e Itaguaí. Trabalhar com essa 
definição em nada afeta as análises até aqui realizadas, já que os municípios de São João de Meriti e Nilópolis, 
excluídos da listagem, não possuem qualquer aspecto rural.
38 GRYNSZPAN, 1987: 37.
39 Ibid., 38.
40 Ibid.. 47-48.
41 Ibid.. 65-75.

propriedades encontravam-se nas mãos de administradores, outras categorias como os
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denominados posseiros, eclodirá, no final dos anos 50, quando intensificaram-se os despejos. Na

sua origem, encontramos não só a reação aos grileiros e aos despejos, mas também a participação

de lideranças camponesas, sobretudo aquelas ligadas ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Já

em 1948, no município de Nova Iguaçu, tinha sido criada a Sociedade dos Lavradores e Posseiros

de Pedra Lisa, cujo fundador, José Teodoro, seria mais tarde assassinado por grileiros. Um ano

depois, em Duque de Caxias, José Pureza organizava a formação de uma comissão para defender

os lavradores das pressões dos grileiros. Mais tarde, em 1952, após despejos na Fazenda São

criação da Associação dos Lavradores Fluminenses (ALF), presidida por Manoel Jerônimo42.

Tanto a Sociedade de Pedra Lisa como a ALF tinham atuações restritas às regiões onde

surgiram. Isso só será alterado em 1959, quando sobre a base da ALF foi criada a Federação das

Associações de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Estado do Rio de Janeiro, a FALERJ.

Ela surgiria a partir de uma resolução da I Conferência dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas

do Estado do Rio de Janeiro e consolidava as lutas que vinham ocorrendo. As lutas consistiam em

manifestações e passeatas nas cidades, apelos às autoridades, denúncias nos jornais, ações na

justiça e idas à Câmara e à Presidência da República. Porém, a principal reivindicação durante os

anos 50 foi a obtenção da terra através do usucapião43. Desta forma, lutas particulares entre

grileiro e um grupo de posseiros eram transformadas em questões sociais e políticas. No final dos

principal bandeira de luta A mudança de estratégia estava associada também a uma conjuntura

nacional de debates sobre a Reforma Agrária e ao cumprimento das propostas de campanha feitas

por Roberto Silveira (PTB), eleito por ampla coligação de forças, incluídas as esquerdas, para o

42 Ibid . 91-105.
43 O usucapião compreende uma legislação na qual o ocupante de uma área, comprovada sua permanência nela por 
determinado período, em condições pacíficas e sem que ela tenha sido reclamada por alguém, tem o direito de se 
tomar proprietário da mesma.

Lourenço e ameaças aos lavradores da área do Capivari, a mobilização encaminha-se para a

anos 50, por mostrar-se ineficaz, o usucapião foi substituído pela desapropriação, enquanto
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governo do estado, em 195944,

lavradores. Pedra Lisa era denominada pelo subdelegado da região como “zona conflagrada”. Em

agosto de 1961, os posseiros da Fazenda São Lourenço, em Duque de Caxias, receberam a bala o

oficial de justiça e os soldados que tentavam prosseguir na realização do despejo. No levante de

São José da Boa Morte, em Cachoeiras de Macacu, os jornais noticiaram a existência de 600

julgamento por eles realizado. A sentença não seria cumprida e o movimento foi reprimido pela

Polícia Militar45. Da parte dos proprietários e da polícia a violência prosseguia. No final de 1961,

lavradores despejados do Núcleo Colonial Santa Alice, em Itaguaí, que tentavam reocupar as

terras, tiveram o caminhão onde estavam metralhado pela polícia. Dois lavradores foram feridos e

cinquenta foram presos. No Imbé, fazendeiros impediam os lavradores de ocuparem as terras. Em

meio ao confronto, um lavrador foi morto e o técnico da Superintendência de Política Agrária

(SUPRA), que fazia as medições das terras, foi espancado e preso. Esses últimos fatos levaram à

criação da Comissão Parlamentar de Inquérito das Terras, no final de 196346.

A transformação da Baixada em um “barril de pólvora”, como noticiavam alguns jornais,

estava associada à intensificação das lutas camponesas. As ocupações de terras, que até o início

dos anos 60 se quer eram mencionadas, passavam ao primeiro plano da ação dos lavradores,

assumindo um caráter de desafio e pressão47. As desapropriações de terra aumentavam seu

número. Por parte do Governo Estadual, entre 1959 e 1963, 18 desapropriações foram

decretadas, 11 delas na Baixada. Pelo Governo Federal, a partir de 1963, foram decretadas 10,

44 Sobre este momento da mobilização dos lavradores ver: GRYNSZPAN, 1987: 146-159.
45 Ibid., 153 e 159-165.
46 Ibid.. 186-187 e 203-204.
47 Ibid., 166-169.

lavradores armados, que haviam prendido quatro grileiros e os condenaram à morte num

Diante dos conflitos crescentes, ocorreram casos de resistência armada por parte dos



ocupações irão ocorrer: a do Imbé, em abril, a da fazenda Maria Paula, em São Gonçalo, logo

depois da primeira, a da Fazenda Cachoeirinha, em Magé, no mês de maio e no final deste mês a

da Fazenda da Floresta, em Paracambi. No mesmo período, Bráulio Rodigues, uma das lideranças

da FALERJ, planejava uma marcha de lavradores expulsos de diversas regiões pelo município de

Itaguaí. Em maio, líderes estudantis e camponeses criam o Conselho Estadual de Defesa do

proprietários estavam se armando para reagirem à Reforma Agrária. O jornal Última Hora falava

da existência de uma “caixinha” dos proprietários de Campos para comprar armas e subvencionar

parlamentares e jornais O Secretário do Interior e Justiça, Hamilton Xavier e o Vice-Governador,

João Batista da Costa, eram também acusados pelos jornais de terem participado de reuniões de

proprietários que organizavam uma frente contra a “indústria de invasões” que os comunistas

haviam criado no estado do Rio. Além disso, o poder Judiciário endurecia sua relação com as

mobilizações camponesas, passando alguns juizes a dispensar um tratamento cada vez mais hostil

aos lavradores49.

O levante ocorrido em Capivari, Duque de Caxias, em junho de 1963, exemplifica o

momento que se vivia. Três área da Baixada tinham sido marcadas para serem despejadas As duas

primeiras haviam ocorrido, restando a do Capivari. A área já tinha sido objeto de vários decretos

de desapropriação e, mais uma vez ameaçados, os lavradores começaram a se organizar. Vindo de

diversas regiões, eles cavaram trincheiras no local e, armados, esperavam pela polícia. Nesta

espera, o comando da operação que estava com a Associação dos Lavradores de Duque de Caxias

foi tomado pelo Padre Aníbal Mendes, juntamente com alguns homens de Nova Iguaçu. Depois

disso, os lavradores prenderam e mantiveram como reféns um sargento e dois soldados de um

71 

sendo que apenas 2 estavam fora da Baixada48. Em meados de 1963, quatro importantes

48 Ibid., 195-196.
49 Ibid.. 206-210.

Homem do Campo. Como resposta a este quadro, surgiam notícias nos jornais que os
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posto da PM das imediações, um vereador de Caxias; jornalistas e prostitutas de uma boate

próxima. Pouco tempo depois, Aníbal e alguns lavradores foram presos, a rebelião desarticulada e

seria reforçada junto aos proprietários a ideia de que o campesinato fluminense estava sendo

preparado para a guerrilha50.

Após uma trégua no 2° semestre de 1963, a FALERJ realizaria no final do ano uma

manifestação de 10 mil lavradores, em Niterói. Em dezembro deste ano, surge a ocupação da

Fazenda Agro-Brasil, em Cachoeiras de Macacu. Em janeiro de 1964, lavradores ocupam a

Fazenda Tocaia, em Magé. Em fevereiro, é a vez das ocupações em Duque de Caxias: uma na

Cidade das Meninas e outra em Parada Angélica. No mesmo período, a SUPRA elabora um

decreto que considerava de interesse social para fins de desapropriação os imóveis com mais de

500 hectares que se situassem numa faixa de 10 km nas margens das rodovias, ferrovias e açudes.

A expectativa era de que este decreto fosse sancionado pelo Presidente João Goulart no histórico

comício na Central do Brasil, em 13 de março de 1964. Apesar das tentativas do SUPRA de

acalmar a situação, juizes davam declarações dizendo que os lavradores apenas aguardavam a

senha para a invasão geral. Proprietários residentes na capital do estado, Niterói, dirigiam-se para

o interior, tentando proteger suas terras. A Polícia Fluminense e a Delegacia de Ordem Política e

Social (DOPS) organizaram um esquema de policiamento reforçado, mas nada aconteceu após a

sanção do Presidente. A violência no campo só apareceria nos jornais após o Golpe Militar de 31

de março de 1964, quando o responsável pelo Plano de Ação Agrária acusava vários proprietários

e grileiros de estarem se apropriando de terras e plantações de lavradores através da violência. Os

subversivos51.

A politização da luta pela terra, o surgimento das mobilizações dos camponeses, sobretudo

50 Ibid., 211-214.
51 Ibid , 215-221.

agressores justificavam-se usando as acusações de que os lavradores eram comunistas e
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com as ocupações, as desapropriações e a formação da FALERJ e as respostas por parte dos

proprietários, dos governos e do poder judiciário demonstram uma das faces das grandes

mudanças que a reincorporação urbana da Baixada produzia. A onda loteadora que se sucedeu ao

conjunto de investimentos públicos na região era a ponta de uma lança que rasgaria

definitivamente as relações pré-estabelecidas nas mais diferentes esferas. A grilagem da terra era

uma ruptura tanto com os laços de dominação anteriores, como o estabelecimento de novas

demarcações de terras que nem o estado sabia a quem pertenciam. Os camponeses não foram os

únicos a sofrerem com as novas formas de segregação espacial que se constituíam na Baixada,

afastamento do núcleo metropolitano estabelecidos pelos transportes coletivos e pelos

loteamentos. Os posseiros, porém, formavam o grupo mais duramente castigado, pois perdendo a

terra se viam apartados simultaneamente dos instrumentos de sobrevivência e do modo de vida e

de trabalho que tinham O movimento social que criaram foi para a recente história da Baixada

uma das melhores expressões da capacidade de mobilização, de organização e de empreendimento

político por parte de setores populares tradicionalmente desprezados pelas elites locais e pelos

seus representantes políticos

estado do Rio não ocorreu, porém, sem dificuldades e polêmicas. Diversos grupos disputavam a

representação dos camponeses indo dos comunistas, predominantes na FALERJ; passando pelos

membros da Federação dos Lavradores do Rio de Janeiro (FLERJ) criada na disputa com a

FALERJ e apoiada pelo então Governador Roberto Silveira; até chegar à Federação dos Círculos

Operários Fluminenses (FCOF), numa perspectiva legalista e oposta à estratégia de ocupações da

FALERJ, e chegando aos politicamente interessados em se relacionar com as potencialidades

eleitorais deste movimento, como foi o caso de Tenório Cavalcanti.

Se na disputa pelas terras da Baixada, feita pelas empresas imobiliárias loteadoras, o

pois os trabalhadores urbanos eram, por sua vez, atingidos pelos processos de aproximação e

e culturais. A presença desses novos atores na cena política do
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recurso à violência tinha se ampliado, deixando de ser quase que exclusivo dos donos do poder

local, com as mobilizações camponesas essa violência ganha nítido contomo de uma luta entre

segmentos sociais, alargando ainda mais o seu uso. Proprietários e lavradores justificariam o

confronto armado na defesa ou conquista das suas propriedades e de seus interesses enquanto

grupos mobilizados politicamente. Se inicialmente a figura do grileiro opera uma divisão no

conjunto dos proprietários locais, por desestruturar as relações estabelecidas, posteriormente, com

o crescimento das lutas camponesas e o acirramento das questões relativas à Reforma Agrária,

essa diferenciação será abrandada frente ao conflito e às vantagens estratégicas de uma posição

mais unitária. Evidente, portanto, que no embate os proprietários fossem frequentemente melhor

sucedidos, não só pela melhor capacidade de se armarem mas pela possibilidade de uso tanto da

comando, onde a polícia entrará como grande prestadora de serviços.

Observa-se, pois, uma violência que vai deixando de ser pontual, comumente presente em

confrontos localizados e empregada por grupos restritos da sociedade. Progressivamente, setores

populares passam a usá-la como estratégia concreta na obtenção dos seus interesses. Pela primeira

vez na história da região, a violência assumiria tais proporções e significados. Algo que explica,

em parte, a posterior repressão que o Golpe Militar de 1964 realizará na região, como por

exemplo o que ocorreu com toda a área de Xerém e Belford Roxo, onde os trilhos da estrada de

ferro Rio D’ouro foram arrancados com a promessa de construção de uma rodovia que até hoje

não existe. Todo o escoamento da produção feita pelos lavradores nos trens foi interrompida, o

que decretou o completo fracasso agrícola da região52

violência oficial, juridicamente acionada, como pela formação de grupos armados sob o seu

52 Ate os produtos tradicionalmente produzidos na região diminuíram na quantidade e na área cultivava. A 
mandioca passou de 8.345 toneladas numa área cultivada de 1.112 ha , em 1970, para 2.790 toneladas numa área 
de 327 ha, em 1980. No mesmo período, a banana passou, respectivamente, de 1.324 ton./2.088 ha, para 305 
ton./311 ha. Ver: DABUL, 1987: 15.
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2. 3. Do coronelismo oligárquico ao “clientelismo de esquerda”.

Após este período, a elite política da Baixada não será também a mesma. Da decadente

região da Primeira República à maior concentração eleitoral do estado, nas vésperas do Golpe

Militar de 1964, a Baixada Fluminense conhecerá mudanças profundas na recomposição da

estrutura de poder local, mesmo que persistam antigas práticas políticas.

Enquanto zona decadente, a Baixada assumia um caráter secundário na estrutura política

do Primeiro Reinado53. O fazendeiro-sol do período Imperial, agarrado aos seus títulos e status,

tentando perpetuar sua propriedade e sua plantação, enfrentava a crise da lavoura açucareira e

debatia-se frente as consequências da abolição. Esse quadro tomava a vida política da Baixada

cada vez mais dependente da conjuntura política estadual e ainda mais daquela do Distrito Federal.

Com a República, o café, que havia deixado pouquíssimos vestígios nas terras da Baixada54,

tornara-se o produto em torno do qual articulavam-se os grande fazendeiros, não só no estado do

Rio, mas sobretudo nos estados dominantes do pacto oligárquico republicano. A crise agrícola do

estado do Rio, a partir de 1890, não estava relacionada apenas ao fracasso da cafeicultura na Vale

do Paraíba, mas associava-se às dificuldades de se construir uma economia sobre bases

alternativas àquela do escravismo55. O debate político girava ao redor das soluções para esta crise,

onde a Baixada, mesmo insignificante enquanto área de monocultura cafeeira, tinha o seu papel a

cumprir.

O primeiro governo republicano, chefiado por Francisco Portela, havia se aproximado dos

antigos monarquistas, liderados pelo conservador Conselheiro Paulino Soares de Souza. Uma

aproximação que visava a criação de uma base de poder própria por parte de Portela e que

53 A conjuntura política da Primeira República aqui apresentada encontra-se na obra de FERREIRA 1994.
54 Trata-se aqui da Baixada no seu sentido restrito, empregado dentro deste estudo, e que neste período restringia-se 
à vila de Iguaçu.
55 FERREIRA, 1994: 35.



76

fragilizava os republicanos históricos, liderados por José Tomás da Porciúncula. Com o fracasso

do projeto de Portela, tanto os antigos monarquistas como os republicanos históricos passaram a

consolidar suas conquistas políticas numa disputa intra-oligárquica subordinada a uma unidade

indispensável para

Porciúncula e Alberto Torres passaram a compor a cúpula do Partido Republicano Fluminense

grupo dissidente campista, liderados pelo Barão de Miracema, aliou-se a elementos dissidentes de

Niterói, a Portela e aos opositores do Presidente da República, Prudente de Morais. Em 1898, esta

instabilidade política ganha contornos mais graves quando o recém-eleito presidente do estado,

Alberto Torres, rompe com Porciúncula e Conselheiro Paulino, ao não apoiá-los no confronto

com o Barão de Miracema. Nesta divergência somavam-se, além do caráter pessoal-clientelístico

mais visível, elementos económicos e político-ideológicos. A cúpula do PRF, liderada pelo

Conselheiro Paulino, caracterizava o maior compromisso com o passado imperial e com os

grandes proprietários. Já o grupo de Alberto Torres, abrigava os políticos mais jovens, marcados

pelas lutas abolicionistas e republicanas57. Essa polarização ficaria evidente quando das

resistências às medidas económicas propostas por Torres e aprovadas na Assembléia Legislativa.

Elas visavam a difusão da pequena propriedade, o aproveitamento do trabalhador nacional, a

diversificação agrícola e a mudança da base tributária do estado com a redução do imposto de

exportação e a criação do imposto territorial58.

Neste momento, a emergência de Nilo Peçanha como liderança política do estado,

representa mais a retomada das propostas reformistas de Alberto Torres do que a ascensão das

antigas elites campistas na política estadual. Embora sendo um deputado federal campista, Nilo

(PRF) num quadro de estabilidade política Este equilíbrio só viria a ser rompido, quando um

56 Ibid.. 17-18.
5" Ibid., 18-19.
58 Ibid.. 19.

se manter a autonomia estadual56. Deste modo, Conselheiro Paulino,
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tinha no grupo que lhe dava sustentação a predominância dos interesses dos cafeicultores. O setor

açucareiro campista perdia influência não só pela secundarização do açúcar na pauta de

surgimento de grandes usinas com seus usineiros pouco ligados à tradicional elite fluminense59.

Buscando a modificação no sistema tributário e a diversificação da agricultura, Nilo nada

mais fazia do que reforçar uma visão agrarista para a crise económica. Estava dentro dos marcos

vocação agrícola do país. Por outro lado, este mesmo ruralismo serviria como movimento político

paulistas. A participação de Nilo nas articulações de grupos oligárquicos regionais em oposição à

consolidação da aliança Minas-São Paulo, representada pelo governo de Prudente de Morais,

revelaria, no entanto, a frágil unidade política fluminense que sofria constantemente a interferência

do governo federal61.

A vitória de Campos Sales e o estabelecimento da política dos governadores inauguraria

uma nova estrutura política que poria fim à instabilidade da primeira década da República. Para

tanto, este novo pacto confinava os conflitos políticos à esfera estadual, eliminava os partidos

nacionais, perpetuava as situações no poder e bloqueava qualquer possibilidade de ascensão das

oposições.

Quando se tomou presidente do estado do Rio de Janeiro, de 1903 a 1906, Nilo Peçanha

entrou em rota de colisão com o governo federal. A instabilidade política do estado se agravaria

ainda mais com a derrota do candidato oficial à Presidência da República, em 1906. Na chapa

vitoriosa da oposição, Nilo Peçanha era o Vice-Presidente. A morte de Afonso Pena e a ascensão

na formação de um eixo alternativo de poder frente à hegemonia das oligarquias mineiras e

59 Ibid . 21-22.
60 Sobre o ruralismo na Primeira República ver: MENDONÇA 1993: 25-40.
61 FERREIRA. 1994: 23-24.

exportações, mas também pela diferenciação que ocorria no interior deste grupo, com o

de um ruralismo60 que expressava a reação conservadora do campo frente a cidade, mantendo a
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de Nilo à presidência reverteu por completo esta situação, dando ao grupo nilista os instrumentos

para neutralizar os opositores e estabilizar a política fluminense ao seu favor, dando força ao eixo

alternativo de poder fora dos grandes estados. A posterior eleição de Hermes da Fonseca

caracterizava a continuidade da política nilista. A ruptura, porém, entre Nilo e Pinheiro Machado,

no grupo de sustentação de Hermes, e a aliança deste com Machado, bloquearia as pretensões de

Nilo quanto à continuidade de sua liderança. Seu retomo ao cenário político estadual em 1914,

como presidente do estado, e seu afastamento deste governo, em 1916, para ser ministro das

Relações Exteriores, se deu quando ocorria um refluxo da luta dos estados de segunda grandeza

na manutenção de um eixo alternativo de poder. Além disso, o eixo Minas-São Paulo passava a

incorporar a voz dissonante das oligarquias regionais representada por Nilo. A reaparição dele

como candidato à Presidência da República pelo movimento oposicionista da Reação Republicana,

na sucessão de 1922, marcaria os últimos anos da fase de dominação nilista. Sua derrota permitiu

o alinhamento do estado do Rio com o governo federal, na velha esteira da política dos

governadores. Esta estabilidade, porém, seria logo interrompida com a deposição de Washington

Luís pela Revolução de 30. A interferência de lideranças políticas de outros estados passaria, após

1930, a ser uma constante.

Esta visão sobre a conjuntura da Primeira República no estado do Rio de Janeiro favorece

a compreensão do que se passava nas terras da Baixada. Ao longo do período nilista, ela teria sido

ffeqúentemente beneficiada pelas políticas reformistas. A diversificação da produção agrícola,

como proposta para a recuperação da economia estadual está na base dos incentivos à citricultura

que se desenvolvia nas terras de Iguaçu. Das reduções de impostos às medidas de saneamento,

Nilo consolidava uma relação fundamental com o poder local estabelecido.

Nesse período, o coronelismo62, enquanto estrutura de poder, tornava-se cada vez mais

62 O coronelismo é aqui empregado conforme a elaboração que lhe foi dada por LEAL, 1975.
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inevitável para a Baixada. O quase absoluto poder privado dos grandes fazendeiros enfraquecia à

proporção da decadência económica de suas terras. Ao seu lado, o Distrito Federal, representando

a maior visibilidade da esfera do poder público, travava sua conflituosa relação com as lideranças

políticas fluminenses e ambos, por sua vez, interessavam-se cada vez mais pelos votos rurais que a

Baixada oferecia para a nova forma de legitimação do poder. Deste modo, os rebeldes senhores

coloniais, que exerciam a lei e o governo num sistema escravista e patriarcal, passam a dar lugar

aos coronéis, chefes de um sistema rural decadente e ávidos pelos benefícios do poder central,

mesmo que isto significasse a perda da sua autonomia63.

É verdade, porém, que o alinhamento govemista imposto pela política dos governadores

cidade de Nova Iguaçu revela os dilemas deste sistema. Até aquele ano, o poder Executivo do

município era exercido pelo Presidente da Câmara. Quando foi necessário construir uma rede de

municípios que não tivessem recursos para fazê-lo, criando para tanto Prefeituras que seriam

entregues a interventores nomeados pelo próprio Estado. Diante da lei, os vereadores reagiram

afirmando que a rede seria criada sem a interferência do Estado e que o ônus seria dos cofres

municipais, mesmo que os custos previstos fossem o dobro da receita orçamentária municipal

Apesar dos vereadores terem expedido os editais para a licitação, o Governo do Estado

determinou a criação da Prefeitura, tendo em vista a instalação da rede de esgoto. O Prefeito

da autonomia municipal, o Presidente da Câmara, Ernesto França Soares, acusaria o interventor

de arrombar portas, de trocar fechaduras e de realizar outros atos abusivos. O recurso impetrado

junto ao Juiz Federal do Estado acabou favorecendo a França Soares, pois resultou na ilegalidade

nem sempre foi obtido de forma tranquila. A intervenção do Governo Estadual, em 1919, na

63 LEAL, 1975: 56-57.

nomeado foi o Dr. Mário Pinotti, chefe do posto de profilaxia. No protesto contra esta “violação”

esgoto na cidade, a lei n° 1614 autorizava o Governo Estadual a realizar sua instalação em
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da criação da Prefeitura pelo Estado. O Prefeito nomeado, Mário Pinotti, juntamente com o

Prefeitura, mas foram impedidos. O desfecho, porém, seria outro. Em 1920, morria França Soares

e o outro defensor da autonomia municipal, o coronel Alberto Melo, se exilou na Guanabara.

Mário Pinotti tomou-se, portanto, o primeiro Prefeito de Nova Iguaçu64.

Com o voto universal, pós 1930, a reciprocidade do coronelismo vai se impondo. De um

lado, os chefes locais que conduzem as tropas de eleitores, do outro, a situação política dominante

no Estado, que dispõe do erário, dos empregos, dos favores, da força policial, em fim, dos

recursos que garantem a perpetuação do poder local. Onde o favor e a violência serão

simultaneamente empregados no controle dos dependentes, no convencimento dos recalcitrantes e

na destruição dos inimigos. Daí o valor cada vez maior que passarão a ter os delegados-e os

subdelegados de polícia, enquanto prestadores de serviço do Estado para com os correligionários

municipais. Empregados para atrapalhar

políticos, negar favores e impedir direitos aos adversários65.

A citricultura havia criado um novo grupo económico, no entanto, a perpetuação dos

chefes locais, através do coronelismo, impediu que os citricultores renovassem o perfil político

local Após a era nilista, e sobretudo no governo Washington Luís, estes grandes proprietários

viriam suas terras beneficiadas pelos serviços de saneamento e pela abertura de estradas. A

Revolução de 30 e a era Vargas produzirão mudanças neste cenário político, não tanto pela

ruptura com as práticas vigentes no coronelismo, mas pela relação que passará a estabelecer com

as massas urbanas, o que transformava a Baixada num paraíso político.

As mudanças que o pós-30 trarão para a política na Baixada encontram-se descritas na

trajetória de dois políticos emergentes na região: Getúlio de Moura e Tenório Cavalcanti. Embora

64 PEREIRA. 1970: 108-115.
65 Ibid., 43 e 47.

as oposições, acobertar a perseguição aos inimigos

Presidente da Assembléia Estadual, correligionários e soldados, tentaram ainda invadir a
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diferentes, suas vidas políticas serão pontuadas pelas principais contradições que definirão o poder

local neste período.

O incidente no qual Getúlio de Moura esteve à frente, logo após a Revolução de 30, toma-

se bastante revelador da nova conjuntura política que emergia66. Plínio Casado, interventor federal

no estado do Rio, a conselho de Manoel Reis, influente político da Baixada, havia nomeado para

Prefeito Sebastião de Arruda Negreiros. Getúlio de Moura, que iniciava na política sob os

auspícios de Ricardo Xavier da Silveira, outro influente personagem da política iguaçuana, sente-

se prejudicado, já que havia obtido a desistência de Abílio Mota, terceiro candidato à Prefeitura, a

seu favor. Articulando-se com o sargento Roberto Cabral, que havia assumido a chefia militar da

revolução iguaçuana, consegue que este envie para fora do município o sargento do destacamento

policial, através de uma falsa ordem de diligência. O sargento Cabral apodera-se então das armas,

sem munições, da delegacia, junta-se ao destacamento comandado pelo Sr. Pereira Dias e prende

o coronel Nicolau Rodrigues da Silva, possível opositor ao golpe. Getúlio de Moura, junto com

outros revolucionários, lavra então uma ata tomando posse da Prefeitura e obriga o Prefeito

interino, coronel Carlos Matos, a transmitir-lhe o cargo. Informados no mesmo dia do que ocorria,

as autoridade da Revolução enviam para Nova Iguaçu forças do exército sob o comando do

coronel Sotero de Menezes. Após a prisão de Getúlio de Moura e do sargento Cabral, segue um

interrogatório onde são indagados se desconheciam que era crime tomar à força o governo.

Getúlio de Moura responde que ignorava isto, já que seguia o exemplo do seu chefe, o Dr. Getúlio

Vargas. Em meio à gargalhada geral terminaram soltos e Arruda Negreiros assumiria o cargo.

Mais do que produzir rupturas no bloco do poder local, a Revolução de 30 revelava, de

fundamentava. Por trás de Negreiros e de Moura, antigos políticos como Manoel Reis e Ricardo

forma mais nítida, a mobilidade do solo pantanoso sobre o qual a política da Baixada se

66 O relato sobre o incidente aqui apresentado foi elaborado a partir de duas fontes: PEIXOTO, 1968: 105-106 e 
MEDEIROS, 1958: 110-111.
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Xavier da Silveira tentavam dar continuidade aos seus projetos na relação com o Distrito Federal

que passava para as mãos de Vargas. Montada numa farsa, que contava com ordens falsas e armas

gesto trazia algo de verdadeiro. Os coronéis começavam a perder espaço para figuras políticas

emergentes cuja base de poder ainda não estava definida. Getúlio de Moura tentou usurpar este

poder e, a exemplo de Vargas, legitimava-se no fracasso da velha ordem oligárquica.

No rastro da vaga que alijará os por demais comprometidos com a velha ordem

republicana, Getúlio de Moura passará a construir sua empresa política. Enquanto concorrente que

entra num mercado sem apresentar grandes cacifes, Moura já demonstrava no seu primeiro grande

ato a percepção dos recursos que poderia lançar mão. A força e a violência estavam ali, como os

mais eficientes de todos. A ilegalidade também, já que se tratava da ruptura com a ordem

existente. Estes recursos ele iria manter, ao longo da sua trajetória, com exceção da ilegalidade,

pois, em meados da década de 40, passa a fazer parte dos quadros de uma das poderosas

máquinas políticas oficiais, o Partido Social Democrático (PSD)67. Deste modo, foi Deputado

Federal durante 20 anos e chefiou a Casa Civil quando Ranieri Mazilli ocupou a Presidência da

República. Para os

incentivo a loteamentos clandestinos e a ocupações caóticas de terrenos, buscando sempre

aumentar seu colégio eleitoral. Quando vieram as emancipações, e o município de Nova Iguaçu foi

dividido em quatro, ele colocou em cada novo município um lugar-tenente seu: em Duque de

Caxias, Tenório Cavalcanti; em São João de Meriti, a família Hazuk; ele mesmo em Nova Iguaçu

da Baixada69.

seus opositores, além da poderosa máquina clientelística, Moura valia-se do

sem bala, a posse de Getúlio de Moura nada mais podia ser do que um blefe. No entanto, seu

67 GRYNSZPAN, 1990: 85-86.
68 O Estado de São Paulo, 1/12/1978.
69 Jornal do Brasil. 28/10/79.

e a família Simão, em Nilópolis68 Além disso, indicou o nome da maioria dos donos de cartórios
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Muito mais rica em detalhes e mais significativa em relação ao quadro político que surgia

é, porém, a trajetória de Tenório Cavalcanti. Embora de um ramo empobrecido, pertencia à

poderosa família dos Cavalcanti de Albuquerque. Saindo de Alagoas, em 1926, procurou no Rio

de Janeiro seu tio e padrinho, o Deputado Natalício Camboim de Vasconcelos, dando início à rede

de relações que determinariam, em grande parte, seu futuro na Baixada. Por intermédio do

padrinho passou a se relacionar com Hildebrando de Góes, diretor do Departamento de Portos,

Rios e Canais, e responsável pelo processo de saneamento da Baixada Fluminense. Este lhe

posteriormente lhe recomendou a Edgard de Pinho, cunhado do Ministro das Relações Exteriores

do Governo Washington Luís, Otávio Mangaria. Assim, Tenório foi administrar as fazendas de

Pinho e ainda por cima era responsável pela construção da estrada Rio-Petrópolis no trecho que as

cortava. Segundo Tenório, com esse trabalho e com a venda de lenha e carvão, conseguiu dinheiro

O que se vê na chegada de Tenório, é que apesar de ser mais um migrante nordestino, ele

não construía seu empreendimento pessoal do nada. As relações familiares e de parentesco o

introduziam em círculos políticos e económicos, onde a moeda corrente da troca de favores

rendia-lhe uma promissora base de sustentação. Lançado em meio às disputas por terras numa

região em fase de voraz reincorporação privada, Tenório não demoraria a assimilar também um

outro código determinante, o da violência. Em meio aos constantes conflitos entre jagunços pela

demarcação das propriedades e mesmo pela obtenção de emprego, ele, mais um capataz entre

tantos, começa a se destacar a partir do mito de ser inatingível, de ter o “corpo fechado”, não

podendo ser ferido pelos inimigos. Por trás do mito estava a farsa aliada à ignorância popular, bem

como a proteção por parte do círculo de relações de poder ao qual se filiava. Importando

conseguiu um emprego de controlador de ponto, nas obras da estrada Rio-São Paulo e

para comprar 43 propriedades.70

70 Sobre a chegada de Tenório no Rio e o círculo de relações que estabeleceu ver: BELOCH, 1986: 43-46 e 
GRYNSZPAN. 1990: 76-77.
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nordestinos, muitos parentes seus, chegou a formar um grupo com 40 homens que, segundo ele,

eram rápidos no gatilho, corajosos e dispostos a enfrentar qualquer situação71. Uma destas

situações, por exemplo, foi a de ser responsável pela segurança do Presidente Washington Luís,

quando da sua visita às obras da Rio-Petrópolis72

A escalada dos confrontos armados entre Tenório e outros por terras e poder culmina com

a presença da polícia e o acirramento dos conflitos. Preocupado com os danos desta situação para

os seus negócios, Edgard de Pinho decide demitir Tenório. Com a indenização recebida, toma-se

comerciante, montando uma casa de materiais de construção e madeiras. Deste modo, em poucos

anos já havia construído um significativo património. Além disso, seu casamento com Walquíria

Lomba, filha de influente comerciante e sobrinha-neta do coronel João Telles Bittencourt, antigo

Prefeito de Nova Iguaçu, ampliava sua rede de relações com as famílias que controlavam o poder

local. A transformação do antigo patrão em compadre, após o nascimento da primeira filha, nada

mais era do que o desdobramento desta projeção73.

Ao eleger-se vereador pela União Progressista Fluminense, em 1936, entrava para a vida

política, representando o distrito de Duque de Caxias na Câmara de Nova Iguaçu74. Antes disso,

havia participado com Pinho no movimento que pregava a volta da normalidade constitucional

após a Revolução de 30. O início da sua vida política se dava, portanto, pela via da oposição ao

governo Vargas, algo determinado em grande parte pelas vinculações pessoais que estabelecera

com aqueles que foram duramente atingidos pela Revolução de 30. Os efeitos desta oposição

rapidamente se fariam sentir. Além da prisão que sofreu antes de ser Vereador, quando foi

71 BELOCH. 1986: 46-47.
72 GRYNSZPAN. 1990: 78.
"3 BELOCH. 1986: 47-48 e GRYNSZPAN. 1990: 79.
74 Ibid.. 47-48.
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acusado de um atentado contra o próprio Getúlio Vargas75, teria o mandato cassado após um

flagrante, em 1937, onde a polícia, para incriminá-lo, teria colocado em seu carro material de

propaganda subversiva e armas76. Mas como nem só de oposição vivia uma recém-inaugurada

pares, que por sua vez relacionavam-se com pessoas vinculadas ao governo. Foi o caso do antigo

patrão, Edgard Pinho que, além da sua fazenda, onde Tenório freqúentemente se recuperava após

os embates violentos e prisões, conseguira também para ele o cargo de fiscal da Prefeitura de

Nova Iguaçu, nomeado pelo então Prefeito, Ricardo Xavier da Silveira, amigo de Vargas, que

além disso passaria a interceder por ele sempre que ia preso77. Esses fatos explicam porque

fiscal da Prefeitura'8.

ferimentos a bala, 28 episódios violentos e 8 prisões, segundo suas memórias79, Tenório haveria de

protagonizar uma verdadeira guerra, sobretudo nos crescentes conflitos com os delegados da

cidade, prepostos políticos de um governo que rompia com a prática da Primeira República, de

deixar a escolha de delegados e o controle da polícia a cargo dos chefes políticos locais.

Acusando-os de torturadores e acobertadores de assassinos, que eram utilizados em serviços

sujos, Tenório se eximia das mortes a ele imputadas alegando autodefesa ou atribuindo-as a

outros. Assim ocorreu no caso do subdelegado Joaquim Peçanha, assassinado no interior de um

trem da Leopoldina. Um ato que para Tenório visava incriminá-lo frente a opinião pública80. As

Tenório, mesmo após o estabelecimento do regime ditatorial estadonovista, permaneceu como

pequena empresa no mercado político daquele período, não faltou a Tenório o apoio de seus

75 Uma pedra rolou de uma encosta à beira da Rodovia Rio-Petrópolis e atingiu o carro do Presidente Vargas, 
matando seu ajudante-de-ordens. Tenório foi solto após comprovada a casualidade do acidente, ver: FORTES, 
1986: 69.
76 FORTES. 1986: 83 e GRYNSZPAN. 1990: 80.
77 GRYNSZPAN. 1990: 80.
78 BELOCH. 1986: 47-48.
79 Ibid.. 66.
80 FORTES. 1986: 88.

Na sua quotidiana relação com a violência, que lhe renderam, de 1928 a 1953, 47
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acusações que sofria por parte dos seus inimigos, de que era um elemento estranho àquela região,

opositores e que através da proteção a hotéis, cassinos e outros negócios ilícitos enriquecia-se,

revela o campo comum compartilhado por ambos. Na definição que separava os amigos dos

inimigos, a cidade de Caxias estaria dividida entre os que eram favoráveis a Tenório e os que eram

favoráveis aos inimigos de Tenório81. As mortes seguiam portanto esta lógica, atingindo muitas

vezes os que estavam próximos aos que se confrontavam.

grande adversário. O recrudescimento dos conflitos chegará ao máximo com a nomeação de

Agenor Barcelos Feio para a Secretaria de Segurança, o que para Tenório significava um prémio

pelos serviços que Feio prestara no Rio Grande do Sul, quando ajudou a depor o general Flores da

Cunha, que se opunha ao Golpe de 3782. Na esteira destes atos, Amaral Peixoto nomearia para a

recém-emancipada cidade de Caxias, em 1943, o seu próprio primo, Heitor do Amaral Gurgel83.

Tenório. Ao invés da repressão a persuasão. Convidado por Amaral para ajudá-lo na criação do

Partido Social Democrático (PSD), Tenório responde que só o faria se Heitor Gurgel fosse

substituído na Prefeitura de Caxias e se ocorresse a demissão de toda a polícia no município.

Como nada disso foi feito, Tenório se exoneraria do cargo de fiscal, no qual permanecera mesmo

durante o período da interventoria. Na mesma conversa com Amaral Peixoto, Tenório havia

indicado Getúlio de Moura, para a tarefa que lhe fora proposta. Surpreendeu-se, porém, quando

soube, dias depois, que Getúlio havia aceito o convite, tomando-se Prefeito nomeado de Nova

Iguaçu. A justificativa para tal decisão era a de que todos os políticos da região tinham aderido à

Com a previsão do fim do regime ditatorial, Amaral Peixoto tenta mudar de estratégia para com

Com o Estado Novo, Tenório terá no Interventor Amaral Peixoto, genro de Vargas, seu

81 SILVA, 1954:11 apud GRYNSZPAN, 1990: 84.
82 GRYNSZPAN, 1990: 81-82.
83 FORTES. 1986: 98-99.

importado para ser capanga e organizador de um bando de jagunços; que eliminava seus
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ditadura. Tenório, afirmando ser uma exceção, acabou rompendo com o amigo84.

Em Caxias, Tenório responsabilizava-se pela manutenção do diretório da União

Democrática Nacional (UDN) no ponto mais central da cidade, o que era interpretado pela

situação como uma provocação. Em meio a esta guerra declarada, ele se envolveria em mais um

conflito que resultou em três mortos e cinco feridos. Ele próprio com uma bala alojada junto à

pulmão85. Enquanto se recuperava, acidentes

para se desfazer dos corpos daqueles que morriam sob tortura na Delegacia, criava cenários de

acidentes, onde as vítimas apareciam jogadas em estradas de grande movimentos, nas linhas de

ombro. Logo após o incidente, a casa do subdelegado Manoel Lopes foi invadida por Armindo

que, além de assassinar o subdelegado, matou o noiva de sua filha e feriu sua esposa. Armindo

havia avisado Tenório desta última emboscada, fora preso após o tiroteio e torturado na delegacia.

Após capturar, matar e arrastar pelas ruas o culpado, a polícia responsabilizou Tenório pelo

ocorrido Sua casa, porém, não foi invadida e o novo subdelegado daria continuidade aos novos

lances desta guerra pelo poder local87.

Se por um lado os laços de fidelidade mantinham Tenório no círculo oposicionista daqueles

política que o impulsionava cada vez mais para uma posição independente e personalista. Além do

mais, podia se vislumbrar os efeitos eleitorais da explosão populacional que ocorria na Baixada.

Foi assim que, já formado em direito, retoma a carreira política elegendo-se Deputado Estadual

a quem devia muito de suas conquistas, por outro lado, tinha mergulhado numa sangrenta disputa

trem ou no rio Meriti86. No final de 1945, outro confronto. Tenório é atingido na nuca e no

84 GRYNSZPAN, 1990: 82-83 e FORTES, 1986: 98-99 e 103.
85 FORTES, 1986: 112, 121-123.
86Ibid., 126.
87 Ibid.. 127-128.

espinha, duas na base do crânio e uma no

“misteriosos” iam ocorrendo com aqueles que o seguiam. Conforme o relato de sua filha, a polícia
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pela UDN, em 1947, recebendo dois terços da votação de Caxias, isto é, 2.800 votos88.

Tendo que conviver na Assembléia Legislativa com o agora Deputado Agenor Barcelos

Feio, Tenório dará início à fase das “sessões fantasmas” da casa As discussões entre os dois

ficavam no limiar entre a ofensa verbal e a troca de balas, obrigando os demais membros a

esconderem-se abaixados89. Foi nesse período que Tenório tomou-se o primeiro e quem sabe o

único parlamentar do Brasil a andar com armamento pesado. Valendo-se de uma capa-preta,

presente de um amigo, passou a carregar junto a si uma metralhadora, apelidada de “lurdinha”.

Por baixo da capa ocultava também o colete de aço que sempre utilizava90. Segundo Amaral

Peixoto, para carregar esse aparato Tenório tinha uma licença especial do também alagoano

general Pedro Aurélio de Góis Monteiro, chefe militar da Revolução de 30, duas vezes Ministro

da Guerra e chefe do Estado-Maior do Exército. Essa licença se estendia também para vários

homens que trabalhavam para Tenório9'.

Como um político de perfil tão popular, uma espécie de fusão entre o populismo e o

coronelismo92, podia ter entrado num partido como a UDN, marcado pelo elitismo dos

“bacharéis” liberais9 Inicialmente, sua oposição coronelística e visceral contra Amaral Peixoto e

seus delegados parece ter garantido seu ingresso e permanência. Posteriormente, os bacharéis

teriam que suportá-lo devido ao volume de votos que obtinha com sua máquina eleitoral

personalista93. Por exemplo, se a UDN conheceu a derrota em 1950, quando Amaral Peixoto

retoma ao governo batendo Prado Kelly e Vargas vence o brigadeiro Eduardo Gomes, Tenório

elegia-se Deputado Federal, com 9 000 votos, triplicando sua última votação e ficava como o

88 BELOCH. 1986: 49 e 118.
89 FORTES. 1986: 138-139.
90 BELOCH. 1986: 71 e FORTES, 1986: 138-139.
91 BELOCH, 1986: 72-73.
92 Ver o subtítulo: “Coronelismo Urbano?” de BELOCH. 1986: 103-107.
93 Ibid.. 116-118.
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quarto colocado entre os udenistas fluminenses94. A mecânica desta máquina eleitoral tinha no

clientelismo o combustível determinante na produção de votos. O então advogado e Deputado

Federal havia montado um escritório em cima da garagem de sua casa. Ali formavam-se um

serviço de atendimento que anos mais tarde seria composto por 3 secretários e 30 atendentes que

dividiam as filas por assuntos como emprego, comida, documentos, problemas familiares 95.

Distribuindo favores com recursos que para Tenório vinham do seu património adquirido no

período da construção da Rio-Petrópolis, mas que para seus opositores vinham do crime e das

ações ilícitas, como a “proteção” aos cassinos e ao lenocínio na cidade, ou das irregularidades no

cálculo dos orçamentos enquanto fiscal da prefeitura96, a verdade é que o homem da capa-preta

consolidaria sua base política à margem das grandes estruturas políticas já existentes.

A projeção nacional do nome de Tenório, no ano de 1953, ocorrerá não tanto pelo seu

desempenho no mandato federal, mas pela explosão da violência na disputa local. O caso do

assassinato do delegado Albino Imparato representará o ápice desta crónica política. Imparato

viera para Caxias após a demissão do delegado anterior, motivada pela denúncia de arbitrariedades

feita por Tenório. Após vários confrontos entre os dois, no dia 25 de agosto de 1953, quando

realizava uma sessão solene em homenagem ao Duque de Caxias, na Associação Comercial,

Tenório sofreu mais um atentado. Segundo sua filha, o delegado Imparato, ofendido por não ter

sido convidado, ali chegara junto com o pistoleiro Bereco, autor dos tiros que causaram pânico

nos convidados e feriram algumas pessoas. No dia seguinte, os jornais noticiavam o afastamento

do delegado. Dois dias depois, Imparato e Bereco foram metralhados à noite, dentro do próprio

carro, por pessoas que passavam em outro veículo. Os dois morreram. No mesmo dia, Amaral

Peixoto incriminava Tenório. O inquérito policial concluía que Tenório, mais outro parente seu,

94 Ibid.. 49 e 116-117.
95 GRYNSZPAN. 1990: 85-88.
96 BELOCH. 1986: 85-88.
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eram os assassinos. Menos de uma semana depois, o delegado Wilson Frederici obteve do juiz um

mandado de busca e apreensão na casa de Tenório. Mais de 50 policiais cercaram sua residência

recorreu ao Congresso. Horas depois, os Deputados Nereu Ramos, Afonso Arinos, Artur Santos e

José Augusto iam a Niterói falar com Amaral Peixoto, para que fosse suspensa a ordem judicial.

Uma outra comissão de Deputados, formada por Flores da Cunha, Danton Coelho, Paranhos de

Oliveira e Mário Palmério dirigiu-se para a casa do Deputado. O incidente chegou ao fim quando

às quatro horas da manhã, Nereu Ramos e o Ministro da Fazenda, Osvaldo Aranha, chegaram ao

atentado, foram entregues à polícia97.

Deste modo, um caso de âmbito local ganhou ressonância nacional devido à interferência

de políticos notáveis da UDN. No ano seguinte, 1954, os efeitos desta projeção seriam vistos na

sua reeleição. Tenório obteria a maior votação entre os candidatos a Deputado Federal em todo o

Estado, totalizando 42.000 votos, o que era mais de quatro vezes a votação anterior. Outro fator

que passaria a contribuir na sua estratégia eleitoral foi a criação, em fevereiro de 1954, do jornal

Luta Democrática. Seu apelo sensacionalista dava-lhe uma grande penetração popular. Além do

“mundo cão”, dos crimes e dos grandes escândalos, o diário apresentava Tenório como o herói

destemido, de capa preta e metralhadora. Um paladino que defendia o povo98 Mas, sem sobra de

dúvidas, o que mais favorecia Tenório era a explosão populacional da região que formava sua base

eleitoral. Os quatro municípios que compunham a Baixada, em 1962, já reuniam 30,6% do

eleitorado fluminense, ficando Duque de Caxias com 10,4% do eleitorado do estado99.

Seu perfil político era bastante complexo. Se por um lado comportava-se como um

na intenção de capturarem os assassinos. Valendo-se da sua imunidade parlamentar, Tenório

97 FORTES. 1986: 153-173 e BELOCH, 1986: 76-79.
98 GRYNSZPAN. 1990: 85.
99 Ibid., 85-86.

local e suspenderam a operação. Dois empregados de Tenório, acusados de cumplicidade no
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parlamentar udenista, combatendo o getulismo, denunciando a corrupção administrativa, opondo-

se à ação estatal na economia, detendo-se nos aspectos “subversivos” de uma política de massas

(greves, politização dos sindicatos, aumento do salário mínimo) e desqualificando os comunistas,

ou

momentos com as deliberações do seu partido. Após o suicídio de Vargas, aliou-se ao udenista

Flores da Cunha que, divergindo do partido, apoiou o movimento legalista do general Teixeira

Lott pela posse de Juscelino Kubitschek e votou favorável ao impedimento de Carlos Luz. Alguns

dias depois, não acompanharia o político gaúcho, votando contra o impedimento de Café Filho

Vargas, contudo, enfrentando os percalços de ser oposição, chegou a reunir-se com ele, pensando

em tomar-se situação e ingressar no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Prometia fazer isto e

levar consigo 30 deputados da UDN, em troca queria a promessa do Presidente que daria água

sua figura o elemento antipopulista-conservador nas questões nacionais e o clientelismo populista

da sua ação junto às massas pobres da periferia103.

A ambiguidade de estar em um partido conservador e ter nas massas populares sua base

eleitoral irá progressivamente se tornando insustentável. O crescimento do PTB e as crescentes

votações que passava a receber junto ao eleitorado popular obrigarão Tenório a mudar seu

comportamento. Nas eleições de 1958, ele divergiria do ensaio populista da UDN fluminense,

recusando-se a apoiar a posição do diretório regional de patrocinar a candidatura do petebista

Roberto Silveira para o governo do estado. Mais do que o combate a Jango, conforme afirmava

para Caxias. Essa conversa, entretanto, não produziu nenhum resultado102. Ele unia, portanto, na

!00BELOCH. 1986: 126-127.
101 Ibid.. 52-53.
102 Ibid., 92-93.
103 Ibid., 127.

‘imperialismo moscovita”chamados de “hidra vermelha” nos editoriais da Luta

Democrática100, por outro lado, Tenório era suficientemente personalista para romper em vários

que queria voltar à Presidência, neste caso porém, acabou derrotado101. Antes da morte de
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como motivo da decisão, Tenório sentia no populismo petebista um perigoso concorrente junto ao

seu eleitorado. Encontrou como saída apoiar Getúlio de Moura (PSD), seu padrinho político,

de Moura sairia derrotado, mas Tenório conseguiria reeleger-se Deputado Federal. Sua votação,

porém, cresceu apenas 10%, ficando em 46.000 votos. Um crescimento bastante reduzido se

comparado ao da eleição anterior104.

As eleições de 1958 sinalizavam de forma clara a inclinação do eleitorado fluminense. Ele

acompanhava a tendência nacional votando no trabalhismo, que passava de 24% dos votos

fluminenses, em 1954, para 33%, quatro anos depois, elevando de 5 para 6 sua bancada federal.

Enquanto isso, no mesmo período, a UDN apenas conseguiu manter seus 4 deputados estaduais e

grandes reformas e manter o

clientelismo do seu reduto eleitoral.

Antes da sua virada política, o apoio ao PSD no estado haveria de lhe render bons

dividendos. Ainda em 1958, Juscelino (PSD) lhe repassaria grande soma de recursos da LBA, para

que fossem assistidas várias famílias atingidas por uma enchente em Caxias. Com esses recursos,

Tenório construiu o bairro Vila São José, lá instalando essas famílias e faturando politicamente106

Sua ida para a esquerda, no entanto, se daria de forma acelerada. Se em 1960, lançava-se como

candidato ao governo da Guanabara, dividindo o eleitorado populista que votaria em Sérgio

Magalhães do PTB, a quem chamava de representante das “hostes moscovitas”, e favoreceu a

eleição de Carlos Lacerda (UDN), sete meses depois, comparecia às manifestações do 1° de maio

mesmo que isso custasse o respaldo à agremiação do seu antigo inimigo: Amaral Peixoto. Getúlio

104 Ibid.. 129-133.
105 GRYNSZPAN. 1990: 85-86.
106 Ibid.. 86.

iniciando uma nova ambiguidade, que seria a de apoiar as

reduzira à metade sua bancada federal, passando de 14 para 7105. Tenório, percebendo também

essas mudanças no eleitorado da Baixada, realizará uma verdadeira “conversão à esquerda”,
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Jango107 As palavras-de-ordem que passaria a adotar seriam: Reforma Agrária, combate ao

Imperialismo e apoio às manifestações e movimentos reivindicatórios dos operários e camponeses.

Os comunistas, antigos inimigos, passam a ser tratados como aliados. Em 1961, foi candidato ao

governo fluminense pelo Partido Social Trabalhista (PST), onde o ilegal PCB abrigava seus

candidatos. Derrotado para o governo do estado, restou-lhe o mandato de Deputado Federal, para

o qual recebeu 21.000 votos, menos da metade da votação de 1958108.

Outra grande mudança se processava na maior diversidade da sua estratégia para obter

votos. Sua experiência na formação de grupos armados favoreceu seu apoio à luta dos

camponeses na Baixada. Percebendo que estes surgiam como um setor importante no cenário

político, Tenório passou a estimular as ocupações. Seus homens promoviam estas ações,

invadindo terras sob a liderança de Paulo Valente. Depois traziam os posseiros e Tenório, em

Brasília, iniciava a pressão para que as terras fossem desapropriadas e entregues aos lavradores.

Apesar do apoio às atividades dos comunistas, articulados na FALERJ, não faltaram conflitos

entre eles e Tenório, já que este era tido como mais um a querer manipular as lutas dos

lhe cassaria o mandato, tendo como motivo estes últimos gestos da sua trajetória política. Tentou

voltar à política como situacionista, pela Arena e depois pelo PDS, mas foram infrutíferas suas

tentativas de apagar o passado e sobreviver politicamente.

flexibilidade da patronagem ou do clientelismo político, que transitavam da direita para a

esquerda110, trata-se de perceber a mudanças das concepções políticas do eleitorado que existia

10' BELOCH. 1986: 136-141 e 157-159.
108Ibid.. 58-61.
109 GRYNSZPAN. 1990: 86-88.
”°Ibid.. 88-89.

ao lado de Luís Carlos Prestes, indo depois se alistar no Exército da Legalidade pela posse de

Olhando os últimos gestos de Tenório, mais do que constatar a plasticidade e a

camponeses, tendo em vista seus projetos políticos pessoais e clientelísticos109. O Golpe de 1964
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nesta grande periferia urbana que era a Baixada. A esquerdização do voto desta população

suficiente para torná-lo imune a esta mudança, mas capaz o bastante de adaptá-lo aos novos

tempos. O Golpe de 64 virá interromper estes processos de mudança do eleitorado e do político.

A trajetória política de Tenório Cavalcanti, seus percalços e dilemas, exemplificam de

forma contundente a passagem da dominação política oligárquíca e rural, que tinha no

coronelismo sua sobrevivência, para outra, calcada no clientelismo, no populismo e na disputa

eleitoral. O fato de ter existido como uma emergente máquina política, à margem das grandes

máquinas clientelísticas existentes, explica o custo elevadíssimo desta empreitada, caracterizada

pela forma violenta das disputas. Tenório é, por assim dizer, a encarnação da violência que se

legitima pela pretensão de entrar num campo político que se reestruturava a partir das mudanças

sociais que sofria. Pondo-se no mesmo nível do aparato repressivo formado pela polícia local, a

perpetuação do seu projeto dependeu de vários fatores, entre eles o seu poder de ação e reação

violenta, e a projeção naciona do seu nome, via conquistas políticas. A combinação destes

elementos marcará para sempre a história política desta região até os dias atuais e a associação

entre política e violência

presente na consolidação dos grupos de extermínio dos anos sessenta.

2. 4. O grande saque e a criminalização da pobreza.

Além do voto mais à esquerda e das lutas camponesas que marcarão o início dos anos 60,

a Baixada conhecerá um outro fenômeno emergente no comportamento de sua população. Trata-

marco desta revolta. Os 42 mortos e 700 feridos, segundo os dados oficiais, os 2 mil

t

se da revolta popular, expressa pelo saque e pelo quebra-quebra. O dia 5 de julho de 1962 será o

se perpetuará na Baixada como uma característica imutável. Ela estará

obrigava-o a mudar de partido, de propostas políticas e de estratégias. Seu personalismo não era
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estabelecimentos comerciais de gêneros alimentícios atingidos e o prejuízo de 1 bilhão de

cruzeiros revelariam uma outra face da população pobre da Baixada111. Como compreender uma

moradores de Saracuruna, bairro de Duque de Caxias, após terem descoberto um depósito

clandestino de feijão da casa Maracanã, obrigaram o gerente a vender o produto à população, e

que no mesmo dia encerrava-se a coleta de assinaturas, em São João de Meriti, num abaixo-

assinado contra a carestia da vida do povo e contra o os grupos económicos que controlavam e

distribuíam os gêneros de primeira necessidade e que se enriqueciam com a especulação,

escondendo os produtos112, mas destes atos para o saque e a destruição de casas comerciais havia

uma grande distância Estes atos revelavam a crescente insatisfação da população com a falta de

alimentos, pois o tabelamento dos preços dos alimentos, feito pela Comissão Federal de

Abastecimento e Preços (COFAP) era burlado pelos comerciantes, que organizavam um mercado

paralelo, mas essa insatisfação encontrou sua realização sob a forma do saque e do quebra-quebra

a partir de um elemento relacionado a outra conjuntura.

O nome de San Tiago Dantas havia sido rejeitado para a formação do segundo gabinete do

regime parlamentarista. Insatisfeitos com a decisão, o conjunto do movimento sindical decide

deflagrar uma greve geral. A data: 5 de julho. Frente a fome e à crise económica que se abatia

sobre a Baixada e temerosos de perderem seus empregos, os trabalhadores saiam de madrugada

dos bairros mais distantes de Duque de Caxias e se aglomeravam próximos à Praça do

Pacificados, no centro do município. Em vão tentavam chegar ao local de trabalho, pois a greve

conseguira parar o setor de transportes, sobretudo os que faziam a ligação com a cidade do Rio de

Janeiro. Aproximadamente 20 mil pessoas ali se concentravam, quando alguém gritou que em uma

das casas comerciais próxima do local havia feijão, produto que naquele período praticamente

explosão popular de tamanhas proporções naquela região? É verdade que quatro dias antes, os

111 TORRES e MENEZES. 1987: 8-9 e 12.
112 Ibid.. 10-11.
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desaparecera da mesa da população113. Após o saque a esta casa, ao lado da Galeria Baltazar, aos

gritos de “Queremos comer” e “Saque”, aquele conjunto de pessoas passou a saquear e destruir

outros estabelecimentos como o Armazém Dragão, Supermercado São Vicente, Mercadinho

Nacional etc. Dos armazéns a multidão passou para os açougues e padarias, de onde tudo era

carregado, de sacos de arroz, feijão e peças inteiras de carne até fogões e caixas registradoras. Do

centro de Caxias, a revolta se espraiaria para outros município da Baixada, como São João de

Meriti e Nova Iguaçu. As cenas da revolta davam a dimensão da fúria popular, que ao meio-dia já

estabelecimento na Av. Presidentes Vargas, dezenas de pessoas que saiam com os produtos

saqueados foram atacadas por outras que esperavam do lado de fora, numa padaria em Gramacho,

as pessoas satisfizeram-se atirando as mercadorias num poço existente nos fundos da casa

bens de uma padaria do seu vizinho, foi morto com um paralelepípedo. Na estrada Rio-Petrópolis,

na altura do bairro de Gramacho, um menor de 14 anos foi ferido e João Balbino, dono da Boate

Pampanini, que trocava tiros com os populares foi apontado como culpado. A Boate foi então

incendiada e ele foi apedrejado pela multidão, sendo removido em estado grave para o Hospital

Getúlio Vargas. Já o comerciante português José Adriano dos Santos, após ter atingido um

menor, saiu correndo com a multidão atrás, atirava a esmo quando a multidão o alcançou na Av.

Nilo Peçanha e o trucidou. Invertendo a posição, na Vila São Luís, o dono de uma padaria mataria

foram atingidas. Igualmente poupados foram os estabelecimentos que astearam em suas faixadas a

uma lógica. As casas de família e as lojas de eletrodomésticos, tecidos, calçados e farmácias não

havia praticamente saqueado todo o comércio de gêneros alimentícios do centro. Em um

113 Ibid., 8-9.
1.4 Ibid.. 12.
1.5 Ibid., 12 e 14-15.

Ivonete Ottoni dos Santos115. A aparente desorganização do saque e da destruição tinha porém

comercial114. O dono de uma casa de materiais de construção, que armado tentou defender os
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bandeira do Brasil com legendas de apoio à “legalidade democrática”.

A revolta popular e o saque não foram de todo uma surpresa para as autoridades da

região, já que a falta de alimentos era crescente. Na véspera, o delegado Amil Ney Reichaid, de

Duque de Caxias, havia solicitado reforço do exército e da Polícia Militar para o Governador

Celso Peçanha. Quarenta homens do III Batalhão de Carros de Combate chegaria na manhã do

outro dia, à tarde outro contingente viria dar reforço. Na sua chegada, o exército seria recebido

aos gritos de “Viva o Exército” e “Viva a Legalidade”. Porém, independente da aclamação, pouco

se pode fazer frente à massa saqueadora. Já a Polícia Militar da Guanabara patrulhava os limites

com os municípios da Baixada, tentando evitar que os saqueadores invadissem os bairros

auxílio às forças armadas. Recebia sempre como resposta que nada podia ser feito, pois estavam

em prontidão devido à greve geral. Um dos diretores da Associação Comercial e Industrial de

Duque de Caxias (ACIDC), Getúlio Gonçalves da Silva, apelaria, por sua vez, para os Fuzileiros

Navais. A resposta seria negativa, justificada pelo fato de que tal procedimento caracterizaria uma

• • 118quebra-quebra. Um gesto corajoso mas impotente

No dia seguinte ao grande saque, a ACIDC reivindicava junto ao governo do estado uma

indenização de 1 bilhão de cruzeiros pelos prejuízos. Tenório Cavalcanti, por sua vez, enviava à

crédito especial no valor acima referido, a fim de atender às vítimas daquele episódio. Apesar

destas tentativas, poucos comerciantes conseguiram recuperar-se. Alguns obtiveram empréstimos

Sindicatos, no edifício Chaim, tentaram dissuadir, através do diálogo, a multidão que iniciava o

mesa da Câmara dos Deputados um Projeto de Lei que autorizava o Poder Executivo a abrir

116 Ibid., 16-17.
Ibid.. ibdcm.

1,8 Ibid.. 10-11.

cariocas”6. O Prefeito de Caxias, Adolfo David, passou o dia trancado no seu gabinete solicitando

intervenção federal no estado117. Já os dirigentes sindicais, que estavam de plantão na sede dos



98

junto aos bancos e conseguiram se reerguer, outros não. Os que melhor resultado alcançaram

foram os que, com recursos próprios, associaram-se a outros capitais. Num relatório interno, a

ACIDC concluía que 30% dos comerciantes saqueados não se restabeleceram, 50% voltaram em

comércio do interior do estado, o comercio varejista de alimentos de Caxias era formado por

pequenos estabelecimentos, como as vendas e os armazéns de secos e molhados. Lojas de duas

portas cujo proprietário frequentemente era um português. Neste aspecto, o saque acelerou um

processo de concentração e centralização deste capital comercial. O monopólio por parte de

grandes supermercados surgiria a partir de então com grande vigor. Assim como as Casas Nelson

dariam lugar às Casas Sendas, outros supermercados como o Disco e Casa da Banha surgiriam no

rearranjo pós-saque120.

Além da concentração monopolistica dos grandes supermercados, outras medidas de

segurança foram tomadas pelos comerciantes. Na angústia de preservarem seus investimentos

numa região formada por um imenso mercado consumidor que, cada vez mais tornava-se

imprevisível e revoltado, os comerciantes passariam a defender medidas mais repressivas. Quando,

pedido para que fosse instalado um pelotão da Polícia Militar (PM), a ser mantido pela própria

porém, do nada Logo após o grande saque do dia 5 de julho, ocorreram vários acontecimentos

em Caxias, que obrigaram o exército a reocupar as ruas. Uma fábrica no bairro Centenário sofrera

uma tentativa de invasão e falava-se em saques de residências por marginais na Av. Paulista e no

alguns deputados foram à ACIDC ouvir as reivindicações dos comerciantes, o que ouviram foi o

1,9 Ibid . 26-27.
120 Ibid.. 27-29.
121 Ibid.. 26.

condições precárias e apenas 20% o fizeram em condições normais119. Bastante semelhante ao

ACIDC121. Essa idéia de uma espécie de polícia pública privatizada pelos comerciantes não surgia,

menos de uma semana depois do saque, o Governador do estado, o Secretário de Segurança e
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São Bento. Frente ao problema, o delegado convocou voluntários para o policiamento da cidade.

Estes, em grupos de 12, formariam a Brigada de Defesa da Família Caxiense. Surgia, assim, uma

força paramilitar da qual faziam parte muitos jovens que pertenciam a famílias abastadas da

cidade. O juiz da Ia Vara de Duque de Caxias, Hélio Albernaz Alves, sabia da ilegalidade da

milícia, mas justificava-a face à necessidade dos comerciantes de defenderem seu património. O

presidente da ACIDC, Eronides Batista, seguia a mesma lógica do juiz e dava um caráter político

ao fato. Para ele, os comerciantes não podiam ser responsabilizados pela fome e não se acabaria

com ela saqueando casas comerciais. Indo mais além, afirmava: “Se o socialismo tem que vir - que

venha - mas para todos. Se querem tirar o que uns conseguiram para distribuí-lo entre todos,

responsabilizados, ao que parece, pela fome nacional. Ou será que alguém vai acreditar que só

saqueadores, como afirmava o telegrama enviado conjuntamente ao Jornal do Brasil pela ACIDC,

Sindicato do Comércio Varejista, Sociedade de Medicina Cirúrgica e Associação Odontológica, a

força paramilitar, inicialmente, e a PM privada, posteriormente solicitada, pareciam ser a medida

mais eficaz. Um dos principais efeitos desse comportamento dos comerciantes era a progressiva

perda dos limites que separariam a população faminta dos marginais. A progressiva criminalização

saqueadores. Frente a incapacidade de distingui-los, nada melhor do que uma PM mantida pelos

recursos dos que se sentiam ameaçados pela realidade que transformava “bons clientes” em

vândalos, ladrões e assassinos.

O grande saque de 5 de julho de 1962 acabou revelando a crítica situação pela qual

passava toda a sociedade da Baixada. Uma imensa massa trabalhadora havia ali se concentrado, no

da pobreza estava presente na confusão entre aqueles que buscavam saciar a fome e os

nosso município passa fome?”n\ Assim, diante de uma cidade entregue a vândalos e

que o façam. Mas façam com todos. E não com alguns comerciantes de Caxias,

122Ibid.. 19-21.
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problemas que enfrentava. Do voto trabalhista, direcionado à obtenção de direitos sociais

absolutamente inexistentes, à explosão popular do saque, passando pela mobilização camponesa

das ocupações de terra, o que se via era a crescente manifestação de insatisfação popular, seu

esforço de alteração desta realidade e a modificação dos padrões de dominação existentes. A

política populista, iniciada no período Vargas e reassumida no governo de João Goulart, havia

ampliado os horizontes desta massa urbana mas fraquejava na capacidade de responder às

demandas crescentes. No caso do saque, a política de controle de preços e a incapacidade de

fiscalização por parte do governo acabavam produzindo um desabastecimento com consequências

perversas. Neste mesmo período, apareciam as notícias sobre as safras de arroz e de feijão, que

colocavam o Brasil, no caso deste último produto, entre os maiores produtores do mundo. Como

explicar então a falta destes produtos? Falha do sistema artificial de preços que não percebia os

reais custos da produção ou resultado da estrutura agrária de monopolização das terras

produtivas, modo de produção arcaico e relações de trabalho anacrónicas, típica de um país onde

a Reforma Agrária não ocorreu? O fato era que, como resposta às ineficazes medidas paliativas do

governo, o saque representava uma ruptura no pacto populista mantido pelas cúpulas sindicais e

partidárias.

O Golpe Militar de 1964, da mesma forma que cerceará o voto popular e destruirá a

estrada de ferro Rio D’ouro, espinha dorsal da economia e da mobilização camponesa na região,

legitimará um período no qual o uso da violência por parte das camadas dominantes na região será

cada vez mais intenso na defesa dos seus interesses. Desde o 5 de julho de 1962 essa classe

dominante, sobretudo o setor comercial, havia experimentado a definitiva ruptura com uma visão

que os aproximava da população, encarada como grande mercado consumidor. Se a privatização

dos serviços da PM não podiam ser obtidos de forma legal, restaria a recorrente possibilidade da

limite da sua capacidade de sobrevivência, e passava a reagir de diferentes formas frente aos
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ilegalidade, usada agora na formação de grupos paramilitares que auxiliassem os setores

interessados na classificação de quem era o consumidor e quem era o saqueador, o marginal ou o

ladrão.

Ao longo das 3 décadas que vão de 1930 até o Golpe Militar de 1964, a Baixada

Fluminense transformou-se na grande periferia urbana reincorporada pela cidade do Rio de

Janeiro. A explosão populacional, a febre loteadora, os conflitos por terras, o fluxo pendular dos

desmembramento e a formação de novos municípios, os movimentos de resistência dos

camponeses frente aos despejos, a reconfiguração do campo político local e a explosão da revolta

violência ganhará dimensões peculiares. Se por um lado ela caracterizava-se como um instrumento

dos setores dominantes na obtenção de terras e poder, utilizada que era nos conflitos pela

demarcação e posse de propriedades e na disputa pelo controle da política local, por outro lado ela

será utilizada pelos setores populares a fim de superarem seus problemas. Tanto no caso das

ocupações de terra por setores organizados do movimento camponês, como na fúria depredadora

do saque, o que se viu foi a utilização da violência enquanto estratégia coletiva. Uma violência que

deixava de ser apenas um ato individual na resolução de conflitos interpessoais e assumia

dimensões bem mais amplas. Não era apenas uma violência fruto do desajuste provocado pela

rápida transformação urbana nem uma mera revolta alucinada, o que ficava evidente era o seu

caráter político. A resposta dos setores dominantes desta região a esta forma de violência também

será mais complexa. Se por um lado o clientelismo político, mesmo travestido de esquerda,

intensificava sua presença, sobretudo a partir da redefinição geográfica do poder realizada pelas

emancipações municipais, do outro lado, um aparato ilegal, apto para prestar serviços de

segurança aos setores proprietários do capital seria construído. Por trás, porém, desta lógica da

popular são características desta nova realidade que emergia. É neste período, também, que a

trabalhadores em relação à cidade carioca, o crescimento do comércio e da indústria, o
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segurança não estava somente a defesa do património dos donos do poder económico e político,

tratava-se da segurança das famílias ordeiras e trabalhadoras contra os marginais. Uma forma de

justiça que se legitimava não só pela ausência do Estado mas pela afirmação destes princípios

pelos detentores do poder local. Nas palavras de Tenório Cavalcanti: “Eu, quando dou um tiro na

barriga da perna de alguém, é porque ele tá maconhado e é uma cobra venenosa que eu não

posso deixar solta na rua (...) Os covardes é que se omitem e deixam o cachorro louco e a cobra

venenosa agredir o indefeso. Tem que matar o agressor injusto, que é injusto não só contra você

Diante do aumento do número dos cachorros loucos e das

cobras venenosas, sobretudo pelo processo de criminalização da pobreza, a partir dos efeitos do

grande saque de 1962, nada mais correto, dentro desta lógica, do que aumentar o número de

Tenórios necessários para proteger a coletividade. Entramos assim no limiar de uma nova fase da

violência na Baixada, caracterizada pelo surgimento do Esquadrão da. Morte. O surgimento da

presentes no sistema de justiça criminal, mas nas configurações históricas do modelo de poder

política da Baixada reforçará esta alternativa, ampliando ainda mais o seu emprego no cálculo

político dos que herdarão o exercício do poder.

123 BELOCH. 1986: 70.
124 PAIXÃO, 1988: 172-173.

local estabelecido na região. A ditadura militar, no seu projeto de reconfiguração da estrutura

“profecia autocumprida” das execuções sumárias estará calcado não só na maior vulnerabilidade

dos pobres aos mecanismos organizacionais e políticos de “criminalização da marginalidade” 124

mas contra toda a coletividade.''3'
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3. Da ditadura militar ao neoliberalismo:

o poder e a violência na recente história da Baixada.

3.1. A recente história política.

A restruturação política feita pela ditadura militar no poder local da Baixada, ao longo de

20 anos, teve como principal objetivo suprimir, enfraquecer ou cooptar as formar de oposição

ocupação de Câmaras e Prefeituras, imposição de interventores e pressão para o ingresso no

partido governista foram estratégias empregadas ao longo deste período. Se inicialmente, os

próprios Comandantes militares envolviam-se neste processo, posteriormente,

configurações do poder local passarão a operar os mecanismos de perpetuação da nova

geopolítica regional.

Nova Iguaçu, oitava cidade brasileira em número de habitantes, se tomará, já em 1966, o

símbolo da interferência militar na Baixada. Naquele ano, após a renúncia do Prefeito e do seu

Vice, ambos por motivos pessoais, assumiu a Prefeitura José Lima, Presidente da Câmara. Foi

derrubado, depois de 41 dias, ante a nomeação do Interventor Federal, Joaquim de Freitas, que

ficou até o término legal do mandato. Após novas eleições, assumiu, em 1967, o Prefeito Ari

Schiavo (MDB) que, 6 meses depois, enquanto participava de um simpósio na Alemanha, foi

afastado pela Câmara. Este incidente, além de revelar os primeiros efeitos do Decreto-Lei n° 201,

do ex-Presidente Castelo Branco, que permitia a cassação sumária de Prefeitos pelas Câmaras, a

partir de denúncias de corrupção e malversação de verbas públicas, tomava claro o modo militar

de governar. Durante toda a noite anterior à cassação, os Vereadores da cidade permaneceram na

Ia Companhia de Polícia do Exército, cujo Comandante, Capitão José Ribamar Zamith, articulava

política que existiam ou viessem a surgir. Cassações de Prefeitos e Vereadores, fechamento e

as novas
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pessoalmente o processo de afastamento. Dos 19 Vereadores, 18 votaram seguindo o combinado

com o Capitão1.

Tudo estaria resolvido naquele “termómetro político do País”, com seus 1.700.000

habitantes e 450 mil eleitores, se quase um ano depois o ex-Vice Prefeito e então Prefeito,

Antônio Joaquim Machado, não passasse a ser acusado de corrupção, em função das operações

comandadas pelo seu próprio filho, dentro da Prefeitura. Tentando se manter no cargo, o Prefeito

acusado ingressará na Arena e aceitará a tutela administrativa dos militares. A manobra, porém,

resulta num fiasco, pois, após a exoneração coletiva de todo o seu gabinete e a certeza da

nomeação do professor Rui Queirós, que mantinha estreitas ligações com os militares, para uma

espécie de supersecretaria responsável pela composição do novo gabinete, todos os Vereadores

tornaram-se seus opositores. Pouco adiantou, também, o esforço do então Governador, Jeremias

Fontes, para evitar a desmoralização da cassação de um Prefeito govemamentista. No dia 17 de

outubro de 1968, a Câmara impedia Antônio Machado de permanecer à frente do Executivo.

Assumia o cargo o Presidente do Legislativo, Nagi Amalwi2.

A situação que surgia era confusa. A Constituição anterior previa que na vacância do

Prefeito e Vice Prefeito o Presidente da Câmara assumiria, mas o Decreto-Lei 201 não era claro.

Jorge de Lima e Darcílio Ayres, Deputados da Arena com base na cidade e mesmo o Presidente

municipal deste partido, José Haddad, eram favoráveis à intervenção. Seus apelos eram reforçados

pelas declarações do então Secretário do Interior e Justiça, Deputado Paulo Pfeill, que no dia

seguinte à cassação, manifestava-se contrário às fórmulas democráticas, considerando perigosa a

saída de Joaquim Machado, pois novas eleições só beneficiariam “às forças anti-revolucionárias

interessadas num debate de temas políticos controvertidos, para conturbar ainda mais o tenso

1 Jornal do Brasil, 16/8/1967.
2 Diário de Notícias, 13/10/1968; Jornal do Brasil, 15/10/1968 e Correio da Manhã, 18/10/1968.
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panorama nacional". Concluía suas declarações dizendo que mais valia um Prefeito corrupto,

porém tutelado, do que um adversário no poder em vésperas de eleição3.

Em fevereiro de 1969, a vacância seria solucionada com a nomeação de Rui Queirós como

Interventor no município. Assim, de 1963 a 1969, 6 anos portanto, Nova Iguaçu conheceu 8

chefes do Executivo: 2 interventores, 2 Presidentes da Câmara, 2 Prefeitos eleitos e 2 Vice

Prefeitos. Ao final do período, a descontinuidade administrativa e o casuísmo das leis eram tão

gritantes que a população se quer conseguia entender as questões políticas, quanto mais interferir.

Além disto, o MDB, partido que tinha a maioria dos Vereadores, passava a ser a minoria4. Rui

Queirós irá concluir o mandato em 1972 e, na sua mensagem do Io de maio de 1970, deixava

nítida a sua posição como Interventor. Ao justificar porque o governo militar ainda não podia

entregar ao operário iguaçuano o poder de decidir o seu destino, ele compara a cidade a um jardim

onde “o mato daninho terá que ser arrancado pela raiz, para que não sobreviva com a primeira

chuva. A vegetação mais daninha e cheia de parasitas foi arrancada deste solo abençoado;

nossas Forças Aramadas"5.

Já na vizinha cidade de São João de Meriti, a interferência militar ocorreu de modo

diferente, porém não menos eficaz Se a primeira cassação do Prefeito José Amorim, em 27 de

março de 1968, parecia ser uma manobra do Vice-Presidente do MDB local, o Deputado Federal

Ário Teodoro, para conter a ascensão eleitoral deste seu confrade6, a segunda, quase dois anos

depois, trará a marca inconfundível da ditadura. Mesmo tendo Amorim se transferido para a

nossos dias e a tranquilidade de nosso espírito.(...) E este jardineiro zeloso e devotado são as 
y

entretanto, o jardim terá que ser observado, podado, desinfetado e cuidado para que na

3 Última Hora. 14/10/1968.
4 Jornal do Brasil. 2/2/1969.
5 Diário dc Notícias. 3/5/1970.
6 Jornal do Brasil. 7/4/1968.

vegetação que ficou, possamos ter a certeza de que não existç mais perigo para a beleza de
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Arena, a Prefeitura e a Câmara foram submetidas a um Inquérito Policial Militar instaurado pelas

autoridades da Vila Militar. Ao final do inquérito, os prédios das respectivas instituições foram

ocupadas pelo pelotão do Grupo de Escola de Artilharia do Exército, o Prefeito e 11 Vereadores

tiveram seus mandatos cassados e seus direitos políticos suspensos por 10 anos. Em julho de

1970, era empossado como Interventor Federal na Prefeitura de São João de Meriti, João Batista

Lubanco7

tabuleiro político da Baixada também seria movimentada naquele

denso ano de 1970. Apesar de bem menos expressiva quando comparada às demais cidades da

Baixada, Nilópolis viria a ser a peça chave na nova configuração política. A transformação do

adotada Assim, quando da cassação do Prefeito João Cardoso, em fevereiro daquele ano, não

será surpresa encontrarmos na primeira-secretaria da Câmara e como depoente principal contra o

Prefeito dois primos-irmãos de Jorge David, respectivamente, Miguel Abraão e Aniz Abraão

David9. Iniciava-se, portanto, a conjunção entre poder militar, clã familiar e contravenção que

tornará Nilópolis o modelo mais acabado de controle político, no período militar.

A última, mas não menos importante cidade, Duque de Caxias, não demandou os mesmos

esforços empregados pelos militares nas demais. A Lei 5 449, de 4 de junho de 1968 a

transformaria em Área de Segurança Nacional10, tendo em vista a presença em seu território de

A terceira pedra no

----------------------- I-------------
7 Jornal do Brasil. 21/1/1970 e 9/7/1970.
8 Jornal do Brasil, 7/4/1968.
9 Correio da Manhã. 6/2/1970.
10 BELOCH, 1986: 42.

uma Rodovia interestadual e uma refinaria de petróleo consideradas estratégicas Perdendo o

Deputado Estadual Jorge Davi (Arena) em porta-voz do Capitão José Ribamar Zamith, nos 

comentários da Vila Militar sobre a política na região8 já prenunciava a estratégia que seria
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direito de eleger seu Prefeito, Caxias terá inicialmente como Interventor o General Carlos de

Medeiros", primeiro na lista dos nomeados que se sucederão até 1985.

Após estes primeiros anos de ditadura militar, a Baixada que se preparava para as eleições

de 1972 era bem diferente daquela que, em 1968, era responsável pela apreensão reinante na Vila

Militar e que fazia alguns Comandantes defenderem uma intervenção branca12. Em Nova Iguaçu,

dois ex-interventores, Joaquim de Freitas e João Lubanco ganhariam as eleições. Mesmo que o

Vice, Lubanco, assumisse a Prefeitura, dois anos depois, após a renúncia de Freitas, tudo

transcorreria na mais perfeita ordem13. Em Nilópolis, Simão Sessim, emergente político do clã

Abraão David, se tomará Prefeito, tendo na presidência da Câmara seu primo, Miguel Abraão

David14. Enquanto Caxias prosseguia com seus nomeados, São João de Meriti se destacava pela

eleição do único Prefeito da oposição na região, Denoziro Afonso que, três anos depois, se viria

às voltas com o Conselho de Contas dos Municípios e com a possibilidade de intervenção15. As

eleições de 1976 produziriam algumas alterações

situacionismo e a nova estrutura política dominante na região O ex-interventor, Rui Queirós,

assume agora a Prefeitura de Nova Iguaçu através do voto. Porém, diferente daquele que ajudava

às forças armadas a arrancar o “mato daninho” da Baixada, Queirós, desde o início da sua

administração, se vê envolvido em acusações do seu Vice, Rubem Peixoto, quanto a contratação

indevida de 4 mil funcionários para a Prefeitura, e o esquema de corrupção montado na

Companhia de Desenvolvimento de Nova Iguaçu (Codeni) pelos Deputado Federal Darcílio Ayres

e seu irmão, Fábio Raunheitti16.

11 O Jornal. 9/11/1972
12 Jornal do Brasil, 7/4/1968.
13 O Globo. 2/2/1975.
14 Jornal do Brasil. 9/3/1976.
15 O Globo. 16/9/1976.
16 O Globo. 28/9/1979.

no mapa eleitoral, mas confirmavam o
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Se por um lado, em 1976, os Abraão David amargariam sua primeira grande derrota não

elegendo Nelson Abraão, pela Arena, para Prefeito de Nilópolis, por outro lado, do clã emergia

uma nova liderança que passaria a operar a fusão entre a política e a contravenção de forma

inusitada. O banqueiro do jogo do bicho, Aniz Abraão David, o Anísio, já havia demonstrado suas

capacidades empreendedoras. Arrancara a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis do 2o grupo

das Escolas de Samba do Rio, onde apresentava enredos de exaltação à Revolução Militar e à

Arena, e financiara com milhões de cruzeiros sua consagração na vitória de 1977, no Io grupo,

com a celebração do'jogo do bicho do enredo “Sonhar com Rei da Leão”, organizado pelo

carnavalesco Joãozinho Trinta Engajava-se, agora, sem qualquer comedimento, na política, para

eleger seus primos Simão Sessim e Jorge David, que se tomariam, respectivamente, Deputado

Assembléia Legislativa Além disto, num gesto de retribuição, apoiou a candidatura vitoriosa do

Delegado Péricles Gonçalves, pelo PMDB, que anos antes recebia elogios das Associações

Comerciais da região pela sua “guerra vencida contra o banditismo”. Assim, Anísio expressará

uma outra fase da relação da contravenção com a política. Antes dele, os Razuk, que comandavam

o jogo do bicho em São João de Meriti, se envolviam também com políticos, mas nunca de forma

direta Realizando, principalmente, ajudas financeiras, o máximo que faziam era trazer líderes

consagrados do trabalhismo, como Roberto e Badger Silveira, ambos do PTB, para discursarem

na região. Anísio, além da ação ostensiva, voltava-se para a extrema-direita dos arenistas e

Delegados “linha-dura”18.

O que se percebe, nestes anos de interferência militar na política local, é a produção de um

rearranjo dos mecanismos de poder anteriores. Se no passado as máquinas clientelísticas

partidárias estabeleciam um controle direto sobre a Secretaria de Segurança na nomeação dos

Federal e Estadual, o primeiro com quase 50 mil votos e o segundo tomando-se líder do PDS17 na

17 Partido Social Democrático, sigla adotada pela antiga Arena após reforma partidária de 1979.
18 As informações sobre Aniz Abraão David. aqui apresentadas, foram extraidas de: Jornal do Brasil. 17/1/1981.
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Delegados e, conseqiientemente, no controle das atividades ilegais (contravenção, lenocínio,

interferência direta nas cassações de oposicionistas vai cedendo lugar à mediação construída pela

concessão da ilegalidade e dos mecanismos de repressão para os grupos vinculados ao

situacionismo. Há, portanto, uma retomada, em outras bases, dos mecanismos que no pré-1964,

tinham consagrado figuras como Amaral Peixoto, Getúlio de Moura e Tenório Cavalcanti. A

diferença, porém, estava na administração militarizada destes mecanismos, com destaque,

sobretudo, para a atuação da Polícia Militar, algo que será melhor analisado no capítulo seguinte.

A drenagem militar, inicialmente incontestável, visando o saneamento do pântano político

da Baixada sofrerá, contudo, um processo de desfiguração e resistência. Aproximadamente um

ano e meio antes de ser sequestrado por um grupo paramilitar, que o levou para a Vila Militar,

onde foi torturado1', o bispo de Nova Iguaçu, D. Adriano Hypólito, declarava que, salvo

exceções, a imagem dos políticos da região era marcada pela mediocridade, incapacidade, puxa-

saquismo e primarismo20. Três anos depois, em outubro de 1978, moradores de 34 Associações de

Bairros entregavam ao representante do Prefeito os memoriais com os vários problemas dos

bairros21. No início do ano seguinte, a Polícia Militar e o DOPS teriam que dissolver a

manifestação de Vereadores, Deputados e populares a favor de eleições diretas no município de

Duque de Caxias22. Meses depois, cerca de 2.500 pessoas mobilizadas pela Federação das

Associações de Bairros de Nova Iguaçu, o MAB, faziam uma assembléia, exigindo do Prefeito

prestações de contas e audiências públicas23. Já em 1981, o MAB organizaria uma caminhada até a

Prefeitura, para entregar uma Carta Aberta da população denunciando a situação de calamidade

19OPaskin, 14/4 a 20/4/1983.
20 O Pontual, 18/4/1975.
21 Jornal do Brasil. 15/10/1978.
22 Jornal do Brasil. 30/3/1979.
23 Jornal do Brasil, 16/7/1979.

jogatina, violência), agora, a ditadura militar assumiria para si este controle. Contudo, a
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do serviço público. Porém, naquele ano, a situação era bem diferente. Várias ameaças de

colocação de bombas, casos de espancamentos, violações de correspondência e visitas com

interrogatórios estranhos passaram a atingir as principais lideranças tanto dos movimentos de

bairros, como da Igreja Católica. Em vários destes casos, um autodenominado Comando Delta

assumia a responsabilidade24.

A intervenção militar no poder local da Baixada chegava, assim, ao seu fim, radicalizando

algumas das suas principais práticas, o terrorismo e a ilegalidade. Voltavam-se contra os setores

sociais que pela primeira vez, ao longo de duas décadas, se insubordinavam frente o aparato de

oposições e colocar seus aliados à frente das máquinas

clientelísticas e dos mecanismos ilegais de obtenção de recursos. Nesta transição, o que estava em

jogo para os militares não era tanto a perpetuação da sua tutela mas a continuidade dos

mecanismos que haviam montado.

As eleições de 1982, apesar dos inúmeros casuísmo implantados na legislação a fim de

garantir a continuidade do situacionismo, acabou se revelando uma grande surpresa. No caso da

Baixada, a municipalização das eleições, enquanto efeito do voto vinculado acabou se revelando

uma falácia. Obrigado a votar na mesma legenda partidária para todos os cargos, o eleitor da

Baixada não se definiu a partir do voto para o Executivo local O que ficou conhecido como

Leonel Brizola Governador, aproximadamente 50% do eleitorado da Baixada resolveu também

votar nos demais candidatos do Partido Democrático Trabalhista (PDT)25. A “onda brizolista” que

iniciava seu espraiamento

desimpedida para o seu desenvolvimento. Se por um lado ela elegeria Vereadores e Prefeitos

24NERY, 1981.
25 O Globo, 21/11/1982.

dominação montado para esfacelar as

“fenômeno Brizola” realizou, na verdade, uma estadualização das eleições. Dispostos a eleger

na região, não encontraria, contudo, uma planície totalmente
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totalmente desconhecidos, por outro depararia-se com os limites impostos pelos anos de trabalho

político do período militar.

O impacto do brizolismo se fez sentir mais forte nas Câmaras Municipais. Em Nova

Iguaçu, dos 33 Vereadores, 15 seriam do PDT, ficando o PMDB chaguista e o PDS empatados

com 826. Em São João de Meriti, o PDT teria a maioria, com 12 Vereadores num total de 2227. A

mesma maioria pedetista será repetida em Duque de Caxias e Nilópolis28. Já para os cargos

majoritários, a vitória seria relativa. Se com Paulo Leone e Manuel Valência Opasso, o PDT

conquistaria as Prefeituras, respectivamente, de Nova Iguaçu e São João de Meriti, o mesmo não

ocorreria nas outras duas. No caso de Nilópolis, Miguel Abraão, pelo PDS, perpetuaria o clã dos

Abraão David, enquanto na ainda Área de Segurança Nacional de Caxias, a ditadura articulava,

ainda que tardiamente, a restruturação política que promovera nos demais municípios. A escolha,

em maio de 1982, de Hydekel de Freitas, para ser Prefeito biónico conclui o desenlace estratégico,

após a era dos Coronéis interventores. Genro de Tenório Cavalcante, ele havia iniciado sua vida

política em 1963, pelo extinto Partido Republicano. Após o golpe de 1964, abrigou-se na Arena,

de onde conquistou o prestígio dos militares29. Construía-se, assim, o elo entre o regime e o poder

local, perpetuando, sob novas bases, o velho esquema tenorista.

O voto brizolista elegeu candidatos bastantes desconhecidos dos meios de comunicação ou

da vida política Nomes como “Pedro Tatu” e “Luís da cadeira de rodas” juntavam-se aos do

cantor Agnaldo Timóteo ou do cacique Mário Juruna, numa listagem pouco clara quanto às

vinculações político-ideológicas. Para Francisco Amaral, ex-Deputado Estadual derrotado na

tentativa de se tornar Deputado Federal pelo PMDB, a vitória dos pedetistas refletia a maior

26 O Globo, 13/1/1983.
27 Jornal do Brasil. 2/1/1983.
28 O Globo. 21/11/1982.
29 VIEIRA. 1989.



Tanto o advogado trabalhista, Paulo Leone, como o funcionário público, Manoel Valência, se

elegeram com propostas voltadas para as áreas sociais como saúde, educação e saneamento, e a

simples origem social e política de ambos evidenciava o grau da ruptura com a estrutura de poder

até então vigente. Após o hiato autoritário, a população da Baixada retomava sua poderosa

votação no trabalhismo. Brizola simbolizava o resgate de um passado de esperanças e expectativas

em torno de mudanças e reformas sociais.

A grande ausência, porém, ocorria no campo tido como mais a esquerda. O Partido dos

Trabalhadores (PT), com sua militância nos movimentos sociais e relações com setores

progressistas da Igreja Católica voltados para as Comunidades Eclesiais de Base e pastorais

sociais31, só conseguiria eleger um Vereador por Nova Iguaçu. Contudo, se no campo eleitoral

este conjunto de forças apresentou-se tão débil, o mesmo não

poderoso movimento social que, além da rede de comunidades católicas, terá nas Federações de

Associações de Bairros suas faces institucionais mais visíveis. O Movimento de Amigos de Bairros

(MAB), de Nova Iguaçu; o Movimento de União de Bairros (MUB), de Duque de Caxias e a

Associação de Bairros e Moradores (ABM), de São João de Meriti passariam a articular um

conjunto crescente de Associações de Bairros em torno de demandas sociais voltadas, sobretudo,

para a obtenção dos equipamentos públicos urbanos. Dois anos após as eleições, estas três

Federações já organizavam uma passeata do Centro do Rio de Janeiro até o Palácio Guanabara,

aplicar dos recursos enviados pelo Governo Federal ao Estado, no saneamento básico da região32.

112

proximidade que o partido teve dos anseios populares30. Ficava patente o caráter oposicionista

popular e reivindicatória que passariam a desenvolver Os anos 80 conhecerão o surgimento de um

com duas mil pessoas, a fim de cobrar do Governador Leonel Brizola tudo o que ele deveria

se pode dizer da mobilização

30 O Globo. 21/11/1982.
31 Como bispos que se destacavam neste modelo de Igreja tínhamos D. Adriano Hypólito, da diocese de Nova 
Iguaçu e D Mauro Morelli. da diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti, criada em 1981.
32 Jornal do Brasil, 20/11/1984.
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Em meados dos anos 80, a Federação de Nova Iguaçu agrupava 170 Associações e a de Caxias,

100, revelando uma mobilização popular sem precedente na história da região. Quanto a Igreja

Católica, a diocese de Nova Iguaçu consolidava o seu modelo pastoral com forte envolvimento

nas questões sociais. Já a diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti iniciava sua

Paróquia do Pilar um importante precedente neste modelo de Igreja33.

As atitudes do brizolismo frente a este crescente movimento social, no entanto, revelaram-

se dúbias. Ao lado das declarações de Brizola em defesa do povo trabalhador da região, do

reconhecimento do abandono do poder público e do caráter depredatório da iniciativa privada,

desenvolvia-se uma prática cooptativa das lideranças locais emergentes, a aliança com setores por

demais ligados aos persistentes modelos de dominação local e as velhas estratégias eleitoreiras e

clientelísticas, que tiveram na distribuição espacial e na obtenção de vagas dos Cieps o seu ponto

culminante. Contudo, apesar destas contradições, a “onda brizolista” prosseguia seu caminho na

Baixada. Deixando de ser Área de Segurança Nacional, Duque de Caxias elegeria como Prefeito,

pelo PDT, Juberlan de Oliveira, em 1985. Essa vitória retardatária não conseguia, apesar de tudo,

ocultar a profunda crise vivenciada pelo partido nas Prefeituras conquistadas anteriormente

Naquele mesmo ano, Leonel Brizola havia decretado intervenção em São João de Meriti,

afastando o Prefeito Manoel Valência Opasso, expulso do PDT semanas antes, acusado de

corrupção34. Paulo Leone, por sua vez, enfrentava as mesmas acusações dentro do partido, numa

crise que já mobilizava as Associações de Moradores em passeatas pelas ruas. A derrota de Darcy

Ribeiro ao Governo do Estado, em 1986, expressará, portanto, não só os efeitos do Plano

Cruzado ou da estratégia de campanha de Moreira Franco (PMDB), que escolheu o iguaçuano

organização em tomo de comunidades e pastorais populares, muito embora tivesse conhecido na

33 Sobre as transformações pastorais que ocorreram na Paróquia do Pilar, os movimentos sociais e a atuação política 
de seus membros, ver: ALVES, 1991.
34 Jornal do Brasil, 31/8/1985.
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Francisco Amaral para ser seu Vice. Nela está também presente as desilusões das promessas não

cumpridas, as contradições frente às reivindicações populares e o descrédito provocado pela

corrupção dos Prefeitos pedetistas. O fracasso das administrações de Juberlan, em Caxias e José

Cláudio, em São João de Meriti, além da nomeação, em 1988, do Vice-Govemador Francisco

Amaral como interventor em Nova Iguaçu e o consequente afastamento de Leone consumariam a

decadência brizolista.

As eleições municipais de 1988 demonstrarão que apesar da crise o PDT ainda conseguia

permanência à frente da Prefeitura de Nova Iguaçu, com Aluísio Gama, expressava sua capacidade

de resistência. Em Nilópolis, os Abraão David prosseguiam com sua máquina, elegendo Jorge

David Prefeito. Em Duque de Caxias, o Hydekel ex-biônico transforma-se em Prefeito eleito pelo

voto, confirmando a eficiente estratégia dos militares. Já o Partido dos Trabalhadores continuava

limitado pela ausência de coeficiente eleitoral para eleger seus candidatos, só conseguiu ampliar de

Estadual Ernani Coelho, eleito em 1986.

A eleição de Leonel Brizóla mais uma vez ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em

1990, dará novo fôlego ao PDT na Baixada A vitória de Altamir Gomes para o Executivo em

Nova Iguaçu e a de Manoel Rosa, em Nilópolis exemplificam isto, nas eleições de 1992. No caso

de Altamir, apesar do favoritismo de Fábio Raunheitti (PTB), legítimo exemplar dos esquemas da

ditadura militar, e da falta de apoio de Aluísio Gama, afastado do cargo para tratamento médico,

sua vitória apertada implementaria a terceira gestão consecutiva do partido na cidade. Já com

Manoel Rosa, o Neca, a surpresa ganhava conotação de ruptura. A derrota de Miguel Abraão

David (PFL), além de inusitada, produzia uma rachadura significativa no bloco do poder local.

manter alguns espaços na Baixada. O número de Vereadores pedetistas na região diminuiria, mas a

um para dois o número de Vereadores na Baixada, ambos em Nova Iguaçu, além do Deputado
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Mesmo que na sua origem política, Neca tenha vindo do clã dos Abraão David, o fato era que a

criatura superava o criador, fragilizando a dominação estabelecida.

Em Caxias, porém, o esquema que se desdobrava a partir de Hydekel prosseguia.

Vice, José Carlos Lacerda, uma estratégia de ampliação e diversificação do seu poder. Lacerda,

que havia crescido como político de oposição durante o regime militar, estabelecia, assim, alianças

para o seu futuro na Baixada. Ambos apoiariam Moacir do Carmo como candidato a Prefeito nas

eleições seguintes, investindo numa relação mais eleitoreira do que política, pois Moacir

passado de médico respeitado e ex-Prefeito que além dos votos lhe davam

razoável autonomia Seu opositor, Messias Soares, já não tinha as mesmas credenciais. Filho de

Antônio

Soares, chefe do jogo do bicho

1984. Como Deputado Federal Constituinte, foi apontado como aquele que mais faltou às sessões.

Questionado, afirmou que preferia ser despachante das bases do que ficar de conversa fiada no

plenário35. Seu ingresso no PDT e sua candidatura correspondiam ao processo de esfacelamento

que se iniciava no interior do partido. Naquele momento, não só nos municípios da Baixada, o

brizolismo e sua face partidária começavam a se deparar com a formação do que posteriormente

seria conhecido como “banda podre”. No desespero de se agarrar ao poder que lhe fugia, após tão

promissoras experiências, as deficiências éticas e a promiscuidade com a estrutura anterior do

crise que se prolonga até hoje

Fechando o quadro do poder local

eleição de Adilmar Arcênio dos Santos, o Mica, pelo PMDB, para a Prefeitura de São João de

poder começavam a gerar seus resultados A vitória de Moacir do Carmo mergulhará o partido na

na Baixada, neste início da década de 90, temos a

Deixando a Prefeitura para se tomar Senador na vaga de Afonso Arinos, do PFL, terá no seu

na cidade, havia sido eleito Deputado Estadual pelo PDS, em

resguardava um

35 VIEIRA, 1989.
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Meriti. Sepultando, definitivamente, as chances do brizolismo/PDT se restabelecer na cidade. O

início da década, porém, assistirá a um novo rearranjo da geopolítica na região. As emancipações

redistribuição do poder entre grupos que vinham se consolidando Os três novos Prefeitos não

fugiriam às antigas estruturas de clientelismo da região e nenhum se elegeria pelo PDT.

Recordando, porém, os tempos da implantação de novas empresas políticas na Baixada, tão bem

exemplificados na figura de Tenório Cavalcante, um entre os novos Prefeitos eleitos reeditaria o

recurso à violência como modo de se fazer política Trata-se de Jorge Júlio Costa dos Santos, o

Joca.

Elegendo-se com 65% dos votos de Belford Roxo, Joca terá pesando sobre si duras

acusações. Para os jornais e o povo não era desconhecida a sua trajetória. Trabalhando como

carroceiro, fez carreira assaltando caminhões de carga e abastecendo com os produtos roubados

extermínio formado por “Jorginho da Farmácia", Cosminho, Djalminha, Saul e Do Boi, acusado

pela chacina do bairro Shangrilá, deixaria evidente suas ligações com os esquemas de execuções.

Contudo, jamais foi condenado, resultando infrutíferas as denúncias telefónicas à Central de

Denúncias do Departamento Geral de Polícia que confirmavam seu envolvimento. Durante a

campanha, fez funcionar sua máquina de caridade, montada enquanto era Vereador, em Nova

ensino e

transformaria o local conhecido como Piscina do Joca no seu grande centro social. Mas, na velha

tradição da Baixada, recorreu a outros expedientes mais eficazes de convencimento eleitoral. Seu

principal opositor, Laerte Bastos, do PDT, que encabeçava a “Aliança pela vida”, afirmava receber

agredidos. Por conta das

cartas e telefonemas anónimos com ameaças de morte, tendo kombis depredadas e assessores

suas prerrogativas de Deputado Federal, Laerte conseguiria, junto ao

de três ex-Distritos de Nova Iguaçu: Belford Roxo, Queimados e Japeri possibilitariam a

Iguaçu Distribuía bolsas de comida, brinquedos, serviços gratuitos de saúde e

comerciantes locais que o apoiavam em troca de proteção. A prisão, em 1989, do grupo de
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Governador, quatro seguranças permanentes ao seu lado. A mesma sorte não teria o comerciante

Gil Marques, dono de um botequim, no bairro de Maringá, que foi assassinado com vários tiros

porque se recusou a usar da sua influência local a favor da candidatura de Joca36. Entre os

da violência. Carlos Moraes, em Japeri, anos depois, agrediria a socos e coronhadas o Vereador

Darley Gonçalves Braga (PL), ameaçando-o de morte caso persistisse nas críticas ao aumento do

alvará37.

Enquanto as reconfigurações do poder na Baixada prosseguiam, outros mecanismos do

poder local sofriam restrições. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada para analisar

acusações feitas contra a Comissão de Orçamento do Congresso encontraria, em Nova Iguaçu,

uma das figuras chaves do esquema de derrame de subvenções sociais. O Deputado Federal pelo

PTB, Fábio Raunheitti, havia obtido USS 19,5 milhões para 10 entidades ligas á Sociedade de

Ensino Superior de Nova Iguaçu (SESNI), que foram criadas por ele, e eram dirigidas por seus

parentes As principais irregularidades diziam respeito à ausência de documentos comprobatórios

dos gastos e a não prestação de contas dos resultados das aplicações financeiras realizadas com os

recursos38. Meses depois, o Deputado teria o seu mandato parlamentar cassado pela Câmara dos

Deputados, que tomou a decisão com base nos indícios de enriquecimento ilícito e conduta

incompatível com o decoro parlamentar39.

Raunheitti inaugurava, portanto, uma nova fase dos esquemas de poder na região. Na base

do seu sistema de dominação não estava as fortunas adquiridas pela ilegalidade (contravenção,

jogatina, lenocínio, grilagem de terras) e preservadas como bens pessoais. Nem tão pouco, fiava-

se nas relações com setores militares, com aparatos de execuções. Ele operava um esquema que

Prefeitos dos recém-emancipados municípios da Baixada, Joca, porém, não estaria sozinho no uso

36 Sobre Joca ver: O Globo. 8/7/1992 e Jornal do Brasil, 13/10/1992.
37 O Dia (Baixada). 16/7/1995: 3.
38 Jornal do Brasil. 5/12/1993.
39 O Dia (Baixada), 20/4/1994; 3.
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retirava milhões dos cofres públicos na esfera federal e aplicava-os em instituições de ensino e de

partir de acusações criminais que incidiam sobre um economista ligado à Comissão de Orçamento,

públicos.

Já em Duque de Caxias, ao invés de inovar, a exemplo de Raunheitti, na forma de construir

sua carreira, José Camilo Zito dos Santos, o Zito, preferia investir no velho binómio, clientelismo

demais bairros vizinhos. Eleito Vereador, passou a compartilhar dos mecanismos do poder quando

se tomou Presidente da Câmara, durante a administração Moacir do Carmo. Em 1994, elegia-se

Deputado Estadual, pelo Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB). Na época, já havia

estruturado um serviço social com 94 empregados, para resolver problemas da população, algo

significativo, embora pequeno, se comparado às 60 consultas médicas diárias, à central de

ambulâncias com 3 veículos e 35 saídas diárias e o curso de datilografia para 190 alunos,

existentes em 199540. A imunidade parlamentar do novo mandato o livraria da terceira prisão

relacionada à mesma acusação. O inquérito que apurava o assassinato do Subsecretário de

Transportes de Caxias, Ary Viera Martins, em agosto de 1993, trazia indícios suficientes para que

a Justiça solicitasse sua detenção. A principal testemunha do caso, o guarda municipal Sidnei

Tavares, afirmou em seu depoimento, que a causa do crime seria a briga entre Zito e Ary pelo uso

das máquinas da Prefeitura. Sidnei Tavares, em outro depoimento inocentaria Zito, mas, em 1995,

voltaria a confirmar as acusações alegando que a mudança no segundo depoimento ocorrera por

causa de ameaças e promessas de vantagens financeiras, feitas por Zito. Desta última vez, Sidnei

saúde, cujo caráter social era incontestável. Se não fosse a CPI, iniciada quase que por acaso, a

e violência Guarda municipal, estabeleceu sua base política no bairro de Dr. Laureano e nos

Raunheitti permaneceria, insuspeito, a operar este fabuloso escoadouro privado dos recursos

40 O Dia (Baixada), 16/7/1995: 3.
41 O Dia (Baixada). 2/10/1995: 3.

além da morte de Ary, atribuiria a Zito mais duas mortes.41
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No início dos anos 90, o final da década brizolista na Baixada era acompanhada pela rápida

estruturação de um outro conjunto de forças, aglutinadas agora pela legenda do PSDB. Repetindo

a história sob a forma de tragédia, a nova legenda passaria a se calcar nas mesmas práticas que, 60

anos antes, haviam consolidado Tenório Cavalcante e a UDN na região. No caso do PSDB, suas

duas peças chaves, no tabuleiro da Baixada, eram Joca e Zito. Com Joca, apesar dele ser do

Partido Liberal (PL), a relação era pessoal e direta, formalizando-se na coligação que tinha em

Ricardo Gaspar (PSDB) o Vice-Prefeito. Com Zito, ela era mais orgânica e institucional. Após ser

eleito presidente do PSDB, no dia que Ary Vieira Martins era sepultado, todo o poder de

articulação lhe foi garantido, sem falar na migração maciça para o partido, de membros do PDT,

derrotados pela vitória da candidatura de Messias Soares para Prefeito, em 199242. Personalismo,

imposição A diferença entre o PSDB e a UDN de Tenório, estava, contudo, no fato deste último

ter sido um partido de oposição, embora conservador. Qualquer pessoa que visse as dezenas de

outdoors espalhados por Caxias, tendo Fernando Henrique Cardoso, candidato do PSDB à

Presidência da República, Marcello Alencar, candidato a Governador e Zito, a Deputado Estadual,

abraçados, compreenderia esta diferença. Compreenderia ainda mais a profunda tristeza de Zito,

ao ser pela segunda vez preso, em decorrência do assassinado de Ary Martins, quando esperava

no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro a chegada de Fernando Henrique Cardoso, que por

ele seria conduzido ao palanque do comício a ser realizado em Caxias. O sofrimento, porém,

duraria pouco, minutos depois, lá estavam, em carne e osso, os três personagens dos outdoors, a

falar para o povo caxiense. Dias depois transformados em legítimos representantes do povo43.

Após a primeira metade dos anos 90, conviviam na Baixada diferentes projetos políticos

que se aproximavam tanto pelo clientelismo como pelas formas ilegais de ação: os Abraão David,

42 MOREIRA. 1996: 186.
43 Ibid., 186-187.

clientelismo e violência ressurgiam, assim, com toda a sua capacidade de convencimento e
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com a eficiente fusão da contravenção com o carnaval e com o clientelismo político, o grupo

operações médicas gratuitas, tudo financiado pelas irregulares subvenções sociais do Congresso,

Zito e Joca, combinando favor e medo, numa reedição moderna e situacionista do “homem da

capa preta”. O brizolismo sobrevivia, embora muito mais como estratégia eleitoral e política de um

Prefeito, o Neca, em Nilópolis, do que como força política de resistência. A grande fragilidade

ficava por conta do Partido dos Trabalhadores, Movimentos Socais e CEBs, ainda com seu único

Vereador na Baixada, por Nova Iguaçu, sem os dois Deputados Estaduais que não se reelegeram

e sem a mesma força mobilizadora dos anos 80. A crise deste setor, visível no desgaste produzido

pelas disputas internas de poder, tanto nas Federações de Associações de Bairros como no próprio

Partido, produziria, por sua vez, a consciência do limite e da fragilidade frente os mecanismos de

dominação política existentes. Quanto à Igreja Católica, às voltas com a reação conservadora,

visível, sobretudo, no fortalecimento do pentecostalismo do Movimento Carismático, restava a

reformulação de práticas e de comportamentos políticos. O fim das quase três décadas de presença

bispo auxiliar do Rio de Janeiro, revelariam as dimensões mais profundas das mudanças que

ocorriam.

O momento de baixa nos setores mais à esquerda no espectro político da Baixada, ocorria

ao mesmo tempo que se consolidava o atual projeto neoliberal, a partir das cinzas do brizolismo

expiatório. As eleições municipais de 1996 aproximavam-se, e com elas, novas mudanças no

cenário político. Definida como a nova fronteira económica e potítica do estado do Rio de Janeiro,

a Baixada Fluminense se tomará, cada vez mais, estratégica para a economia política do poder.

tratada como novo pólo de desenvolvimento. Sua violência, agora distante dos meios de

de D. Adriano Hypólito à frente da diocese, e sua

Frente ao esgotamento económico e social da cidade do Rio de Janeiro, a região passará a ser

comandado por Raunheitti, distribuindo vagas em escolas e creches, e oferecendo consultas e

substituição por D. Werner Seibenbrock, ex-
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comunicação que, por sua vez, se voltavam para as favelas e Zona Sul cariocas, e seus quase 3

Marcello Alencar (PSDB) e César Maia (PFL), ambos ex-pedetistas.

O assassinato de Joca, em junho de 1995, tenha ele sido crime político, queima de arquivo

ou latrocínio, retardou o projeto de Marcello Alencar, mas não foi suficiente para impedi-lo.

Embora o Vice, Ricardo Gaspar, não pudesse assumir a Prefeitura e Mair Rosa, Presidente da

Câmara empossado, representasse a oposição, em Belford Roxo, as articulações prosseguiriam,

distribuições diárias de bolsas de alimentação, seja, após as eleições, nos acordos com a nova

Prefeita, Maria Lúcia Santos (PPB), que se elegeu graças à ajuda do falecido marido. A sua frase

de campanha não precisava de nada mais: “Maria Lúcia é Joca”. Em Duque de Caxias, Zito,

beneficiado pelo projeto “Baixada Viva” e pelas obras de despoluição da Baía de Guanabara,

ambos do Governo estadual, colocará seu nome, de forma estratégica, como alternativa viável à

quem disputou o segundo turno e venceu. Seus

principais aliados foram o Prefeito anterior, Moacir do Carmo, que colocou à sua disposição a

máquina da Prefeitura e Alexandre Cardoso, Deputado Federal do Partido Socialista Brasileiro,

que havia saído candidato pela aliança das forças de esquerda (PT, PDT, PC do B, PC e PSB),

mas que no segundo turno, desistindo do projeto de ocupar o espaço mais à esquerda no

município e de limpar seu passado de dono de clínica de saúde envolvido em denúncias do

Conselho Comunitário de Saúde, resolveu fazer campanha para Zito, a quem, até o primeiro

turno, fizera duras críticas. Outra importante vitória do projeto neoliberal marcellista ocorreria,

igualmente, em Nova Iguaçu. Seu ex-Secretário Especial para a Baixada Fluminense, Nelson

milhões de consumidores e 2 milhões de eleitores contribuíam bastante para esta perspectiva. Por 
J

trás desta visão, moviam-se os dois grandes nomes de sustentação do neoliberalismo no estado:

perpetuação do domínio de Hydekel, com

44 Mercados que vendem alimentos, sobretudo verduras, frutas e legumes.

seja através do Deputado Estadual Renado de Jesus (PSDB), com seus 60 sacolões44 e suas
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Boumier, realizaria uma poderosa campanha que, além de contar com uma coligação com mais de

dez partidos, tinha no seu Vice, Eduardo Gonçalves (PTB), o elo indispensável com o setor

dominante local. Eduardo é sobrinho de Fábio Raunheitti. Seu principal cabo eleitoral, no entanto,

era o próprio Prefeito. Altamir Gomes (PDT), com mais de seis meses de atraso no pagamento

dos funcionários públicos, setores como educação, saúde e coleta de lixo completamente

desmontados e pesadas acusações de corrupção, ele contribuiu com Bournier ao fornecer o pano

de fundo ideal para os projetos que Marcello prometia para a região, caso seu candidato vencesse,

o que ocorreu no primeiro turno Assim, o PSDB passaria a ter o controle direto, dos dois

municípios mais populosos da Baixada, com quase 1 milhão de eleitores; sem contar as relações

com os 200 mil eleitores de Belford Roxo.

A vitória de Azair Ramos, para a Prefeitura de Queimados, e de Antônio de Carvalho, para

a de São João de Meriti, significaria, embora em menor dimensão, a vitória da outra face do

neoliberalismo. Eleitos pelo PFL, ambos terão em César Maia o grande referencial de campanha e

de projetos administrativos. Enquanto Queimados prossegue na ampliação do seu distrito

industrial à base de isenções fiscais, São João de Meriti sonha com o seu “Meriti Cidade”, isto é,

uma reprodução em suas terras, das obras de embelezamento e urbanização com as quais Cesar

Maia elegeu seu sucessor na cidade do Rio

Por ter feito seu sucessor, Neca, em Nilópolis, prorrogou a total exclusão do PDT à frente

das municipalidades da Baixada para outro momento A surpresa viria, porém, dos quatro

Vereadores que o PT faria. Os dois eleitos em Nova Iguaçu, o primeiro em Duque de Caxias e o

primeiro em São João de Meriti expressavam, sobretudo no caso dos dois últimos, o resultado de

políticas acertadas de aliança, que superaram o fantasma do nunca alcançado coeficiente eleitoral.

Em Nova Iguaçu, onde lançou candidato próprio, o PT reproduziu a façanha do PT carioca. Artur
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Messias, com seus 17,3% dos votos chegou perto daquilo que Chico Alencar conseguiu no Rio,

18,9%45.

Afora os assassinatos, tentativas e ameaças de morte e agressões físicas tradicionalmente

Zito, Boumier e Maria Lúcia um poderoso projeto vem recobrir a velha e atualmente tão

desmistificada Baixada Fluminense.

As configurações da história política recente da Baixada demonstram a vinculação da

estrutura do poder local, sobretudo sua face polítco-partidária, com os diferentes projetos que se

sucederam. O interregno brizolista e pedetista, secionados pelo governo Moreira Franco e sua

ligação aos setores pré e durante ditadura, não conseguiu recuperar a tradição oposicionista e

anuncia, resgatando a velha forma de relação com o poder local, aponta para a persistência e

eficácia de um projeto político calcado no clientelismo e no terror, transmutados, via processos

eleitorais, em identidade popular e reconhecimento democrático. Este ponto servirá de fundo na

construção do capítulo seguinte, no qual será demonstrada, de forma mais detalhada, as ligações

entre o poder local e a violência na Baixada.

presentes nos processos eleitorais da Baixada46, as eleições de 1996 desenham um importante 
4

quadro para se pensar o futuro da região. Destacando-se Marcello Alencar e seus dois aliados,

contestadora do trabalhismo, anteriormente vivenciada na região. O modelo neoliberal que se

45 Jornal do Brasil. 17/11/1996.
46 Sobre os principais casos que ocorreram nas eleições de 1996 ver: O Dia, 28/9/1996: 4A.
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3.2. Do Esquadrão da Morte ao narcotráfico:

os homicídios e as estratégias de poder.

Na elaboração desta parte sobre a violência na Baixada Fluminense dos anos 60 aos nossos

dias, com destaque para a atuação dos grupos de extermínio, foram utilizadas, de forma

, significativa, informações produzidas pela imprensa. Elas foram levantadas em dois arquivos

existentes na cidade de Nova Iguaçu. O primeiro, foi construído pelo bispo da Igreja Católica D.

Adriano Hypólito e hoje se encontra no Centro Pastoral da Diocese de Nova Iguaçu. Com

recortes dos principais jornais, ele foi organizado em pastas temáticas sobre: Violência, Esquadrão

da Morte, Polícia, Política, Baixada Fluminense etc. Este trabalho de classificação por assunto,

inexistente nos arquivos dos próprios jornais, possibilitou o acesso a um conjunto bastante amplo

período que vai de 1967 a 1993. Foram

fotocopiadas aproximadamente 2.300 páginas com matérias relacionadas ao objeto de estudo. O

segundo arquivo foi construído pela Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos e da Cidadania

(SODIC), antiga Comissão Diocesana de Justiça e Paz de Nova Iguaçu. Mais específico do que o

primeiro, ele restringe-se ao período entre 1985 e 1993, além disto, fixava-se nos casos de

homicídios ocorridos na região, que eram utilizados na elaboração de relatórios sobre as violações

dos direitos humanos. Aproximadamente 900 páginas foram fotocopiadas.

Embora bastante ampla, esta base de dados possui seus limites. No caso do arquivo do

bispo, não foi possívebverificar a relação entre o universo das reportagens arquivadas e aquele das

matérias que foram de fato produzidas pela imprensa ao longo deste período. A concepção

organizacional do arquivo foi marcada tanto pelos limites pessoais como pela localização política e

social daquele que o criou. O falecimento de D. Adriano, antes que fosse possível entrevistá-lo,

e detalhado de reportagens que foram produzidas no



125

acabou por dificultar, ainda mais, as respostas a estas questões. Quanto ao arquivo da SODIC, sua

especificidade possibilitava uma avaliação mais precisa da sua lógica e dimensão.

Se há, porém, uma concepção organizacional nestes arquivos, o mesmo se pode dizer das

empresas jornalísticas que produziram as matérias arquivadas. Instrumentos de ação política que

buscam construir uma opinião pública que legitime determinadas concepções \ os jornais possuem

características organizacionais que determinam a seleção e a produção das notícias sobre a

violência e o crime. Assim, estamos diante de padrões específicos de produção de informações2.

As estatísticas oficiais sobre violência, sobretudo as de homicídios, não fogem, também,

dos limites das razões organizacionais. A vulnerabilidade da Polícia às pressões externas; a

subestimação da capacidade de determinados estratos sociais não informar a ocorrência de crimes,

interior do sistema de justiça criminal: policiais, Juizes e promotores remetem a padrões de

processamento organizacionais: atividades, seleções, decisões, interpretações submetidos à teoria

jurídica dominante e construtores de uma caricatura burocrática dos formalismos legais que atuam

na busca de confissões que acaba incidindo sobre as classes populares, criminalizando-as

desproporcionalmente3.

No caso dos homicídios na Baixada Fluminense, outros fatores também interferirão nas

estatísticas oficiais. A constante insuficiência e incapacidade, real ou politicamente determinada,

do aparelho policial somadas ao modelo urbano periférico permitiram a transformação de rios e

lugares ermos em cemitérios clandestinos, cujos cadáveres jamais foram computados por qualquer

levantamento.

os efeitos das políticas públicas na área de segurança sobre a identificação de uma determinada

modalidade de crime como prioritário no combate; as “lógicas-em-uso” dos atores situados no

i1 BOURDIEU, 1983: 174-175. I
2 RATTON JR„ 1996: 18-19 ' 1
3RATTON J., 1996: 20-21 e PAIXÃO, 1988: 181-182.
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Na Baixada emerge também uma espécie de “concepção organizacional ilegal” do sistema

de justiça criminal, que vai desde o não registro de homicídios nas Delegacias até a entrega, feita

por Juizes, de carteiras ‘W hoc” de oficiais de justiça para reconhecidos membros de grupos de- -!

extermínio 4.

Deste modo, oficiais ou não, da Secretaria de Segurança Pública-Polícia Civil ou dos

jornais, os dados, índices e informações sobre a violência na Baixada enfrentam condicionamentos

inevitáveis. Ter noção deles, no âmbito desta pesquisa, permite a relativização mas não sua

superação. Apesar destes limites, a utilização das informações da imprensa possibilita, sobretudo

ausência de qualquer outra fonte, a percepção de

contradições nos aparelhos oficiais da Polícia, nos discursos das autoridades e na execução de

políticas de segurança. Em vários momentos, percebe-se, sem nenhuma ingenuidade quanto sua

lógica política e organizacional, que a imprensa registra a realidade social 5, permitindo que o

jornalísticos, mesmo que com finalidades sensacionalistas, comerciais e/ou políticas. Por outro

lado, a imprensa revela também, a versão oficial, com seus índices de violência e homicídios e com

sucumbir à lógica dos setores politicamente dominantes e adequando-se aos seus interesses.

No caso deste trabalho, a utilização da fonte imprensa tomou-se a única possível.

Informações dadas por instituições oficiais, isto é, pesquisa em Delegacias e Varas Criminais da

Baixada, a respeito de um período de 30 anos, impõe condições que ultrapassam em muito as que

acontecimento jornalístico vá além do seu objetivo institucional e permita a veiculação de 

informações que nunca foram comunicadas por nenhum outro órgão. O que inexistia nos

as explicações de Delegados, Secretários de Segurança, Chefes e Comandantes de Polícia. Presa 

nas suas próprias contradições, ela permite leituras transversais, embora, muitas vezes, acabe por

em determinados períodos conjunturais e na

4 Este assunto será tratado em capítulo específico sobre a Justiça na Baixada.
5 CASTRO, 1991: 162.

Registros de Ocorrência ou nos inquéritos sobre homicídios acabam revelados em “furos”
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existiram. Este peso da imprensa foi contrabalançado por conversas e entrevistas com pessoas que

por sua proximidade das situações analisadas, ou papel dentro das instituições envolvidas,

forneceram informações determinantes. Algumas delas, por motivos óbvios, não terão seus nomes

citados. Todos estes limites, até aqui apresentados, fazem parte, de certa forma, das características

do objeto estudado. Parte da exumação da histórica de uma sociedade na qual os indícios, as

provas, os exames periciais, as testemunhas e mesmo os corpos não foram preservados ou nem se

quer registrados.

3.2.1 índices de homicídios: os limites dos números.

HOMICÍDIOS NA BAIXADA FLUMINENSE

ABSOLUTOS E POR 100 MIL HABITANTES

Ano
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Total de 
Homicídios 
1.224 
1 538 
1.567 
1.779 
1905 
2.379 
2.367 
1.989 
1.806 
2.040 
1.962 
2.198 
1 881

Fontes: Polícia Civil, IBGE (Censos Demográficos), 
CIDE (estimativas intercensitárias)

OBS: Em janeiro de 1998 tinham sido computados apenas 
os homicídios dos meses de janeiro a julho de 1997.

Por 100 mil 
Habitantes 
53,15 
64,89 
65,29 
73,21 
77,44 
95,55 
93,95 
78,02 
69,95 
78,03 
74,13 
82,03 
69,36
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Na realização do levantamento sobre os números de homicídios na Baixada o que ficou

mais evidente foi a precariedade e os limites na produção destas informações. Mudanças de

governos, Secretários de Segurança e chefes de Polícia interferem diretamente na metodologia de

elaboração do números e na organização dos dados. Antes de 1984 não houve qualquer cálculo

somatório dos homicídios no estado do Rio de Janeiro. Os Registros de Ocorrência (ROs)

encontram-se microfilmados na Polícia Civil, acessíveis por intermédio de máquinas de leitura

precárias. A partir de 1984, os ROs passaram a ser computados manualmente, em planilhas

mensais por delegacias, que somente tomaram-se informatizadas a partir de 1991. O número de

vítimas em cada Registro não era identificado, logo, se ocorresse 3 homicídios e fosse feito apenas

um Registro, eles seriam computados apenas como 1 homicídio. A separação do número de

vítimas por cada RO passou a ocorrer apenas a partir de 1991, num esforço dos próprios

responsáveis pelo setor de estatística da Polícia Civil6.

Além desta primeira relativização dos números, várias outras, algumas já mencionadas,

precisam também ser consideradas. Classificações como: encontro de cadáver ou de ossada,

transporte de corpo ou cadáver7 e desaparecimento podem estar ocultando homicídios. Essas

classificações ficam a cargo de quem,

responsáveis pelo setor de estatística passaram a ler os relatos dos ROs, classificando-os de

acordo com os relatos, muitas vezes diferentes dos títulos que traziam. Recentemente, a partir de

uma determinação da Secretaria de Segurança, ficou estabelecido que não se fará mais esta leitura

do RO para classificá-lo, será considerado somente o título, ficando sob a responsabilidade do

Delegado a correta classificação do fato. Some-se a estes aspectos a absoluta insuficiência do

6 Equivocou-se Luiz Eduardo Soares, ao não apresentar em seu trabalho: “Criminalidade urbana e violência: o Rio 
de Janeiro no contexto internacional” o índice de homicídios do ano de 1990, alegando que neste ano não houvesse 
a discriminação do número de registros do número de vítimas. Isso ocorreu desde 1984 e se ele fosse seguir esta 
perspectiva não deveria apresentar os números de todos os anos anteriores.

Quando a pessoa ainda fenda é levada para um hospital.

na delegacia, faz o Registro. A partir de 1991, os
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sistema de saúde nos municípios da Baixada Fluminense e a recorrente prática de se levar doentes

para os hospitais da cidade do Rio de Janeiro. Estes casos podem ser computados como

homicídios não da Baixada mais do Rio de Janeiro, embora haja a conferência do registro

hospitalar da origem da vítima. Em outros casos, certidões de óbitos podem ser arranjadas por

famílias que não querem se envolver com a justiça ou por médicos compreensíveis. Sob o termo -

cemitérios clandestinos completariam este quadro de relativizações dos números.

Apesar deste conjunto de limitações, os números de homicídios quando comparados entre

correlação entre a violência estabelecida na Baixada, o esquema de poder montado na região e os

projetos políticos dominantes fora dela. Para o período que vai de 1967 a 1983 a única fonte dos

números de homicídios na Baixada foram os jornais O ano de 1967 corresponde tanto ao início

do referido arquivo consultado como também coincide com o processo de fusão dos pequenos

uniformizadas, sob a égide do exército. Uma decisão motivada pela estratégia de enfrentamento da

se as execuções sumárias realizadas pelos grupos de extermínio, que no caso deste estudo ganham

destaque. A proporção dessas execuções dentro do universo dos homicídios foi impossível

números destas execuções, enquanto os números da Polícia Civil não especificam as características

do homicídio. Caberia uma pesquisa naqueles inquéritos que se transformaram em processos, mas

sua insignificância numérica quando comparados ao total dos casos registrados apontam para um

esforço inútil quanto a veracidade dos resultados finais. A seguir, será feita uma análise ao longo

detectar, nos limites deste trabalho. As matérias da imprensa farão constantes referências aos

si e relacionados às diferentes conjunturas políticas deste período possibilitam compreender a

“morte por causa ignorada” podem estar homicídios dolosos. Por fim, rios, locais ermos e

8 PINHEIRO. 1996: 28.

exércitos estaduais, criados para enfrentar as oligarquias locais, com as guardas civis

ditadura com as dissidências 8. Dentro das cifras de homicídios dolosos apresentadas encontram-
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deste período, buscando identificar a dinâmica, os momentos e os elementos que possibilitaram a

construção deste modelo de dominação política calcado na organização de uma estrutura de

execuções sumárias e de implementação da violência cuja finalidade última seria a perpetuação de

grupos específicos no poder local e de suas relações com as demais esferas de poder.

3.2.2. Grupos de Extermínio: os mecanismos do poder.

Quando no dia 13 de novembro, de 1968, aproximadamente 100 soldados do 6o Batalhão

de Infantaria da Polícia Militar, sediado em Duque de Caxias, mataram com rajadas de

metralhadora, diante de 2 mil pessoas, o bandido Roncador 9, tinha-se a certeza de que alguma

coisa havia mudado no padrão da violência da Baixada. Afinal, o que justificava aquela execução

pública de alguém que havia ficado 34 horas escondido dentro de um bueiro, em frente ao

Batalhão, resistindo ao cerco policial, e que após jogar a arma fora, tendo as mãos na cabeça,

resolveu entregar-se à polícia, pois estava faminto e com sede

Desde o Golpe de 1964, sobretudo a partir de 1967, a Polícia Militar vinha assumindo um

papel coadjuvante na repressão montada pela ditadura, além de operacionalizar a concepção

assistem ao espetáculo de hombas explodindo contra supostos inimigos do regime, o rapto de

atrizes e o espancamento de intelectuais e estudantes; logo, por que haveriam de inibir-se ante a

militarizada da segurança pública que se construía Apesar disto, a execução de Roncador 

colocava, de forma inequívoca para a sociedade, a questão sobre os limites da ação policial Dias

9 Jornal do Brasil, 14/11/1968. OBS: As referências bibliográficas dos Jornais que não possuem citação da página 
correspondem às matérias encontradas nos arquivos e que foram organizados sem a preocupação de se colocar a 
página do jornal.
10 Correio da Manhã. 17/11/1968.

"solução final”para criminosos?" 10. Após o questionamento, a matéria prosseguia discorrendo

depois, o Correio da Manhã fazia a seguinte pergunta: “Da mesma forma que os policiais
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sobre os crimes atribuídos ao Esquadrão da Morte Se neste período já se apontava as vinculações

trabalhar com uma espécie de “versão comum” sobre o surgimento deste Esquadrão.

O Esquadrão da Morte teria nascido na cidade do Rio de Janeiro, entre 1956 e 1958. Na

época, bandidos como Sete Dedos e Carne Seca estavam em plena atuação, quando o detetive

Manga, Emani, Ivo Americano, Perpétuo de Freitas etc. Os assaltos passaram a diminuir e o

número de bandidos mortos passou a crescer. No dia seguinte a cada execução, o Boletim Interno

do Departamento Federal de Segurança Pública (não havia ainda Secretaria), publicava portarias

do Chefe de Polícia em que eram concedidas gratificações de Cr$ 5 mil por serviços prestados

(uma quantia que na época equivalia à prestação mensal do aluguel de um amplo apartamento em

Copacabana). OJEsquadrãovoltaria às manchetes em 1964, depois da morte do detetive Milton Le

Cocq de Oliveira pelo bandido Cara de Cavalo. No enterro, os companheiros de Le Cocq juraram

que para cada policial morto haveria 10 bandidos assassinados. Logo depois, decidiram fundar a

Escuderie Le Cocq. Uma associação filantrópica para assistir às famílias dos policiais moitas

Enquanto discutiam a fundação da Escuderie, Euclides Nascimento, Hélio Guaíba, José Guilherme

Godinho (Sivuca), Lincoln Monteiro, João da Feira, Ivo Americano e outros, a maioria

pertencente à recém-extinta Polícia Especial, caçavam e finalmente executavam Cara de Cavalo.

Era o surgimento do Esquadrão da Morte, em segunda fase, sob a égide da Escuderie Le Cocq.

Uma terceira fase teve início com o ingresso de outros policiais, dentre os quais destacavam-se:

Mariel Mariscot, expulso da Polícia e réu em vários processos, Hélio Vigio, Hermenegildo Jacaré

de Barros, Arlindo Domingos da Cruz e Sílvio Carneiro. Um recesso do Esquadrão ocorreria a

seguir, devido ao assassinato do motorista Edgar Gordilho, da TV Tupi, cometido por engano

Eurípedes Malta foi chamado ao gabinete do General Amaury Kruel. Pouco depois, estava 

formado o Serviço de Diligências Reservadas, integrado pelos policiais mais famosos da época:

entre a Polícia e o Esquadrão da Morte, anos mais tarde o conjunto da imprensa passaria a
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pelos policiais 11. No caso específico da Baixada, o Esquadrão da Morte tem seu surgimento

ligado ao processo de captura do bandido José Miranda Rosa, o Mineirinho, responsável por

assaltos e mortes praticados em São João de Meriti, por volta de 1954. Na época, o delegado

daquela cidade, Rogério Mont Karp, localizou dois homens ligados ao bandido: João Coelho e

Máximo de Souza. Eles, mediante recompensa, facilitaram a captura de Mineirinho, que mais

tarde fugiría e terminaria metralhado pela Policia. Os dois informantes seriam depois nomeados

investigadores da Polícia e destacados para São João de Meriti. Nada se sabe sobre Máximo de

Souza, mas João Coelho ficou notório como um dos maiores matadores da Baixada. Ele aliou-se a

outros policial matador, José da Costa França, que tomou-se contraventor e chegou a ser

Deputado Estadual. Este, porém, teve fim trágico, em 1964. Após ser seqüestrado por policiais,

foi encontrado morto em Magé I2 *.

Seguindo a lógica do relato acima apresentado, as noticias sobre a volta do Esquadrão da

Morte, em 1968, mais do que expressar a retomada das atividades de um determinado grupo de

matadores, significava o ressurgimento da prática da execução sumária de forma mais intensa. No

casso deste ressurgimento de 1968, especificamente, na Baixada Fluminense, havia um destaque

para o envolvimento da Polícia com os banqueiros do jogo do bicho que, ao fugirem da repressão

promovida na Guanabara pelo Secretário de Segurança, Gal. Luiz França de Oliveira, encontraram

na Baixada um novo mercado, entrando em choque com os “colegas” fluminenses. Afora as

atividades do Esquadrão da Morte, a Polícia era acusadas de tirar plantões nas “bancas de bicho”

para proteger os contraventores de assaltantes n. Um ano após estas notícias, o Delegado de

Belford Roxo, Lisis Nogueira de Oliveira, fazia um levantamento de 120 crimes atribuídos ao

Esquadrão da Morte, na Baixada, e acusava de matadores sete policiais 14. Em abril de 1970, seria 

" Jornal do Brasil. 28/9/1975: 15; O Globo. 1/9/1974 c Pasquim, 14/4 a 20/4/1983.
12 Jomal do Brasil. 3/6/1979.
” O Jornal. 17/11/1968.
H Jomal do Brasil. 10/12/1969.



Secretário de Segurança um relatório contendo sugestões para apurar somente um dos 300 crimes

atribuídos ao Esquadrão da Morte 15.

Além da nova fase do Esquadrão, cujo epicentro deslocava-se para a Baixada, a imprensa

passa também a noticiar as arbitrariedades que a própria Polícia passava a cometer. O primeiro

caso ocorreria na delegacia de Nova Iguaçu, quando o bicheiro Agenor Teixeira Lima, espancado

no Setor de Roubos e Furtos, terminou morrendo no dia 17 de julho, de 1971

ocorreria com os policiais da mesma delegacia e seria noticiado no dia 9 de março, de 1972. Com

medo de procurar a Polícia, três amigos de dois rapazes que foram fuzilados por policiais,

procuraram os jornais para dizer que os dois, um feirante e outro, estudante, estavam tomando

banho junto com eles, num encanamento furado, quando a Polícia chegou com um homem

algemado e começou a atirar, matando os dois . O que estava algemado foi também encontrado

na Vara privativa do Júri, em Nova Iguaçu. Fora-lhe recomendado que fizesse uma revisão

urgente nos 10 mil processos existentes na Justiça local e nos 4 500 inquéritos paralisados na

delegacia 19. À frente da referida delegacia, porém, estava o Delegado Péricles Gonçalves, que no

segundo caso, mencionado acima, havia pedido aos jornalistas que não publicassem que a polícia

matou um estudante, só porque apareceu um barbeiro e disse que a vítima estava no bairro na hora

dos assaltos nos quais a Polícia afirma que ela participava. Homem de confiança do Secretário de
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criada a Comissão Especial de Investigação que, ao ser extinta, nove meses depois, entregou ao

15 Jornal do Brasil. 20/2/1971.
16 Jornal do Brasil. 9/3/1972. r
17 Tratava-sc do estudante Jorge Nicolcti de Melo, 17 anos, e do feirante Jorge de Jesus, 23. Ver: Jornal do Brasil, 
12/3/1972.
18 Jornal do Brasil, 9/3/1972.
19 Jornal do Brasil, 12/3/1972.

i

Segurança do Estado, Gal. Paulo Teixeira da Silva, Gonçalves era o Delegado regional da 3a

16 O segundo,

morto ’8. Três dias após este último incidente, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro designaria o Promotor José Pires Rodrigues para cuidar especialmente dos homicídios,
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Região Policial, que abrangia os municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis, Itaguaí, Paracambi e

Mangaratiba, e afirmava aos jornais que ali a Polícia não precisava se esconder no anonimato para

matar os inimigos da lei. Ele recomendava a seus homens que não se arriscassem com os

marginais Qualquer um que se movimentasse de maneira suspeita no momento da prisão deveria

ser alvejado. Assim, os seis mortos daquele período, inclusive o feirante e o estudante, que

pessoas do local afirmavam terem sido primeiro presos e depois executados, morreram, segundo a

versão policial, em tiroteios com a Polícia20. Dez dias após estas declarações, numa reunião com

representantes do ramo comercial da região, onde ficara acertado que cada veículo de entregas e

distribuição sairia com um policial encarregado, indagado pelo representante da Companhia Minas

Gás, Vicente Francisco da Silva, sobre as consequências para a empresa se um policial matasse

algum assaltante, Péricles Gonçalves seria enfático. Apesar de ser obrigado a instaurar inquérito,

daria medalha ao autor da façanha, que ao seu ver teria agido em legítima defesa, sendo passível

de absolvição quase sumária21.

freqúentemente encontrado apenas com uma sunga (vestimenta normal dos presos devido ao calor

podiam ser atribuídos à briga entre quadrilhas rivais

“exterminadora” da Polícia, mas também pelas próprias características dos homicídios que 

ocorriam. As marcas de algemas, cordas e arames; os sinais de sevícias e tortura; o corpo

dos xadrezes), as perfurações de balas de calibre 45, de nove milímetros ou de metralhadora, e o 

cuidado com a não identificação da vítima: ausência de documentos, abandono em lugar ermo não

ou à disputa entre traficantes, nem tão pouco

20 Jornal do Brasil, 12/3/1972.
21 O Dia, 22/3/1972.-----

A vinculação entre a Polícia Militar e o Esquadrão da Mortes será apresentada pelos 

jornais, não só pela apresentação de casos e de discursos onde ficava patente a prática
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à ação de bandidos que queriam desmoralizar a Polícia, algo, naquela altura dos acontecimentos,

/ • 22 completamente desnecessário .

ressurgimento ou recesso do

Esquadrão da Morte e as medidas punitivas adotadas contra policiais. Assim, quando no início de

1974, anunciou-se a volta do Esquadrão da Morte, alegando-se a existência de 50 casos de

homicídios com as características já mencionadas, ao longo de um mês e meio, em Nova Iguaçu, a

justificativa para o recesso anterior à esta escalada, de aproxímadamente 6 meses, foi a demissão,

por determinação do Governador Raimundo Padilha, dos policiais que estavam de plantão no dia

26 de julho, de 1973, na delegacia de Nova Iguaçu, acusados de seviciar e torturar uma

comerciaria. Na mesma ocasião, a Corregedoria da Polícia iniciou o levantamento de todos os

inquéritos de homicídios de autoria desconhecida naquela Comarca. Eram 700 inquéritos, a

metade já arquivada por falta de condições materiais de provas contra os suspeitos 23. Ao longo

deste recesso, não faltaram, porém, apelos à volta do Esquadrão da Morte, sobretudo por parte de

parlamentares. O Deputado Estadual, Aurelino Barbosa, da Arena, chegou a argumentar em

discurso na Assembléia Legislativa, que Volta Redonda estava àquela época livre do banditismo

porque teve como Delegado, Sérgio Rodrigues, que foi o iniciador do Esquadrão da Morte no sul

fluminense. Seu amigo de bancada, Airton Rachid, achava por sua vez, que os policiais estariam

levando desvantagem, pois receavam dar combate aos bandidos após as demissões dos policiais de

Nova Iguaçu24. Meses depois de serem demitidos, os referidos policiais recorreram à Justiça e

obtiveram a reintegração e os respectivos salários. Foram, porém, afastados das funções, por

determinação da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Pouco valeria, portanto, o apelo do

Presidente da República ao Governador para que se apurasse com rigor o caso35.

Outra forma de vinculação se dava pela relação entre o

22 O Jornal. 1/4/1973 e Jornal do Brasil, 20/4/1975.
23 Jornal do Brasil, 15/1/1974.
24 O Jornal, 25/10/1973.
25 Jornal do Brasil, 22/8/1974.
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pouco mais de um ano depois, no dia 16 de agosto, de4974, policiais fuzilariam dois rapazes,

depois de colocá-los encostados a uma parede26. O que ficou conhecido na imprensa como o caso

da Rua das Rosas, tomou-se, porém, uma espécie de “caso paradigmático” para a compreensão

jornais. Elas afirmavam que o carro dos assassinos era uma radiopatrulha da Polícia Militar de

Nova Iguaçu. Raimunda do Espírito Santo era a mais determinada. Conhecia Pedro Paulo, que

havia nascido e se criado em Vila de Cava, bairro de Nova Iguaçu onde estava localizada a Rua

das Rosas, e negava que ele fosse ladrão ou estivesse andando com más companhias, sabia sim

que ele vendia giletes, pentes e balas no trem. Segundo Raimunda, eles gritavam pelo “seu” Valdir

(morador da casa vizinha à antiga barbearia onde estavam), pedindo pelo amor de Deus para não

serem mortos. Os homens mandaram que eles ficassem de costas, com as mãos na cabeça, e

mostrar-se reticente e temerosa por represálias. Para o Delegado, o clima de terror que passou a

existir entre os moradores poderia ser o resultado de ameaças feitas pelos criminosos. Apesar

destas dificuldades, um dado já havia sido esclarecido, os menores não eram perigosos marginais,

das ações de extermínio praticadas pela Polícia e noticiadas pelos jornais, naquele período. Uma —x

das vítimas era Pedro Paulo da Silva, 17 anos, a outra nunca foi identificada, era um rapaz de 15

/

Esta não seria, entretanto, a única vez em que um Presidente da República solicitaria a

anos. Contra os dois foram disparados mais de 50 tiros de metralhadora, eles porém, não tinham

intervenção direta do Governador do Estado em um caso de violência policial na Baixada. Um

convocada pela delegacia de Nova Iguaçu para um depoimento sigiloso, Raimunda começou a

depois vieram as rajadas de metralhadora e tiros de outra arma

2® Jornal do Brasil. 22/8/1974.
27 O Dia. 18/8/1974. Nesta matéria, o rapaz não identificado é apresentado como aparentando ter 18 anos, 
postcriormente é que se descobre a idade verdadeira.
28 O Globo, 19/8/1974.

28. Dois dias depois, ao ser

antecedentes criminais27 Três dias depois do crime, quatro testemunhas eram apresentadas pelos
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comerciante. Os assassinos seriam um sargento reformado da Marinha e dois soldados da Polícia

Militar

Independente da Polícia Militar de Nova Iguaçu prestariam depoimentos

foi assaltada, tendo sido submetida pelos ladrões a sevícias e abusos sexuais diante dos filhos e

marido. Ao procurar a delegacia de Belford Roxo e perceber que os policiais não tomavam

subdelegado de Vila de Cava, o sargento reformado da Marinha, Silas Pereira Fernandes. Foi ele

que localizou o prédio abandonado na Rua das Rosas e encaminhou os processos de investigação

Genésio Vicente Viana, que resultou na morte dos dois jovens. Os depoimentos destes soldados

revelariam, também, várias discordâncias em relação aos depoimentos das testemunhas. Negaram

que o carro utilizado fosse uma radiopatrulha, afirmaram que ao arrombarem a porta da barbearia,

cinco pessoas que estavam no seu interior responderam com tiros. Eles se jogaram no chão e

enquanto três fugiam pela porta dos fundos, dois tentaram sair pela frente e foram então alvejados.

Um deles, depois de atingido, ficou pedindo ajuda ao vizinho, antes de morrer. A matéria revelava

Polícia. A partir dos relatos, o jornal passa a recontar o que seria a história do fuzilamento da Rua 

das Rosas. Ela começou dois dias antes, quando a padaria de Maria Umbelina Ferreira dos Santos

após os depoimentos dos policiais, houve a reconstituição dos fatos. Nela, comprovou-se o que os

qualquer providência, Umbelina resolveu procurar alguém que lhe ajudasse, encontrando o ex-

dois jovens teriam sido assassinados por engano numa vingança contra os assaltantes de um

que culminaram com a operação realizada pelos soldados depoentes, Artur Sérgio Machado e

na Corregedoria de

como se pretendia fazer crer, inicialmente 29. Oito dias após o crime, uma nova versão surgiria. Os

29 O Dia. 21/8/1974.
30 Jornal do Brasil. 24/8/1974.
31 O Globo.31/8/1974.

30. Uma semana após noticiada esta nova versão, dois soldados da 2a Companhia

ainda que os dois soldados seriam conhecidos na região como “caçadores de bandidos”, isto é, 

policiais que realizam por conta própria investigações financiadas por particulares 31. Cinco dias
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distância e proibidos de fazer qualquer registro, os jornalistas constatariam que só havia no

estabelecimento os dois mortos32.

Após serem indiciados pelo Promotor José Pires Rodriges como autores confessos da

chacina, o inquérito prosseguiria por quase dois anos, até que Artur e Genésio fossem julgados.

No dia do julgamento, o Promotor declararia aos jornais que o seu trabalho quase se constituiu em

evitar que a Polícia incriminasse os mortos. Para atenuar a culpabilidade dos dois soldados

pretendiam apresentar os mortos como perigosos assaltantes. Deste modo, chagaram a falsificar

ocorrências não apuradas para atribuir-lhes a autoria. Uma testemunha que afirmara na 26a DP que

uma padaria, o registro foi alterado para que os rapazes figurassem como autores. As testemunhas

Rodrigues exibiu um filme de um minuto mostrando o local e os mortos, no dia do crime. Logo a

seguir, lembrou que se não fosse a determinação do Presidente Geisel de mandar apurar o crime e

punir os responsáveis, bem como a ação da imprensa, o fuzilamento jamais seria investigado, pois

provas que caracterizassem as duas vítimas como perigosos assaltantes. Questionou a tese de que

promotoria. No auditório estavam aproximadamente 200 pessoas, na sua maioria policiais. Não

jornais já haviam noticiado, a partir das declarações de moradores. Como três pistoleiros iriam sair

descrição dos ladrões que não correspondia à dos mortos. Em outra ocorrência, a de um assalto a

carro particular e não pediram reforços. Não houve, porém, qualquer testemunha apresentada pela

os policiais militares tudo fariam para ocultá-lo. Ele recordou as tentativas, frustradas, de forjar

os dois eram assaltantes e que presenciara um dos seus roubos, acabou por fazer depois uma

32 O Globo, 5/9/1974.
33 O Globo, 4/5/1976.

os policiais estariam cumprindo uma missão de prender uma quadrilha, pois estavam usando um

havia nenhum parente das vítimas ou testemunha do fuzilamento. A defesa baseou seu argumento

pelos fundos se no imóvel só existia uma porta, a da frente? Na reconstituição, mesmo mantidos à

porém, no gabinete do Promotor, negaram as afirmações anteriores 33. No julgamento, José Pires
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Acusaram a imprensa de imparcial e o Promotor de querer se promover através das manchetes.

Interpretaram a menção feita pelo Promotor sobre a determinação do Presidente da República na

apuração do caso como uma forma de intimidar os jurados e alegaram que os acusados tentaram

forjar provas e tumultuar o andamento do inquérito porque “cumpriam determinações superiores”.

Na réplica, Pires Rodrigues leu um bilhete assinado pelo Coronel João Inácio da Silva, ex-

Secretário de Segurança do Estado do Rio, endereçado a Artur, um dos acusados, onde estava

motivo da existência de inúmeros homicídios não esclarecidos. Ao final, o Júri decidiu por 4 votos

contra 3 pela absolvição dos acusados 34. José Pires Rodrigues recorreria da decisão. Cinco meses

depois, o Tribunal de Justiça anularia a sentença, compreendendo que o júri fora realizado em

condições anormais, com a sala de audiência tomada por uma assistência composta por 150

segundo O conselho de sentença do Tribunal do Júri de Nova Iguaçu resolveu, no entanto,

absolver novamente os acusados, pelos mesmos 4 votos contra 3 36.

Ao longo do caso da Rua das Rosas, vários elementos foram sendo identificados,

revelando pela primeira vez os mecanismos de uma execução e dos processos de julgamento A

atuação ilegal de policiais militares enquanto investigadores e matadores, o financiamento destes

integrantes da Polícia Militar 35. Somente quase 4 anos depois do primeiro julgamento ocorreria o

Promotor comentou que havia encontrado nos aplausos do Secretário a homens como aquele o

escrito: “Caro Artur. A grandeza dos homens se avalia pela forma como sabem enfrentar e

em dois pontos, que os dois soldados realizaram a operação no estrito cumprimento do dever e 

que os dois mortos eram delinqúentes. Os dois advogados responsabilizaram os oficiais da Polícia 

Militar que estavam de serviço no dia do fuzilamento, pois eles é que determinaram a diligência.

34 O Globo. 5/5/1976 c Jornal do Brasil. 5/5/1976.
35 Jornal do Brasil. 16/10/1976.
36 O Globo, 30/3/1980.

vencer os sofrimentos. Você tem sido um homem. Continue a sê-lo” Após ler o bilhete, o
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policiais por comerciantes,

hierarquicamente superiores na construção de versões e no apoio aos seus pares acusados; o

medo, a total fragilidade, a proteção inexistente e a ausência das testemunhas no julgamento, a

pressão dos policiais militares sobre os jurados; as vinculações do Governo estadual com esta

estrutura, expressa na sua impotência e consentimento, enfim, um esquema construído para

garantir o funcionamento e a perpetuação de uma estrutura de execuções sumárias. Sob o efeito

deste primeiro caso, a imprensa passou, nas semanas seguintes, a noticiar vários outros casos de

homicídios, no que foi denominado por um dos jornais como “agenda sangrenta”. Em vários deles,

era constatada a participação de soldados, ex-soldados e informantes da Polícia Militar. Eram os

casos do radiotécnico Rosemberg do Couto Sardinha e de Ronaldo Carneiro de Sousa,

encontrados numa estrada em Queimados, e dos irmãos Antônio Carlos e Reinaldo Soledade de

Freitas, em Belford Roxo37

No meio do ano seguinte, 1975, a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro revelaria uma

estatística que totalizava em 198 homicídios ocorridos na Baixada, nos seis primeiros meses.

dúvida a validade dos índices oficiais. Ivy Xavier, proprietário de um sítio na Estrada Campo

Alegre, no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, declarava que nos últimos 4 anos havia encontrado

depois, o Secretário de Segurança Pública ampliava o Grupo Especial designado para desvendar

os crimes insolúveis na Baixada, atribuídos ao Esquadrão da Morte

3 Diário dc Notícias. 21/9/1974.
38 O Globo. 18/6/1975.
39 O Dia. 17/7/1975.
40 Jornal do Brasil. 13/9/1975.

a ação da corporação dos policiais militares e mesmo dos

40. Segundo as estatísticas

cerca de 43 cadáveres nas redondezas que se quer foram recolhidos ao necrotério 39 Dois meses

Destes, 138 (70%) possuíam autoria desconhecida 38. Um mês depois, outra matéria poria em
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deste Grupo, de 1956 a 1962, em toda a Comarca de Nova Iguaçu, havia ocorrido 6 homicídios

com estas características. Para os anos entre 1963 e 1975 o jornal publicava a seguinte tabela41:

CRIMES DO ESQUADRÃO DA MORTE NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU POR
DISTRITOS DE 1963 A 1975

ANOS N. IGUAÇU B.ROXO MESQUIA QUEIMADOS TOTAL
1963 3 1 - - 4
1964 7 1 - - 8
1965 13 4 2 - 19
1966 12 3 2 1 18
1967 17 2 1 3 23
1968 17 17 2 6 42
1969 8 37 2 3 50
1970 11 23 - 4 38
1971 22 25 5 2 54
1972 15 21 5 22 63
1973 15 44 7 20 86
1974 72 82 12 33 199.,
1975 11 11 5 6 50
TOTAL 233 288 43 100 654

Olhando para as totalizações por ano, percebe-se que de 1964 para 1965 duplica-se o

número de homicídios atribuídos ao Esquadrão da Morte. O mesmo ocorrería na comparação

entre 1968 e 1969 e entre 1973 e 1974. São períodos onde a intensidade da repressão militar

também aumentava. No primeiro caso, o imediato pós-golpe; no segundo, o pós-AI-5 e no

terceiro, o final do Govemo Médice. No caso dos números por cada Distrito, a sede de Nova

Iguaçu vai ter seus números quase quadruplicados de 1973 para 1974, enquanto que Belford Roxo

vai rapidamente assumindo o primeiro lugar numa disputa na qual jamais seria vencido42.

A absolvição dos acusados do caso da Rua das Rosas, sete meses após a publicação destes

números, evidenciava os efeitos de uma dinâmica que se tomava cada vez mais forte. Em 

4’ Jornal do Brasil. 28/9/1975.
42 Nos índices apresentados sobre homicídios, o Distrito de Belford Roxo permanecerá com um mimem cm torno de
30 a 35% do total do município, isto até sua emancipação, em 1990.
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declarações, após o julgamento, o Promotor afirmaria que até 31 de dezembro de 1975, havia 900

inquéritos de homicídios com “autoria desconhecida” naquela Comarca. Apenas 4 crimes, com um

total de 7 vítimas, tinham sido elucidados. Em todos eles ficou provada a participação de policiais

militares, 8 ao todo. Na apelação do caso da Rua das Rosas, José Pires Rodrigues comentaria:

impressão que se conseguiu generalizar, de que cada encontro de cadáver dizia respeito a mais

um assaltante eliminado, as mortes por interesses escusos proliferam, sempre sob a desculpa de

. Um mês depois, o Governador Faria Lima asseguraria a D.

aparecimento de cadáveres na Baixada. Pela primeira vez seriam designados dois Delegados para

não fossem permanentes. Mesmo vendo

índices de criminalidade permaneciam estacionados, D. Adriano argumentava que eles poderiam

em 15 dias voltar a ter a mesma intensidade44.

Em entrevista, dias depois, o bispo identificaria as causas daquela violência. Para ele o mais

grave era a impunidade Haveria na Baixada, uns poucos que viviam acima e fora da Lei, enquanto

a maioria enfrentava a insegurança e o medo, a luta pela vida, as frustrações do mercado de

trabalho, a insuficiência dos salários e a inexistência dos serviços públicos. Não haveria, portanto,

qualquer relação entre os baixos salários e a violência na região. A violência seria fruto da

Adriano Hypólito que iria apurar até às últimas consequências tudo o que se relacionasse com a

apurar especificamente estes crimes. Para o bispo, porém, estas medidas de nada adiantariam se

as estatísticas apresentadas pelo Governador, onde os

43 O Globo. 12/5/1976.
44 O Globo. 4/6/1976,
45 Última Hora, 13/6/1976.

“estimuladas pelo exemplo de impunidade, pelo desinteresse nas investigações, e diante da

persistência da mentalidade caciquista dos donos absolutos do poder, que no passado a 

implementaram 45.

que se combatia o banditismo" 43
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identificação de autoria? Uma matéria do jornal O Estado de São Paulo, baseada no trabalho de

desconhecida”, cometidos de abril de 1970 a maio de 1976. Destes, 221 (43%) foram cometidos

reportagem apresentava, a título de exemplo, alguns destes casos de homicídios de “autoria

desconhecida”. Neles, constatava-se um ritual que não se alterava: o Escrivão passa o inquérito

para o Delegado, o Delegado devolve ao Juiz, o Juiz lança para o Promotor, este retoma ao Juiz,

o Juiz ao Delegado, o Delegado ao Escrivão e o ciclo se reiniciava. Num dos primeiros registros,

havia a autorização para que se apurasse o caso de uma moça de cor preta, aproximadamente 19

anos, encontrada morta no Km 12,5 da Rodovia Presidente Dutra, com oito perfurações a bala,

cujo corpo fora removido para o necrotério local no dia 9/12/1971. Cinco anos depois, jamais

ouviu ninguém, não se fez qualquer diligência e não se sabe onde foram parar os objetos

recolhidos da vítima Após os quatro primeiros anos, um novo Escrivão e Delegado remeteram

este processo à Corregedoria da Polícia. Informavam em que estado o encontraram, não pediam

prazo para a sua conclusão e insinuavam o seu arquivamento. Pouco tempo depois, o Juiz abria,

após os prazos legais terem se esgotado é que o Delegado de Belford Roxo, resolveu devolver

mais uma vez os autos à Justiça. Na sua resposta, a alegação da precariedade de recursos materiais

foram juntadas as impressões datiloscópicas e o laudo cadavérico, o local não foi periciado, não se

mais uma vez, vistas ao Ministério Público, que por sua vez pedia outro prazo de 60 dias para a

Se o caso da Rua dasJLosas, com a interferência do Presidente da República e autoria 

confessa dos homicídios havia chegado onde chegou, o que ocorria, então, com os casos sem

O Estado de São Paulo, 13/8/76. Sobre a identificação de Belford Roxo como região mais violenta do mundo, 
trata-se de uma pesquisa realizada por uma equipe da ONU, de 1971 a 1976, ver: O Globo, 28/9/1980.

conclusão. Dois dias depois, o Juiz concedia novo prazo, de 30 dias, porém, somente dois meses

em Belford Roxo, já nesta época apontada como a região mais violenta do mundo 46. A

dois repórteres do Jornal da Tarde, tentava responder a esta pergunta Consultando os livros de 

ocorrências da delegacia de Nova Iguaçu, eles constataram a ocorrência de ^504 crimes de “autoria
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e humanos. O Promotor, mais uma vez, constataria a ausência dos procedimentos acima

mencionados e requereria a baixa dos autos à Delegacia de Homicídios, em um prazo de 90 dias.

Assim, o caso da moça negra morreu no mesmo dia em que seu corpo foi removido para o

necrotério 1

tornaria um marco na história da violência na Baixada. No início de outubro de 1976, o caso do

Shopping Center mostrava que Nova Iguaçu não era o único município da região a ter sua Polícia

envolvida em execuções sumárias. Três rapazes ao desembarcarem no terminal rodoviário do

Shopping Center de Duque de Caxias foram detidos por três soldados da Polícia Militar, levados

para o Posto Policial existente naquele estabelecimento e acusados de tráfico de maconha. Após

serem espancados, foram transportados até um ponto ermo da Estrada do Amapá, no bairro Vale

do Ipê, Belford Roxo. Lá, após novo interrogatório e espancamento, os policiais resolveram

um deles tinha os olhos vermelhos - sintoma que para os policiais justificava a detenção - porque

havia trabalhado a noite inteira com o pai, numa loja de frutas no mercado municipal da cidade 47.

A atuação dos policiais envolvidos não se limitaria, porém, ao que foi até aqui relatado. Internado

num hospital de Nova Iguaçu, Daniel teria, dias depois, seu soro desligado por policiais fardados

48

O ano de 1976 trouxe, também, para o debate em torno da violência na Baixada, uma

questão até hoje presente. O número de homicídios, fornecidos pelos próprios jornais, com base

em dados oficiais, apresentava uma queda significativa: enquanto nos 10 primeiros meses do ano

acontecimentos. Todos eram comprovadamente trabalhadores, conforme o relato da imprensa, e

Os casos notórios de execuções não tinham, entretanto, terminado naquele ano que se

executá-los, no entanto, Daniel Cabral de Sousa, conseguiria escapar, tomando público os

anterior, havia ocorrido 302 crimes de morte, em Nova Iguaçu; no mesmo período de 1976, o

47 Jornal do Brasil, 3/10/1976.
48 O Estado de São Paulo, 27/11/1978.
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número caia pera 198

Esquadrão da Morte. Os primeiros meses do ano revelavam uma elevação súbita dos homicídios,

como no caso de fevereiro, com 45 pessoas encontradas mortas em lugares desertos, na Baixada

da Delegacia de Homicídios, transferisse seu gabinete para o município de Nova Iguaçu, para por

fim àquela matança51.

Após alguns meses de investigações, Murtinho passaria a apresentar os nomes dos

acusados e os esquemas dos grupos de extermínio responsáveis, segundo ele, por 80% dos crimes

que estavam acontecendo. Grande parte das informações seriam confirmadas com os depoimentos

de Paulo Roberto Rangoni, o Paulo Cigano, detido como membro do grupo chefiado por Naldo

Muniz de Araújo, o Pintado. Segundo Rangoni, o grupo era chefiado inicialmente pelo sargento

um assalto ao caminhão da Transdroga seria o gerador de 36 mortes, no mês de julho. Três

assaltantes teriam que roubar a mercadoria do caminhão e entregá-la à quadrilha de roubo de

carros, chefiada por Carlos Guerra Brás,

Belford Roxo, de propriedade de Jorge

Teixeira da Silva, o Jorginho da Farmácia. A mercadoria, porém, foi desviada e revendida pelos

intensa e ampla pela imprensa, indicavam, pelo contrário, um clima, de violência crescente. Este 

clima tornou-se insuportável quando, no início de 1977, os jornais passaram a noticiar a volta do

bairro de Heliópolis, Belford Roxo, dando proteção aos comerciantes locais. Além dele, Pintado e

reformado Elói Felipe, preso em março daquele ano, que começou agindo no Largo do Farrula, no

psicotrópicos, que seriam revendidos numa farmácia em

Elói, faziam parte do grupo vários outros soldados da polícia militar e Jorge Teixeira da Silva, o

49 O Globo, 28/10/1976.
50 O Globo, 28/2/1977.
51 Jornal do Brasil. 4/4/1977.
52 O Globo, 8/8/1977.

o Carlinhos Blá-blá-blá, parte da carga era de

49 Contudo, a maior visibilidade destes crimes, veiculados de forma mais

so. Dois meses depois, o Secretário de Segurança determinaria que o Delegado Hélber Murtinho,

Jorge Civil ou Jorginho da Farmácia 52 No trabalho de apuração dos crimes, descobriu-se que
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próprios assaltantes, que foram sequestrados e mortos, dando início à série de homicídios contra

traficantes de tóxicos da região. Todos os locais de crimes apresentavam detalhes semelhantes,

como a colocação de três ou cinco cápsulas de balas deflagradas junto aos corpos, como “recado”

Diante das revelações que ocorriam, os editoriais de jornais passaram a manifestar, de

forma mais explícita, suas análises sobre a violência e sobre a Baixada Em “Franquia para o

crime”, o jornal O Globo definia aquilo que seria a “fauna criminal da Baixada Fluminense”, ela

seria a soma e a interligação de vários grupos: policiais e ex-policiais fazendo justiça sumária,

A Baixada, por sua vez, seria definida como uma região tão próxima de um dos principais centros

de irradiação cultural do país, mas ao mesmo tempo, tão distante dos padrões mínimos de ordem

legal. Na explicação do uso dos grupos de extermínio pelos comerciantes e do apoio popular a

local onde “a leio do gatilho é tão

natural quanto a lei da gravidade (...) A porta de entrada do Rio está ocupada por uma outra

agentes da lei, surge

envolvimento da Polícia nos crimes e as limitações da instituição; falta de homens e dualidade de

comando, o editorial é concluído com metáforas estéticas, geológicas e cirúrgicas: “7/ú uma

estranha relação entre o crime e os lugares excessivamente feios. E seria preciso, igualmente,

que os prefeitos locais pensassem um pouco mais em termos humanos do que em obras a serem

Brasil, em “Câncer vizinho”, definiria a Baixada como um

a ordem paralela dos que vendem proteção”. Após discorrer sobre o

53 Jornal do Brasil, 11/8/1977.
O nome dc “polícia mineira” é dado para os grupos que realizam execuções de pessoas conforme o interesse 

particular de outros indivíduos. sobretudo comerciantes. O emprego deste termo é muitas vezes feito para acentuar o 
caráter privado de organização do grupo, o que o distinguiria do Esquadrão da Morte, ligado por definição à 
estrutura policial.
55 O Globo. 9/8/1977.

aos outros traficantes53.

sociedade, onde a vida vale tão pouco que é objeto de comércio. Por ausência da lei e dos

estes grupos estaria a omissão do Governo e a ausência da Polícia e da Justiça 55. Já o Jornal do

traficantes de tóxicos, marginais no exercício rotineiro de realizar execuções e “polícia mineira” 54
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inauguradas, relegando à polícia o cuidado do subterrâneo social. Trabalho para gerações. Mas

que toda contemporização agrava. Trata-se, em última análise, de salvar o Rio de um câncer que

pode estrangulá-lo 56. Assim, para os cariocas, além do medo dos favelados descerem os morros,

haveria também o medo da Baixada sitiar a cidade maravilhosa

Enquanto os jornais definiam a Baixada na sua relação com o Rio de Janeiro, o Delegado

Héiber Murtinho chegava a outro grupo de extermínio. Tratava-se daquele chefiado por Silas

Pereira de Andrade, um sargento reformado da Marinha e ex-subdelegado de Vila de Cava, que

havia sido identificado como suspeito no crime da Rua das Rosas. Assumindo a autoria de 8

mortes, que segundo ele foram realizadas em cumprimento de “ordens superiores”, Silas

terminaria responsabilizado por 32 homicídios e envolvido num poderoso esquema de segurança e

cobrança de dívidas relacionado a comerciantes locais

Sartório Filho, proprietário dos Supermercados Arvil, terminaria assim como o primeiro

comerciante identificado corho financiador da “polícia mineira” na região. Em um dos seus

Supermercados foi descoberta uma “sala de tortura”, onde funcionários eram espancados após

serem acusados de roubo de mercadorias e desfilarem algemados no interior do estabelecimento.

Sartório assistia às sessões de tortura numa poltrona especial58.

indicar não a atuação de vários grupos, mas a formação de uma verdadeira rede. Pintado,

trabalho, os jornais noticiavam a ausência de cadáveres com as características do Esquadrão da

O desenrolar das investigações, a partir dos depoimentos de várias testemunhas, passou a

Carlinhos Blá-blá-blá, Cigano, João Gordo e Silas eram identificados como atuando juntos em

56 Jornal do Brasil. 11/8/1977.
57 O Globo. 1/9/1977 e 3/9/1977.
58 O Globo. 8/9/1977 e O Dia, 18/9/1977.
59 O Globo. 7/10/1977 e Jornal do Brasil. 28/9/1977.

57. Um destes comerciantes, Antônio

diversos casos de homicídios, cujo número já era superior a 60 59 Como resultado de todo este
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Morte, nas terras da Baixada60. Uma vitória, porém, de curta duração. Após quase um mês e meio

xadrez e foi questionado pelos jornalistas sobre os 53 homicídios daquele início de ano, todos de

aquela que se vivia e utilizar, ele também, de uma metáfora, para dizer que se a violência na

Baixada fosse um carro, ele estava a 200 km/h e agora tinha reduzido para 100 63,.

As frustrações com a atuação da Delegacia de Homicídios na Baixada, no entanto, já

vinham surgindo desde novembro do ano anterior. Num despacho desta época, ao General

Negreiros, o Promotor José Pires Rodrigues faria uma espécie de balanço da situação. Tinham

sido registrados mais de mil inquéritos rotulados como encontro de cadáver ou homicídio de

autoria desconhecida. Os inquéritos instaurados sequer apontavam autores, não indo além, na

maioria das vezes, da juntada das cópias de ocorrência e de alguns laudos. O Promotor constataria

que não havia recursos para se efetuar as investigações, mas concluía também, que faltava algo

mais determinante, o interesse na indicação dos autores Esta regra da impunidade acabava por

transformar Nova Iguaçu num imenso “cemitério”, onde os trabalhadores ao sair para o trabalho e

as crianças que brincam vivem tropeçando em cadáveres. A população passa a se acostumar com a

situação, justificando-a com o argumento que seriam marginais os que estão morrendo. Para o

Promotor, porém, a matança não estava diminuindo a criminalidade e, por outro lado, não havia

sem registros, quatro corpos seriam encontrados, com as tradicionais marcas dos grupos de

60 Jornal do Brasil. 28/9/1977.
6‘O Globo. 13/10/1977.
62 A expressão “Hydra” foi utilizada pela primeira vez na Baixada Fluminense no final do século passado, pelo 
Ministro da Justiça, para definir o ressurgimento constante dos quilombos na região. Era uma comparação com o 
mito da “Hydra de Lema”, cuja cabeça ao ser cortada ressurgia do chão como outras duas. Sobre o assunto, ver o 
ponto: “Quilombos: os labirintos da dominação”, na primeira parte deste trabalho
83 O Globo. 23/2/1978.

“autoria desconhecida”, a saída que encontrou foi comparar o nível de violência do passado com

extermínio 61. Uma nova “Hydra” emergia 62. Assim, guando o General Brum Negreiros, então 
\

Secretário de Segurança, dava declarações dizendo que o Esquadrão da Morte estava todo no
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nenhuma certeza de que seriam bandidos os executados, já que na maioria das vezes as vitimas

não eram identificadas. Na sua conclusão, Rodrigues apontaria a insuficiência das incursões da

Delegacia de Homicídios. Suas ações eram limitadas à elucidação de um ou outro caso que, ao

terem seus autores apontados, significava o fim das investigações, mesmo quando surgiam indícios

do envolvimento dos acusados em outros crimes 64. Isto havia ocorrido, por exemplo, no “caso da

Padaria”. Nele, três ladrões assaltaram uma padaria de propriedade da família Mosqueira,

composta por comerciantes do bairro de Heliópolis. Reconhecidos pelo velho José Alonso

Mosqueira, foram rendidos por ele e seu filho, imobilizados e levados para a padaria. O que

ocorreu no interior do estabelecimento não se sabe ao certo. Numa das versões, o velho

Mosqueira, revoltado com mais de 30 assaltos que havia sofrido, resolveu tostar um pouco os

ladrões dentro do forno. Isto explicaria porque eles teriam sido encontrados mais tarde com as

mãos acorrentadas e fechadas a cadeado. Outra versão conclui que os ladrões teriam sido

colocados dentro do forno mas não o suficiente para que fossem causadas queimaduras. Depois

disto, os sargentos reformados do Exército, Elói Felipe dos Santos e Miguel Domingos de Souza,

o Geripoca, foram chamados para prender os ladrões e levá-los para a delegacia. Porém, no dia

seguinte, os corpos de Luís Carlos Quirino, o Xaxá, Antônio Vieira Dias e Moacir Camargo foram

encontrados, em Belford Roxo. Os dois sargentos, acusados, presos e submetidos a julgamento,

terminaram condenados pelo júri, numa das grandes exceções neste tipo de julgamento.

Recebendo cada um a pena de 45 anos de reclusão, havia indícios, segundo o Promotor, de um

deles estar envolvido em outro homicídio, as investigações, porém, terminaram neste caso6S.

O recrudescimento da violência na Baixada, desde o inicio de 1978, já havia feito saltar de

74 para 178 o número de homicídios de autoria desconhecida, do final de março ao início de maio,

cujos cadáveres apresentavam marcas de sevícias e, de forma cada vez mais frequente, tinham 

64 O Globo. 2/11/1977.
65 O Globo. 2/11/1977 c O Estado dc São Paulo, 27/11/1978.
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Departamento Geral da Polícia Civil, Mário César, havia a certeza de que eles nada tinham a ver

comuns e disputas entre traficantes, Mário César iria além e apontava como uma das principais

causas das matanças na região o baixo nível sócio-econômico e a grande concentração

populacional67Para a Comissão Diocesana de Justiça e Paz de Nova Iguaçu, a Baixada era de

fato um depositário da marginalidade económica do Brasil, mas o problema estava no desprezo e

concentração não oficial”, que era a Baixada68. Já Edgard Pires de Sá, Diretor do Departamento

execuções ocorridas no final de semana,

tendo todas as vítimas sinais de tortura e marcas de balas calibre 9 milímetros, atribuía as mortes a

uma “flutuação natural”, não identificando o surgimento de novos grupos de extermínio e

Prefeitura de Nova Iguaçu, estabelecendo contato com diversas entidades: Cúria Diocesana, Clube

dos Diretores Lojistas, Rotary Club e Lions Club, dava inicio à elaboração de um plano que visava

a criação de um Conselho Comunitário de Apoio às Autoridades de Segurança Segundo o

Sociólogo Roberto Wilson, contratado para fazer os primeiros levantamentos, a existência de 150

mil crianças sem escola e 200 mil pessoas, entre 15 e 40 anos, sem emprego, contribuíam para a

permanência da violência na Baixada 70

de Polícia Metropolitana, questionado sobre as nove

com o Esquadrão da Morte Além das tradicionais atribuições a conflitos passionais, brigas

66 Jornal do Brasil, 25/3/1978 c 4/5/1978.
67 Jornal do Brasil. 28/2/1978.
68 Jornal do Brasil. 31/3/1978.
69 O Globo. 1/8/1978
70 Jornal do Brasil. 9/8/1978.

“campo deno descaso para com estes “párias imigrantes”, mantidos neste verdadeiro

algumas partes queimadas, sobretudo mãos e cabeça 66. Além dos números desta escalada, a 
f

imprensa passava a registrar também a discussão sobre a autoria desses crimes. Para o Diretor do

responsabilizando a imprensa por esta falsa visão 69 Discordando das concepções de Edgard, a
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na véspera do Natal daquele ano. Naldo Muniz de Araújo, o Pintado, acusado como autor de mais

de 100 assassinatos e preso desde julho do ano passado, após ser liberado para passar o natal com

a família, seria fuzilado na rua, com mais de 10 tiros, quando ia comprar uma boneca para a neta.

Assim, o mais importante “arquivo” sobre os homicídios na Baixada, dos últimos cinco anos, era

população, repetia-se o velho ditado, o único defeito que o matador possui é que ele também

morre

Baixada, a imprensa irá também refletir sobre o que estaria por trás da sua continuidade. O jornal

escândalo que deveria ser banido como um serviço à construção da democracia. O Jornal do

71 O Globo, 26/12/1978.

Apesar de toda esta discussão sobre os responsáveis e as causas, e dos esforços na busca 

de saídas, a certeza, que a dinâmica das execuções e a impunidade prosseguiriam na Baixada viria

Brasil, após um balanço que atribuía ao Esquadrão da Morte mais de 2 mil mortes na região, 

segundo fontes da própria Polícia, sem contar os corpos jogados nos rios e enterrados em locais

O último ano da década de 70 trazia uma espécie de provocação. Além de procurar as

raízes históricas do surgimento do Esquadrão da Morte, isto é, dos grupos de extermínio na

O Globo, em editorial do dia 21 de abril, negava a existência de justiceiros ou do Esquadrão da 

Morte na Baixada. O que existia eram bandos de criminosos, entre os quais encontravam-se

uma imagem inventada, que pretendeu-se associar ao espírito e aos métodos do regime militar, 

que acabou por produzir apreciações e explorações injuriosas sobre o Brasil no exterior. Naquele 

momento, porém, em plena abertura política, o ressurgimento do fenômeno era visto como um

destruído 71. Inipiava-se, portanto, a tendência, até hoje comprovada, de que mais difícil do que 

condenar um matador é mantê-lo preso, ou melhor, no caso de Pintado, mantê-lo vivo. Para a

policiais e ex-policiais, em permanente concorrência e se entredevorando. Seriam disputas e 

eliminações recíprocas, atos de guerra e vingança entre grupos rivais. O Esquadrão da Morte seria
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casos apurados, nos quais se destacavam os grupos que vendiam proteção a comerciantes e os

crimes cometidos pelos “homens da casa”, isto é, por policiais militares Já no final do ano, este

março de 1975, a Polícia cumpria de forma satisfatória sua missão de preservar a disciplina e

possível, a pretensão dos titulares das delegacias de escolherem os integrantes de suas equipes.

vigilância e as delegacias de vigilância, tomando-se impraticável o policiamento preventivo. A

quebra da hierarquia, com o nivelamento de autoridades entre delegados e comissários, somada ao

afrouxamento da disciplina e a liberação dos grupos corrompidos seria, portanto, a causa para que 

a atividade delitual passasse a ser exercida por homens com armas e viaturas pagas pelo Estado 72.

Depois disto, o que se viu foi a deterioração administrativa, de que passaram a se beneficiar os 

grupos minoritários que comprometem o nome e a missão da Polícia. Foram extintos os setores de

Nem tudo, porém, seria continuidade naquele ano. Incluindo-se no conjunto de mulheres 
u

que ao longo da história recente da Baixada Fluminense irão se interpor às estruturas 

predominantemente marculinas dos grupos de extermínio, Marli Pereira Soares dava início à sua

jornal incluiria um outro fator nas suas análises. Baseando-se no livro: “A polícia do Estado do 

Rio de Janeiro”, do Delegado Milton Lopes da Costa, seu editorial ^“Estatização do Crime”, 

apresentava um diagnóstico sobre a deterioração do aparelho policial. Segundo o Delegado, até

distribuir eqúitativamente os recursos disponíveis, em material e pessoal, isto se dava também 

devido ao fato de que até então prevalecia o princípio da autoridade,' sendo atendida, sempre que

ermos, constatava a existência de 1.442 processos de mortes atribuídas ao Esquadrão da Morte, 

na 4a Vara Criminal de Nova Iguaçu. A matéria seguiria, concentrando sua atenção nos poucos

determinação de encontrar os assassinos do seu irmão Paulo Pereira Soares Filho, morto em

empistolamento de policiais inescrupulosos, que agem por conta própria, levariam ao 

desmantelamento da estrutura administrativa e à falta de comando unificado da Polícia O

12 Jornal do Brasil, 17/12/1979.
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outubro. Começavam suas idas e vindas à delegacia de Belford Roxo, para as sessões de

reviravolta nas investigações e o afastamento do delegado Geraldo Amim Chaim, ela finalmente

chegaria ao matadores, que não eram policiais do 20° BPM, mas João Batista Gomes, mecânico;

João Gomes de Amorim Filho e Moisés Luís da Silva, ambos ex-guardas noturnos de Duque de

Caxias, e o soldado da Polícia Militar, Jairo Pedro dos Santos Filho. As fotos do grupo,

publicadas nos jornais, permitiriam o reconhecimento dos seus membros por outras testemunhas e

e saqueava as casas das vítimas, comprovando mais uma vez o que a Promotora Tânia Maria Sales

Moreira freqúentemente afirma,

O final dos anos 60, mas, sobretudo, a década de 70, correspondem ao período de

surgimento e consolidação daquilo que se convencionou chamar de Esquadrão da Morte. Essa

expressão, mas que a concepção de um' grupo de matadores, ligados à Polícia e respaldados pela

ditadura militar, correspondia a algo que a partir desta base inicial, tornava-se cada vez mais

complexo e' revelador de uma rede muito maior de relações e interesses. O percurso que as

matérias da imprensa percorrerão demonstrará, ao final, as várias faces deste padrão de violência,x

que dará à Baixada sua característica mais peculiar, conforme a própria imprensa. Se inicialmente

força ou por engano, progressivamente vai-se concentrando nos casos de execuções determinados

por interesses de terceiros: comerciantes, traficantes e outros, onde policiais surgiam com

mesmo 75

o destaque era para a violência policial, cometida contra cidadãos, por excesso de aplicação da

o matador somente odeia o ladrão que não mora dentro dele

■” O Globo. 2/11/1979.
74 Jornal do Brasil. 7/6/1980.
75 MOREIRA, 1996: 209.

membros dos grupos de extermínio. Por outro lado, juntamente com o número crescente de

o seu indiciamento por vários outros homicídios e sequestros 74 Além de matar, o grupo roubava

reconhecimento dos policiais que ela vira sequestrar seu irmão 73. Sete meses depois, após uma
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inquéritos sem identificação de vitimas ou autores, e sem qualquer procedimento de investigação,

bastidores das diversas tramas. O caso da Rua das Rosas toma-se o marco deste momento,

legitimavam a estrutura montada. As políticas públicas na área da segurança passam a interessar

somente quando mudam a rotina do tratamento dispensado à região. A transferência do gabinete

do Delegado Hélber Murtinho para Nova Iguaçu não foi um jogo de cena, mas algo jamais

anteriormente visto. As revelações produzidas pelas investigações faríkxcom que a imprensa

funcione ao mesmo tempo como elemento de segregação da Baixada, identificando-a como outra

sociedade, terra sem lei, lugar onde a feiura se associa ao crime ou câncer vizinho, e como

. Mas, se

ao final desta fase, ficava a certeza do poder de reprodução e continuidade da estrutura de

execuções sumárias montada na Baixada, surgiam também, mesmo que de forma tênue, as

primeiras experiências de ruptura e brechas com esta estrutura. Havia nomes e rostos

condenações, a Comissão Diocesana de Direitos Humanos enviava cartas e relatórios às

autoridades, surgia Marli.

Ao longo deste período, a ditadura militar, utilizando-se, à semelhança do período

getulista, do aparelho policial, rearranjará a estrutura do poder local da Baixada, não somente com

instrumento de pressão no aprofundamento das investigações promovidas pela Delegacia de
(

Homicídios. Uma ambiguidade que se estabelece entre a solidariedade e a rejeição. Uma ajuda sem

76 Para Paulo Sérgio Pinheiro, a violência organizada pelo Estado tornou-se tema de preocupação social somente 
quando ela passou a atingir as classes média e alta, após o golpe militar de 1964 (1979: 5). No caso da Baixada, 
tratava-sc de uma violência ilegal, contra classes pobres.

identificados, havia testemunhas que não mais se calavam diante do medo, ocorriam prisões e

cassações de Prefeitos oposicionistas ou pressões para que mudassem de partido, mas

intensificava-se o acompanhamento dos casos mais contundentes, permitindo-se entrever os

desvelando os procedimentos jurídicos e os meandros sociais e políticos que fortaleciam e

contaminação, afinal, não eram mais os filhos da classe média que estavam morrendo 76
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consolidando uma rede de execuções sumárias fundada na ilegalidade da ação dos agentes

policiais e na prestação dos seus serviços para os grupos dominantes locais, A ditadura lançava

assim, as bases de uma rede eficiente de recomposição do poder local numa conjuntura autoritária,

ditada pelo arbítrio e que previa sua continuidade pela permeabilidade de todos os poderes a esta

lógica implantada.

3.2.3. Anos 80 e 90: modificação e aperfeiçoamento.

A forma de atuação dos grupos de extermínio, que se consolidará ao longo dos anos 80,

sofrerá significativas mudanças diante daquela inicialmente constituída. Na verdade, já no final dos

anos 70 estas mudanças já eram notadas. O caso do bairro Monte Líbano, em Nova Iguaçu,

ocorrido em abril de 1979, deixava bem claro isto. Numa área de pouco mais de mil metros

quadrados, cinco pessoas seriam sequestradas e seus corpos encontrados no dia anterior. Em

todos os casos, antes e durante os sequestros, foi visto nas proximidades um soldado da Polícia

Militar, dono de um automóvel amarelo77. No novo modus operandi, não eram mais necessárias

algemas, pois os supostos bandidos não eram mais sequestrados dentro dos xadrezes. O

Esquadrão da Morte antecipava-se e seqúestrava-os nos barracos e biroscas

Elíseos, Distrito de Duque de Caxias, o Delegado Orlando Corrêa determinaria um levantamento

dos casos de “abandono de lar” registrados na delegacia. Após constatar que de janeiro de 1979 a

maio de 1980 tinham ocorrido 19 sequestros, nos mesmos moldes em que se deu o sequestro do

irmão de Marli, o Delegado passaria a desconfiar que enquanto as mulheres vinham à delegacia

dizer que o marido havia sumido de casa, na verdade o que ocorria era o seu sequestro e execução

77 O Globo. 21/4/1979.
78 Jornal do Brasil. 2/3/1980.

78. Já em Campos
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fase final do esquema de execução e o estabelecimento de intermediários. Isto se dará tanto pela

também pelo significativo crescimento do mercado de execuções na região. O surgimento do

grupo que se auto denominava

telefonemas para as delegacias avisando os locais onde estariam os cadáveres fazia parte de uma

nova estratégia, mais descentralizada e ampla.

As tentativas da Secretaria de Segurança de se contrapor a esta nova fase iriam apontar, ao

longo de 1980, para diversas e diferentes políticas, sem que os efeitos na redução dos homicídios e

anuciaria a formação de uma Equipe Especial de 14 policiais do Departamento de Polícia

mês, já era anunciado um outro plano. Diante dos 120 homicídios ocorridos naqueles 80 primeiros

dias do ano, Aladir Ramos Braga, Diretor do Departamento de Polícia Metropolitana divulgava

que a partir daquele momento os policiais ficariam inflitrados em locais de maior índice de

criminalidade, fariam rondas, estariam em pontos específicos com carros descaracterizados

depois, o plano já era outro. Desarmar ao máximo a população e realizar uma operação conjunta

entre as delegacias da Baixada, para se apurar o caso Jardim Delamare, onde os corpos de cinco

visibilidade crescente que a Polícia vinha ganhando na imprensa e nos casos investigados, como

79 Jornal do Brasil, 25/5/1980.
80 O Globo, 7/3/1980.
81 O Globo, 11/3/1980.
82 O Globo. 20/3/1980.

das execuções fossem sentidos.^ Já no terceiro mês do ano, diante dos 98 casos de mortes 

atribuídas a grupos de extermínio na Baixada, o Secretário de Segurança, Gal. Edmundo Murgel

““Mão Branca””, em 1980, refletirá esta nova fase. Seus

79 O que vai se delineando, na prática, é um processo de distanciamento do aparato policial da

anunciado que entraria em atividade na Baixada 1.500 novos policiais, naquele ano 81. No final do

(chapas frias) e se informariam com comerciantes sobre a atuação de delinquentes 82. Seis meses

Metropolitana, além da liberação de verbas para a modernização da Polícia 80. Dias depois, era
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jovens foram encontrados semicarbonizados

homicídios, dos quais apenas 5 tinham sido julgados, antes do final de outubro de 198184.

O fato de ocorrer uma espécie de autonomização dos grupos de extermínio diante do

aparato policial não significava, porém, que as formas inicialmente predominantes de envolvimento

direto de policiais nas atividades de execução tinham desaparecido. Em maio de 1980, o

Presidente da subseção de Duque de Caxias da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB)ç Valdir

Medeiros, pedia ao Governador do Estado o afastamento do Delegado Jony Siqueira, da 59a DP e

do Comandante do 15o Batalhão da Polícia Militar (BPM), Coronel Milton Dornelas Moreno, por

considerá-los responsáveis pelos crimes que estavam ocorrendo no município. O assassinato do

estudante José de Sousa Paulino Filho, de 15 anos, era fruto do total desrespeito aos direitos

humanos que havia sido implantado. Indo além, o advogado afirmava que o Esquadrão da Morte

Este exemplo de Duque de Caxias aponta também para um processo de periferizaçãp dos

grupos de extermínio. Se ao longo dos anos 70 eles haviam se concentrado na sede de Nova

Iguaçu e na imbatível Belford Roxo, reforça-se, agora, a tendência de crescimento dos índices em

regiões como Campos Elíseos e Imbariê, respectivamente, 2o e 3o Distritos de Duque de Caxias, e

Austin e Queimados, Distritos de Nova Iguaçu. O caso da chacina do bairro Jardim Delamare,

Queimados, acima citado, expressa bem esta periferização e ao mesmo tempo consolidação dos

mecanismos já montados de execução e impunidade. Os relatos da Promotora Tânia Maria Sales

Moreira, cujo pai era escrivão da delegacia onde o caso foi investigado, são bastante

esclarecedores. Uma semana antes, rapazes dentro do Clube Queimados, revoltados por achar que

a cantora Gretchen que se apresentava fosse um travesti, realizaram um quebra-quebra. Na outra

83 Jornal do Brasil, 26/9/1980 e O Globo, 26/9/1980.
83 O Globo. 25/10/1981.
85 Jornal do Brasil, 25/5/1980 e 27/5/1980.

seria composto por policiais que cobravam proteção do crime organizado 85.

83. Ao final do ano, porém, lá estavam os 1.312
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semana, a direção do clube resolveu reforçar a segurança contratando um grupo de policiais

militares da Companhia local. Quando surgiu

desproporcional, um dos meninos foi arrastado por um segurança, que lhe aplicava uma gravata

Ao perceber que o garoto não resistira ao golpe e morrera, a solução encontrada foi matar aos

outros, como queima de arquivo. Quando jogaram gasolina nos corpos e atearam fogo, alguns

ainda estavam vivos. Na ânsia da dor, um deles rolou sobre a camisa em chamas do rapaz que

estava ao seu lado, ao seu rosto então ficou como que tatuado um pedaço de camisa quadriculada,

de cor azul, vermelho e verde. Com marcas absurdas e desfiguradoras como essas terminava,

assim, a vida daqueles jovens entre 15 e 22 anos. Assumindo pessoalmente as investigações, o

referido pai da Promotora acabou chegando a um grupo de homens ligados ao Tenente Medrado e

gabinete do Delegado Ronaldo Neves de Oliveira, da delegacia local. Quatro anos depois, o crime

seria atribuído pela Comissão Especial de Investigação, criada para apurar os crimes dos grupos

de extermínio na Baixada, ao policial Paulo Alves Ferreira, o Paulo Hulk. Absolvido no

julgamento, jamais foram investigadas as provas que o pai da Promotora apresentara como parte

da defesa. Anos depois, o Tenente Medrado foi apontado como braço direito de Tuninho Turco,

dono do tráfico de drogas na Zona Oeste do Rio de Janeiro Já Anani, teve seu nome encontrado

na lista dos livros de contabilidade de Castor de Andrade, banqueiro e chefe do Jogo do Bicho da

mesma Zona Oeste. Descobriu-se também que ele tinha sido Comandante do 9o Batalhão da

Polícia Militar, na área onde atuava Tuninho Turco, e que costumava recebê-lo no seu gabinete 86.

A malha de interesses subjacente aos grupos de extermínio tomava cada vez mais

diversificada a interligação entre vários setores. As declarações tradicionais de que os mortos na

região seriam resultado das disputas entre traficantes ou das brigas entre quadrilhas, feitas por

a um seu amigo Coronel Anani. Estes dois oficiais eram, porém, frequentadores assíduos do

86 MOREIRA, 1996: 11-22.

a repressão foio primeiro problema,
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autoridades policiais, eram constantemente refutadas pela imprensa. Uma entrevista feita com o

Professor de Direito Penal, Augusto Thompson, que havia sido Diretor do Departamento de

Sistema Penitenciário (Desipe) entre 1965 e 1966, e de 1975 a 1977, apontava para essa crescente

complexidade. Respondendo sobre quem seria o “Mão Branca”, Thompson diria que muitos

grupos que lutavam pela hegemonia na área da contravenção montaram esquadrões. Outros,

porém, eram formados por bandidos que eliminavam alcagúetes. Presente neste contexto estava

também o apoio popular e a necessidade de alguns policiais de dar vazão a problemas pessoais.

Não ficava de fora, neste caso, os grupos de policiais financiados por comerciantes ou aqueles

dispostos a obter vantagens de delinquentes. A busca da paz social e da defesa pública jamais

existiu Para ele, entre os efeitos mais perversos desta realidade, estaria o da manutenção de

determinadas estruturas sociais. As manifestações de apoio a esta violência produzia a quebra da

coesão dos marginalizados^Os marginais são vistos não como desesperados e iguais mas como

favorecidas não teriam qualquer motivo para'por fim à mortandade87.

Nos poucos casos em que as testemunhas apareciam, a participação de policiais militares

ou civis, informantes e militares reformados era freqúentemente confirmada. Cada grupos de

extermínio tinha sua área e seus motivos eram variados. As vítimas podiam ser bandidos,

testemunhas involuntárias, inocentes executados por engano. Neste quadro, a deterioração das

instituições policiais era apontada como um dos aspectos mais determinantes. Se um Delegado

recém-chegado à Baixada tenta-se ser independente, poderia receber como represália o despejo de

inúmeros cadáveres na sua jurisdição. Como o Secretário de Segurança baseia suas decisões em

estatísticas, o referido Delegado acaba sendo transferido. Daí a preocupação dos Delegados em

inimigos. Ajjublicidade desviaria o foco das causas verdadeiras da situação miserável, que não são 

questionadas. Deste modo, se a classe pobre vitimada aplaude o “Mão Branca”, as classes

r Jornal do Brasil, 19/3/1980.
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evitar registros de ocorrência e, por conseguinte, os índices no mapa mensal das estatísticas de

homicídios88.

O debate em tomo do “Mão Branca” não ficará restrito aos repórteres e seus

entrevistados. Para o Presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, Vereador José dos

Santos Callado, o apoio aos grupos de extermínio mal conseguia se disfarçar no seu discurso na

Associação Comercial e Industrial da cidade. Para ele, a morte de um policial eqüivalia à de cem

bandidos 89. No âmbito do Congresso Nacional, o ex-Delegado de Nova Iguaçu, Péricles

Gonçalves, agora Deputado Federal pelo Partido Popular, iniciava sua campanha para que as

Secretarias de Segurança dos Estados fossem entregues a pessoas identificadas com a ação

policial. Como desdobramento desta campanha, criticava o então Secretário de Segurança do Rio

de Janeiro, Edmundo Murgel, e pedia sua renúncia. Ao ser questionado por jornalistas, negou que

durante sua atuação como policial tivesse ocorrido a morte de um operário ou trabalhador.

Irritado com a afirmação de que foi um dos maiores adeptos da eliminação sumária de marginais

na Baixada Fluminense, disse que a Polícia, no confronto com o bandido, tem de matar para não

morrer e que a lei resguardava o policial que mata um bandido em serviço 90. A segunda

absolvição dos policiais, réus no caso da Rua das Rosas, dias depois destas declarações,

confirmariam uma visão cada vez mais persistente.

O criminalista Virgílio Donnici discordaria, entretanto, de Péricles Gonçalves. Não seria o

reforço a uma lógica corporativa que resolvería o problema, pelo contrário, a questão não era

fechar a instituição policial em tomo de si mesma, mas abri-la ao diálogo com a comunidade.

Numa pesquisa feita em 1971 e posteriormente entregue ao Governador Chagas Freitas, Donnici

constatava que já havia uma infância e adolescência levando uma vida instável, na miséria; numa

88 Folha dc Sâo Paulo. 9/10/1980 c 11/10/1980.
80 O Globo. 20/3/1980.
90 Jornal do Brasil. 28/3/1980.
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período, as Policias Militares visando o combate à guerrilha eram fortalecidas e a Polícia Estadual,

passou a procurar outros ganhos para o seu sustento, tonando a Polícia um bico, burocratizando-

se. Assim, a década de 70 foi caracterizada como a da crise da Polícia Civil e do desaparecimento

total da Justiça Criminal A Polícia continuou a fazer o sistema burocrático de prender e soltar,

prender e processar, numa operação ilógica, que resultou na imensa violência do início da década

de 80. O criminalista concluía, propondo como solução imediata, que o problema fosse discutido

com as comunidades e Associações de Bairros, como havia ocorrido no Japão, com seus 150

homicídios, no ano de 1980 91.

As divergência, contudo, não ficavam somente entre Gonçalves e Donnici. Se para Rui

Queirós, ex-interventor militar e agora Prefeito eleito de Nova Iguaçu, o “Mão Branca” não

imagem da cidade 92, para a Comissão Diocesana de Justiça e Paz o problema da violência

um amplo debate. Neste sentido, promoveram um encontro onde, apesar da ausência dos juristas,

denunciava que dos 68 processos criminais de autoria desconhecida, requisitado pelo Ministério

Público de Nova Iguaçu, 66 vítimas não eram bandidos mas comprovadamente trabalhadores de
93

Esta iniciativa da Comissão Diocesana, porém, não parecia muito eficiente. Não só pela

ausência dos representantes da Justiça, mas porque o próprio sistema de justiça criminal

época em que o Esquadrão da Morte atuava e ocorriam desaparições misteriosas e o Governo

Federal só tinha interesse na segurança nacional, deixando de lado a segurança pública. No mesmo

origem humilde, todos pobres e na sua maioriq^negros

passava de um mito, fruto da divulgação espalhafatosa dos crimes que acabava por prejudicar a

nierecia

que tinha salários de miséria e que contava com bons policiais, foi sentido-se marginalizada e

promotores e Juizes que haviam sido convidados, foi apresentado um documento no qual se

91 Última Hora. 19/1/1981.
92 O Globo. 5/4/1980.
93 Jornal do Brasil. 14/4/1980.



162

encontrava-se estagnado. Em 1981, registrava-se na Baixada três assassinatos por dia, um total de

12 mil homicídios ainda em fase de investigação e uma previsão de que mesmo se não houvesse

mais crimes na Baixada, 20 anos seriam insuficientes para o julgamento dos inquéritos Deste

modo, noticiava-se um acordo entre a Polícia e a Justiça de Nova Iguaçu no sentido de não mais

apurar os homicídios ocorridos até 1976, a fim de ganhar tempo para se apurar os crimes mais

manifestação na porta da 60a DP, em Campos Elíseos, pedindo a liberdade de Jorge Luís Barbosa

Vieira, o Jorge Barbudo que, mesmo tendo cometido inúmeros assassinatos, cujas ossadas foram

encontradas dentro do posso de sua casa, era comparado pelos moradores a Jesus Cristo, pois

dava proteção e tranquilidade para todos do bairro do Capivari95.

Nos últimos anos da ditadura militar, a retomada da ação dos grupos de extermínio surgia

como o efeito mais visível da incapacidade do sistema de justiça criminal, ou melhor, da sua

Carlinhos Blá-blá-blá e de Paulo Cigano e o retorno de Jorginho da Farmácia, que estava

foragido 96, demonstrava que todo o esforço realizado pelo Delegado Hélber Murtinho tinha sido

em vão. Entretanto, na perpetuação da reformulação política promovida pela ditadura, os novos

donos do poder assimilavam com perfeição os novos métodos. No início de 1982, após terem sido

enganados quanto ao horário do sepultamento do pistoleiro Roberto Andrade dos Santos, o Belo

da Feira, os jornalistas souberam do administrador do cemitério que ele havia sofrido pressão por

parte do Presidente da Associação Comercial e Industrial de Caxias, Getúlio Gonçalves da Silva e

94 O Globo. 25/10/1981
95 GARCIA, 1981 e O Globo. 20/11/1981,.
96 O Globo. 25/10/1981.

recentes. Nos 9 primeiros meses daquele ano, já existiam 1.143 inquéritos de homicídio, dos quais 

pouco mais de 400 coxti indicação de autoria

funcionalidade para o esquema'de poder montado. A absolvição de Carlos Guerra Braz, o

constrangedor da Justiça, não é de se estranhar que uma pequena multidão fizesse uma

94. Ao final deste ano, frente a este quadro
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por um grupo de políticos e bicheiros para sepultar Beto da Feira sem que os repórteres fizessem

cobertura. No velório, estavam presentes o Presidente da Câmara de Vereadores, Wilson Macedo

os Prefeitos e Vereadores eleitos na Baixada pelo PDT passariam a enfrentar após as eleições de

1982.

No primeiro governo de Leonel Brizola (1983-1986) a criação da Comissão Especial para

empenho pessoal do Governador e do Secretário de Justiça e interino de Segurança, Vivaldo

Barbosa, na condução das apurações. No cumprimento de uma das principais promessas de

campanha, eles contarão com dois fortes aliados, D Adriano Hypólito e o Detetive Ayres

Nascimento, da 54a DP de Belford Roxo. Um pouco depois da eleição de Brizola, Aires procurou

o bispo e lhe informou que havia levantado os nomes de autores de vários crimes praticados na

•* Baixada e atribuídos ao Esquadrão da Morte. Juntos, assumiram o compromisso de nada revelar

sobre o assunto até a posse do novo Governador. No desenrolar das investigações, as declarações

da testemunha chave, Ana Angélica Lemos César, amante do soldado João Reinô Duarte Filho, o

presença de 15 grupos de extermínio que nos últimos 5 anos haviam matado mais de 300 pessoas
99

alegando que estava drogada e que sofrera coação do Detetive Ayres e do Promotor Luís Carlos

Maranhão para fazer as acusações

97 Jornal do Brasil. 6/3/1982.
98 O Globo. 11/4/1983 e Jornal do Brasil. 16/4/1983.
99 O Globo. 27/4/1983.
100 Jornal do Brasil. 4/5/1983.

de um amplo levantamento que, segundo o Detetive Ayres, só em Belford Roxo indicava a

. No entanto, as pazes da bailarina com seu amante, e as contradições nos depoimentos,

apurar os crimes atribuídos aos grupos de extermínio na Baixada, em 1983, represehtou uma 

significativa mudança de postura política frente ao problema da violência na região. Havia um

10°, demonstravam que não se tratava de um mero

Careça, tomaram-se determinantes 98. Decidida a denunciá-lo, Ana Angélica abria as perspectivas

e o Deputado Federal Hydekel de Freitas Lima (PDS)97. Seria este esquema que Leonel Brizola e
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arrependimento, mas do funcionamento de um esquema de coação muito mais poderoso do que se

supunha. Mesmo após o afastamento dos comandantes de Batalhões nos quais ocorreram prisões

de policiais militares acusados de participar em execuções sumárias, por determinação do novo

Comandante da Polícia Militar, Cel. Carlos Magno Nazareth Cerqueira

criminosos, todos da Polícia Militar; a decretação de prisões preventivas para 26 pessoas, a

instauração de 110 processos e a manutenção da Comissão Especial com três Promotores, seis

102Delegados e vinte Detetives os resultados tomavam-se ínfimos. Em outubro daquele ano,

apenas 36% dos processos instaurados pela Comissão haviam conseguido êxito. O número de

testemunhas diminuía rapidamente, até porque em alguns casos o Juiz não decretava a prisão

Polícia daria às 610 testemunhas existentes?

Esquadrão da Morte na Baixada ’04. ■

A retomada da escalada das execuções sumárias, que passavam a ter requintes de

perversidade como decapitações e cremações dos corpos das vítimas; a primeira absolvição de

Paulo Alves Ferreira, o Paulo Hulk, policial militar e um dos principais acusados pela Comissão

Especial

106João de Meriti, após ter sido condenado, junto com Paulo Hulk, a 18 anos de prisão

demonstravam os reais limites do'problema. No último ano do primeiro governo Brizola, 1986, a

diligências. Dos 186 inquéritos sobre possíveis homicídios praticados pelo Esquadrão da Morte,

106 foram transformados em ações penais, com 105 prisões preventivas decretadas, 237

Comissão encontrava-se praticamente desativada, com a retirada dos cinco carros utilizados nas

preventiva de soldados acusados, que continuavam a trabalhar normalmente. Que garantia a

101 O Globo, 11/4/1983.
102 O GloÇ6. 15/7/1983 e Jornal do Brasil. 9/10/1983.
103 Jornal,do Brasil, 9/10/1983.
104 Jornal do Brasil. 2/12/1983.
105 Jornal do Brasil. 3/9/1984.
106 Jornal do Brasil, 5/12/1984.

’05, a fuga de João Reinô Duarte Filho, o Careça, quando saía do tribunal do Júri de São

101, a prisão de 16

103 Em dezembro, a imprensa já falava na volta do
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indiciados e 16 condenações

militares Américo Assem Ayache e Paulo Hulk, mas outros estavam em liberdade, como o já

A vontade política de Leonel Brizola que visava a pacificação da Baixada através do

desmonte dos grupos de extermínio existentes havia esbarrado em dois limites que revelaram-se

intransponíveis. O primeiro deles localizava-se na própria característica da ação política populista,

desenvolvida pelo PDT e pelo “brizolismo” Suas contradições, apresentadas no capítulo anterior,

fragilizavam qualquer proposta mais radical de ruptura com a situação existente. As concessões

em busca da sobrevivência política custariam o preço da perpetuação do principal problema que

adversário vitorioso das eleições de 1986

instrumentalizá-lo a seu favor. O segundo limite estava na utilização do sistema de justiça criminal

para sanear a si mesmo. Sua captura na rede do poder local revelariam os meandros de uma

cultura jurídica apropriada aos interesses políticos existentes. Mantinha-se o “pior dos mundos

possíveis” com a não domesticação da polícia nem a abertura do judiciário às classes populares

somando-se ao intenso processo de privatização da segurança 109

O que adveio com o governo Moreira Franco (1987-1990) e sua promessa de acabar com

a violência no Rio de Janeiro e na Baixada em 6 meses, evidenciaria tanto o esforço do governo

anterior no combate aos grupos de extermínio como a importância da esfera governamental na

primeiros meses de governo, Moreirareprodução e agravamento da violência. Já nos 5

número de homicídios na Baixada emdemonstrava a que veio. Um aumento de 38% no

no confirmava as declarações de policiais,comparação ao mesmo período do ano anterior

mencionado Careça e Jorge Oliveira de Souza, o De Souza, que permanecia com a sua indústria 

privada de segurança para os comerciantes e empresários de São João de Meriti108,

,0' O Globo. 27/5/1987.
108 Tribuna da Imprensa. 25/5/1987.
109 PAIXÃO. 1991: 138.

FRANKEL. 1987.

ele prometera resolver e que permitiria ao

107 Prisões importantes haviam ocorrido, como a dos ex-policiais
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veiculadas nos jornais, de que havia chegado a “hora da forra” na qual “bandido não vai mais ser

. Para o Comandante Geral da Polícia Militar,

Cel. Manuel Elyseo, e para o Secretário de Policia Civil, Marcos Heusi, tratava-se apenas de

112transformar a ação do policial igual à do bandido

A reativação da Comissão Especial criado pelo Governador Leonel Brizola e seu

deslocamento para o Palácio Guanabara

Baixada

Comissão Diocesana de Justiça e Paz de Nova Iguaçu, dos trabalhos da Comissão de Defesa das

Vítimas da Violência contrastavam com as declarações do Secretário de Polícia Civil, Marcos

Heusi, que reivindicava cadáveres para inaugurar um rabecão, concluía que se acabasse a violência

a Polícia não teria mais trabalho e afirmava que a morte de menores pela Polícia significava um

“acidente de trabalho”

homicídios tomava-se incontrolável. A substituição de Heusi por Hélio Saboya significava mais

um esforço ambíguo no controle desta violência. Não seria a primeira vez que se colocariam

homens íntegros e reconhecidos pela população à frente de postos chaves com o intuito de

resolver problemas gerados na própria base de sustentação e de manutenção do grupo político que

governa. A mais nítida contradição nesta tentativa de nova política de segurança era a manutenção

do Cel. Manoel Elyseo à frente do Comando Geral da Polícia Militar.

Durante o período do governo Moreira, não só os números de homicídios na Baixada

chegarão ao seu mais alto patamar, em 1989 e 1990, conforme a tabela apresentada, mas também

a forma de atuação dos grupos de extermínio se aprimorará tanto nos métodos de execução como

111 Tribuna da Imprensa, 21/3/1987.
,,2Ibid.
1,3 Jornal do Brasil, 26/5/1987 c Tribuna da Imprensa, 18/6/1987: 5.
114 O Globo. 28/5/1987 e Jornal do Brasil, 24/6/1987.
115 Jornal do Brasil. 16/9/1987.

"4, o acompanhamento direto do Vice-Govemador, Francisco Amaral, ex-advogado da

n3; a realização de batidas e mega-operções da Polícia na

chamado de cidadão” sendo seu destino a “vala” 111

’15. Os resultados desta fase, porém, eram inequívocos. A escalada dos
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policiais, que passam ao papel de agenciadores e recrutadores dos matadores permanece como a

grande tendência da década, no entanto, a impunidade e o comprometimento do aparelho policial

permitirão que vários policiais permaneçam à frente dos referidos grupos. O terror assume

proporções antes desconhecidas. Chacinas com mais de 5 vítimas tornaram-se mais frequentes,

tendo a maior, com 10 mortos ocorrido no ano de 1990, em Belford Roxo

como a do bairro Amapá, em Duque de Caxias

vítimas ainda vivas intensificaram-se; aumentavam os índice de menores executados

passavam a ser realizadas com os executores agindo sem máscaras, certos da impunidade e da “lei

do silêncio”, colocando os corpos de suas vítimas em ruas principais para que todos vissem.

Frente a este quadro, denúncias de Organizações Não-governamentais e da Igreja Católica

ressurgem com mais intensidade. Os bispos de Nova Iguaçu e Volta Redonda, respectivamente, D.

Mauro Morelli e D. Valdir Calheiros, levarão um relatório para a Itália e de lá denunciarão para

várias organizações internacionais a ocorrência, nos primeiros 6 meses de 1989, do assassinato de

1.175 pessoas por grupos de extermínio na Baixada, sendo que dentre elas havia 184 menores 119

A liberação da atuação dos grupos de extermínio na Baixada e o descontrole das políticas

públicas na área de segurança ocorridos durante o governo Moreira Franco, não surgiam da

incapacidade do Estado mas faziam parte da sua estratégia de recomposição do poder por parte

daqueles que agora o detinham. As forças pré-brizolistas, formadas ao longo da ditadura militar,

aglutinadas pela aliança encabeçada pelo PMDB, partiam para o reforço às bases de poder local

da Baixada, que passava pela retomada da violência como principal moeda no mercado político.

116 Jornal do Brasil, 14/2/1990.
117 Jornal dc Hoje, 11/5/1988.
1.8 O Centro dc Articulação de Populações Marginalizadas fará um levantamento, em 1989, indicando a ocorrência 
dc 342 assassinatos de crianças nos municípios de Nova Iguaçu, Duque dc Caxias e Volta Redonda, Cf. Jornal do 
Brasil, 3/10/1989.
1.9 Jornal do Brasil, 3/10/1989.

na penetração nas demais esferas sociais e de poder. A redução do envolvimento direto de

116, famílias inteiras,

118, execuções

117 serão trucidadas; decapitações e cremações de
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Além de reforçar os grupos já existentes, esta política permitirá o lançamento de novos

empreendimentos políticos. Compreendesse, assim,

período, de vários acusados pela imprensa de participar em grupos de extermínio, envolvidos em

processos judiciais ou investigados pela Comissão Especial lançarem suas candidaturas em pleitos

eleitorais. Era o caso de João Pedro Bueno, o Pedro Capeta, Adalberto de Freitas, o Adalberto,

Os dois primeiros anos do segundo govemo Leonel Brizola (1991-1994) representarão o

mais intenso esforço de redução dos índices de homicídios e de atuação dos grupos de extermínio

na Baixada Fluminense. Um conjunto de fatores estará relacionado à elaboração das políticas de

segurança, no qual estarão presentes desde elementos da trajetória pessoal de membros do sistema

de justiça criminal até a restruturações dos aparelhos deste sistema.

Logo nos primeiros meses de 1991, seria criado o Departamento Geral de Polícia da

Baixada, sob o comando do Delegado Hélio Luz. A exemplo do outro Hélio, o Saboya, Luz

significava um nome reconhecido dentro da Polícia Civil e pela opinião pública pela sua

integridade e eficiência. Havia recusado o primeiro convite feito pelo Vice-Governador e

Secretário de Polícia Civil e Justiça, Nilo Batista, para dirigir este Departamento. Não aceitava

trabalhar junto com outros diretores da Polícia Civil que representavam o que havia de pior na

instituição. Além do mais, sua vinculação a grupos de esquerda, presentes na formação do Partido

dos Trabalhadores, dava-lhe uma condição de oposição. A aceitação ao segundo convite ocorreria

em função de uma outra argumentação feita por Nilo Batista. Para o Vice-Governador, a oposição

era muito boa para fazer denúncias mas jamais assumia nenhuma responsabilidade com o trabalho

de mudar o que estava errado

Jorge Oliveira de Souza, o De Souza, Reginaldo Adelino Fortes, o Dino, Antônio Camilo de Lima, 

o Camilo, José Camilo Zito dos Santos, o Zito e Jorge Júlio Costa dos Santos, o Joca ’20.

120 MOREIRA 1996: 185.
121 LUZ, 1997.

a possibilidade que se consolidará neste

121. Consciente da dependência dos anteriores Delegados da Baixada
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às estruturas do poder local, já que eram nomeados por estes padrinhos políticos, Hélio conseguiu

carta branca para processar as mudanças que achasse necessárias. Iniciou, então, a substituição

dos 16 Delegados da Baixada, realizando uma total modificação do quadro existente. Convidou

inicialmente para ocupar estas delegacias seus amigos de turma. Nenhum deles aceitou o convite.

era o principal trabalho a ser realizado, do qual dependeria a continuidade deles como Delegados:

reduzir o número de homicídios na região. Em conformidade com esta mudança, Hélio coordenará

a criação do Serviço de Homicídios da Baixada e o colocará ao lado da 54a DP de Belford Roxo

Essa nova política e seus reais efeitos na redução do número de homicídios no ano de 1991

duraria, porém, muito pouco. Em fevereiro de 1992, Hélio Luz renunciaria ao cargo. Alegava que

não estava ali para reforçar uma estrutura de Polícia que ele recusava, pois não adiantava reduzir

os homicídios na Baixada se uma política mais ampla, para toda a Polícia Civil, não fosse adotada.

Ele havia pedido a Nilo Batista o afastamento dos Delegados Joel Vieira, Sub-Secretário de

Polícia, e Elson Campello, Diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada, bem como do

Diretor do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, Mauro Ricart e do chefe de gabinete da

Secretaria de Polícia, Luiz Eduardo Cruz. Nilo havia prometido exonerá-los mas nada fizera

substituição de Luz por José Paulo Pereira Souto, um dos Delegados que ele havia colocado na

Baixada, possibilitou tão somente a continuidade por mais um ano da redução do número de

homicídios, constatado na continuidade da redução do índice, em 1992.

Recorreu então ao pessoal acessado, isto é, Detetives e Escrivães que através de concurso interno
I

da Polícia Civil tiveram acesso ao cargo de Delegado. Para todos eles, Hélio deixava claro qual

,24. A

122 LUZ. 1997.
123 BRITO, 1991.
124 Jornal do Brasil, 4/1/1992 e LUZ, 1997.

122. Ainda naquele começo de 1991, seria também criado o Centro de Denúncias de Grupos de

Extermínio 123
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Outra personagem importante, tanto na redução dos homicídios na Baixada como no

desvelamento da estrutura de poder montado na região, que se destacará neste período, foi Tânia

Maria Sales Moreira, Promotora que passará a atuar na Comarca de Duque de Caxias, a partir de

julho de 1989. Filha de um Escrivão de Justiça que atuou por anos na delegacia dè Queimados;

parte de um grupo de Promotores recém-concursados e pouco controlados pelos antigos

Promotores, e beneficiando-se da experiência em investigações obtida pela Comissão Especial ao

longo dos 7 anos de atuação, Tânia Maria reconhece que sem estes pré-requisitos jamais teria

chegado onde chegou, no que se refere à atuação do Ministério Público contra os grupos de

extermínio

portavam bolsinhas pretas. Eles ficavam sentados o dia todo ali. Apesar do elevado número de

homicídios existentes ela quase não recebia processos. Diante do mistério, Tânia recorreu à

’, sendo alguns

deles os rapazes que portavam bolsinhas pretas, estavam relacionados com as execuções sumárias

julgamentos, a Promotora descobrirá na ante-sala do Juiz um armário de aço cheio de processos,

todos com um despacho padrão: “aguarde-se pauta disponível”. Em alguns casos, o despacho

tinha mais de dois anos. A tática era a de represar ao máximo o volume de processos e quando

chegasse o momento de trabalhá-los, diante da carência de funcionários e a precariedade da

estrutura, faria-se o “humanamente possível”, não dando andamento aos processos que feriam os

interesses dos donos do poder. Quando os processos chegavam a julgamento, ninguém mais se

interessava por eles. As testemunhas não eram mais localizadas, as viúvas já haviam se casado

novamente, os pais das vítimas morrido, os policiais esquecido a ocorrência 128.

í'

127. Não intimidada pelas ameaças de morte e a presença dos referidos rapazes na assistência dos

125 .. Assim que chegou, percebeu a assídua presença no Fórum de muitos homens que

125 MOREIRA 1997.
126 O principal benefício para os portadores destas credenciais era o de possuir porte legal de arma.
,2? MOREIRA 1996: 92-94.
128 Ibid., 100-101.

Comissão Especial e obteve a indicação de que vários nomes de oficiais “adhoc” 126
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Após terminar o primeiro levantamento daqueles inquéritos, revelou-se aos seus olhos o

caos e a impunidade: dos 2.347 inquéritos de homicídios em andamento, 2.110, isto é, 89,9%,

possuíam autoria ignorada. Em relatório à Procuradoria Geral da Justiça, Tânia provava a forma

como pessoas envolvidas com extermínio transitavam no Fórum, tinham seus nomes na agenda

telefónica e apresentava cópias das carteirinhas de oficiais ‘W Zjoc” de Pedro Capeta e do seu

filho. No decorrer destes acontecimentos, ocupava o cargo de Juiz titular do Tribunal de Júri de

Duque de Caxias Eduardo Guimarães Pessoa. Um dos seus primeiros atos foi cassar todas as

credenciais de oficiais “ad hoc”. Proibiu também a permanência no interior do Fórum de pessoas

, estranhas ao seu funcionamento, requisitou todos os processos pendentes de despacho e requereu

vistas ao livro de controle de armas do cartório. Ao analisá-lo, comprovou-se aquilo que o povo,

nas ruas de Caxias, falava: os matadores usavam armas fornecidas pela Justiça. A arma, por

exemplo, apreendida com Pedro Capeta por ocasião de sua prisão em flagrante, em Nova Iguaçu,

por formação de quadrilha para prática de crimes de homicídio, tinha sido anteriormente

apreendida nos autos de uma ação penal

aposentadoria, afirmando que havia sido ameaçado de morte e que “herói morto não vai sustentar

a família”. Determinada a enfrentar aquela situação, Tânia prosseguirá na construção de um

contra-esquema. Ele passava por conversas com comunidades da Igreja Católica na busca de

refúgio e ocultamento de testemunhas, notícias na imprensa e na televisão, reuniões com entidades

ligadas aos direitos humanos para divulgação nacional e internacional de denúncias, solicitação de

proteção policial, reformulação do corpo de jurados e realização de inúmeros julgamentos. Em

estavam pronunciados em liberdade e aguardando julgamento; 3 estavam pronunciados e

1996, os resultados obtidos eram os seguintes: dos 50 nomes apontados pela Comissão Especial, 

sendo 26 de Duque de Caxias, 7 encontravam-se mortos; 5 estavam condenados e presos; 4

129 Ibid., 102-103 e 111-114.

129 Pouco tempo depois, o novo Juiz pedia sua
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foragidos sem condenação, 2 estavam condenados e foragidos, 2 estavam absolvidos, 3

continuavam soltos e ainda sem responder a qualquer procedimento. As distritais da comarca

prenderam e os jurados condenaram outros 27 réus, apontados como matadores, enquanto 16

Entre os atingidos pelos procedimentos legais da Promotora estavam nomes importantes

que haviam se transformados em mitos na Baixada. Homens como Celso da Silva Pereira, o

Pereira, Adalberto de Freitas, o Adalberto, Paulo Roberto Ferreira da Silva, o Paulinho Dedo

Nervoso, Jorginho da Farmácia, Sebastião Marcolino de Souza Filho, o Tião da Mineira,

Wando, Zitinho, Waller da Televisão e Antônio Camilo de Lima, o Camilo. Outra descoberta das

investigações era a existência de dois celeiros de matadores em Duque de Caxias. Tratava-se da

Guarda Noturna e da Guarda Municipal da cidade. Nos 72 feitos trabalhados pela Comissão

Especial, de 1983 a 1990, foram detectados 16 nomes, sendo 5 da Guarda Municipal e o restante

surgimento na época de Tenório Cavalcante, sendo ele um dos seus mentores

desbaratada, ela estava nas mãos de uma senhora idosa que se dizia comadre de Tenório, cujo

nome explicava porque o agrupamento era conhecido como a “Guarda da Tia Maria” 132.

As condenações obtidas nos julgamentos estimulavam Tânia a prosseguir no seu trabalho.

Para ela, confirmava-se que os jurados, tanto quanto os Juizes, só absolviam quando não havia

provas. O recurso à “lei do silêncio” através da intimidação das testemunhas, da arregimentação

de aliados dentro do Fórum, nas delegacias e nos departamentos encarregados da realização da

prova técnica, comprovavam que não havia certeza de que Júri absolve matador

”°Ibid., 192-193.
131 Não há confirmação, mas c provável que se trate da Brigada de Defesa da Família Caxiense. criada pelo então 
delegado Amil Ney Rcichaid e a Associação Comercial e Industrial de Duque de Caxias para proteger os 
estabelecimentos comerciais após o grande saque de 1962. Cf. TORRES e MENEZES, 1987: 19.
132 MOREIRA. 1996: 147-151.
133 Ibid.. 189.

da Guarda Noturna. Desta última, foram obtidas informações que apontavam para o seu

133. Para a

131. Quando foi

outros estavam evadidos 130
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mortes diárias eram na verdade um treino visando a obtenção de um prestígio a ser desfrutado

mais tarde. “O temor disseminado por um matador em uma determinada comunidade rendia um

poder de mando sobre aquele agrupamento social num primeiro momento e a longo prazo, a

possibilidade de que,

contratado para o serviço”

complementavam. A condenação de Jorginho da Farmácia era exemplar neste sentido. A vítima

fora levada por Jorginho e seu bando à frente de várias pessoas em plena apuração eleitoral. Por

Batalhão da Polícia Militar e o Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu garantiram

em juízo que os denunciados, no momento do crime, estavam “ajudando” nas apurações no

interior do clube. Jorginho só foi condenado porque, dado o grande número de pessoas presentes

Posteriormente, já condenado e oficialmente preso, Jorginho seria detido na garagem da

Prefeitura de Belford Roxo, durante a administração Joca I35.

As atuações da Promotora Tânia e do Diretor do Departamento de Polícia da Baixada,

Hélio Luz, possíveis graças à confluência de vários fatores, entre eles a vontade política do

governo e as brechas do sistema de justiça criminal, produziram um impacto significativo nos

números de homicídios. Se Tânia contribuiu mais no esclarecimento dos meandros da estrutura

montada, a determinação de Luz possibilitou um combate mais preciso a uma das principais fontes

da criminalidade, a corrupção policial e a impunidade. A retomada da escalada dos números de
—J

homicídios na Baixada, em 1993 e 1994, demonstraria, porém, a fragilidade desta estratégia. Mais
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Promotora, o Ministério Público ia, assim, demonstrando através de provas a tese de que as

em surgindo a necessidade por parte dos detentores do poder económico

em eliminar um sócio ou opositor, vir a ser

ocasião da prova de defesa, o Delegado de Polícia de Belford Roxo, o Comandante do 20°

134 Ibid.. 190.
135 Ibid., 175-177.

na apuração, seria impossível que eles dissessem que não estavam no local do crime.

I34. Além disto, os

dividendos políticos eleitorais podiam também ser obtidos. Fraude e execuções se
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uma vez, a política populista editada por Brizola e pelo PDT enfrentavam suas contradições. A

saída de Hélio Luz e a existência de apenas uma Promotora que levava às últimas consequências o

combate aos grupos de extermínio, impediam qualquer política de segurança a longo prazo. O

final do governo Brizola, com seu desgaste pelo apoio até o último momento ao governo Collor,

posteriormente submetido ao processo de Impeachment e afastado da Presidência da República, as

acusações de envolvimento de Nilo Batista com a contravenção por receber dinheiro dos

banqueiros do jogo do bicho, as chacinas da Candelária e de Vigário Geral e a intensificação da

violência e das notícias sobre a violência na cidade do Rio de Janeiro, produziram todo o cenário

de caos e perda de controle trabalhado por Marcello Alencar, para justificar o apoio à intervenção

militar nos morros, durante o segundo turno das eleições de 1994 e durante os primeiros meses do

seu governo.

expansão do tráfico de drogas sediado no Rio de Janeiro. Longe dos pontos turísticos da cidade

maravilhosa e da opinião pública, já que os meios de comunicação, desde o início dos anos 90,

tinham transformado as áreas da classe média carioca no epicentro jornalístico e “esquecido” a

tradicional violência da Baixada, favelas e bairros pobres como Vila Ideal, Lixão, Mangueira,

Beira-Mar, Vila Operária, e Jardim Ana Clara, em Duque de Caxias, Vila Norma, em São João de

Meriti e K-ll, em Nova Iguaçu, foram transformados em sucursais do tráfico, controlados pelos

gerentes que atuavam nas favelas de Vigário Geral e do complexo do morro do Alemão

estrutura dos grupos de extermínio viria se juntar o promissor negócio do tráfico, disposto agora

às margens do principal corredor de transporte da cocaína para o Rio de Janeiro, a Rodovia

Presidente Dutra, que corta toda a região. Distintos na sua forma de agir, tráfico e grupos de

’36. À

Os efeitos desta nova política de combate à criminalidade no Rio de Janeiro rapidamente se

fariam sentir na Baixada, o mais visível seria a descoberta da região como novo espaço para a

136 MOREIRA, 1996: 220-223 e O Dia, 17/9/1995: 22.
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extermínio passariam a dividir os lucros e dividendos, sobretudo políticos, presentes na Baixada

Enquanto os grupos de extermínio, segundo a Promotora Tânia, eram composto por indivíduos

que apresentam-se à comunidade como “pessoas de bem”, preocupados com a ordem pública e

portadores de pretensões políticas abertas pelos resultados da violência, o traficante mata pela

delimitação do seu espaço de poder, em última instância, pelo seu ponto de venda. Ele não tem

documentação, jamais foi empregado, nem tem local de residência fixa. Vive na clandestinidade

as demais instâncias de poder. Ambos são personagens com papéis distintos que fornecem mão-

de-obra barata e abundante à perpetuação de projetos políticos e económicos formulados a partir

de interesses muito mais poderosos e inatingíveis. Grandes partidas de cocaína não são

comercializadas por traficantes mas por capitais muito maiores, compostos na ilegalidade.

Enquanto a classe média consome e estes capitais multiplicam-se rapidamente, a política de

exclusão dos empobrecidos encontra a mais perfeita justificativa para a implantação da guerra às

favelas e bairros pobres, agora também presentes na Baixada.

O primeiro ano do governo Marcello Alencar, 1995, assistiria à retomada do crescimento

no número de homicídios na Baixada Mais uma vez a recomposição das forças políticas, agora a

partir de uma vinculação com o governo federal e pela adoção do modelo neoliberal, produzia

seus efeitos nas políticas de segurança Na construção das bases do partido governista na Baixada,

o PSDB do Governador e do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ficava nítida a

Prefeito de Belford Roxo, e Jorge Júlio Costa dos Santos, o Joca (PL) e o Deputado Estadual

José Camilo Zito dos Santos, o Zito (PSDB). Joca morreria posteriormente, assassinado a

complementam na maximização das formas de manutenção do poder local e de suas relações com

opção que se fazia. Seus principais interlocutores e articuladores políticos na região seriam o

137 MOREIRA, 1996: 218-223.

137 . O que a Promotora não percebe é que ambos, apesar de matar por motivos diferentes, se
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caminho de uma reunião com Marcello Alencar, no Palácio da Guanabara. Nas eleições de 1996,

sua viúva, Maria Lúcia, manteria o seu grupo no poder, dando a continuidade à base já montada.

Zito, protegido pela imunidade parlamentar do processo em que era acusado pela autoria da morte

do Subsecretário de Transportes de Duque de Caxias, Ary Vieira Martins, elegeria-se Prefeito de

Caxias, em 1996. A ida da Promotora Tânia Maria para a Promotoria da Justiça, no Rio de

Janeiro, significava, finalmente, a remoção do principal impecilho à boa condução desta nova

configuração de forças políticas.

Preso ao dilema permanente da política de segurança no estado, isto é, tendo de um lado

que diminuir os índices da criminalidade violenta, sobretudo de homicídios, mas necessitando

garantir a base do poder local daqueles que lhe davam sustentação, Marcello Alencar repetirá a

antiga fórmula para a solução do problema. Mais uma vez, Hélio Luz entraria em cena, só que

agora como chefe da Polícia Civil. Ele promoveu o processo de descentralização da estrutura da

Polícia Civil, com a criação das Metropols, que na verdade eram delegacias regionais onde o

diretor de cada Metropol mantinha contado direto com a chefia de Polícia. Foram assim cortados

dois níveis da hierarquia: os departamentos e os departamentos gerais

Polícia, sobretudo nas divisões especializadas e apoiou também a discussão de um plano de cargos

e salários que valoriza-se o pessoal de linha: Detetives, Escrivões, Inspetores e Escreventes. Para

Luz, não é o Delegado que está na rua mas estes outros. Já as categorias -auxiliares: carcereiro

policial, motorista policial, operador de telecomunicação, engenheiro de telecomunicação, perito

criminal, médico legista haviam sido hipertrofiadas por sucessivos “trens da alegria” montados

desde o governo Chagas Freitas, descaracterizando a composição da Polícia e dificultando

qualquer melhoria para os que de fato investigam. Os efeitos da nova política adotada vieram ao

a colocar os mais novos no lugar justamente daqueles identificados como a “banda podre” da

138 LUZ, 1997.

138. Além disso, Luz passou
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longo de 1996 e 1997. A redução dos homicídios na Baixada, em 1996, encontra mais uma vez na

atuação de Hélio Luz uma relação favorável. Por outro lado, os procurados pela Polícia, de

encontravam-se trancafiados. A saída de Luz, no final de 1997, já era por ele esperada. Ao seu

salário dos policiais que forçaram a sua renúncia. As contradições de um governo calcado em

bases políticas, como aquelas firmadas na Baixada, impediam a continuidade da política de

segurança até aquele momento adotada, pois afetava os interesses em jogo. A proximidade do ano

eleitoral de 1998 significava o fim das alterações que se processavam e a retomada dos pactos

139

poderoso esquema de comunicação e publicidade que recobriu a “região mais violenta do mundo”

com manchetes sobre o seu progresso económico. O novo pólo de desenvolvimento e 4o mercado

consumidor do país, segundo a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, passaria

agora por um surto de crescimento capitaneado pelos investimentos do governo do estado. Ao

lado da construção de vários Shoppings Centers, de condomínios para setores de classe média e

da instalação de inúmeras indústrias

construção do Porto de Sepetiba, do pólo de gás químico e da Via Ligth, uma rodovia expressa

que ligaria o centro de Nova Iguaçu à Linha Vermelha. A despoluição da Baía de Guanabara

implementaria, por sua vez, obras de saneamento em vários bairros localizados às margens dos

matadores a traficantes, que por 15 anos ou mais não foram presos, em menos de 1 ano

„  „ , , ,  \ . .

139 Ibid.
140 Segundo MEDEIROS e VIEIRA, 1997, os dados seriam os seguintes: investimentos industrias e comerciais na 
Baixada de 1995 a 1996: 6 empresas, 3.592 empregos diretos, valor: R$ 896,7 milhões (Fonte: Fiijan e Codin); 
investimentos previstos de 1997 a 1999: 23 empresas, 4.035 empregos diretos, valor: 1,09 bilhão (que representa 
28% do total de investimentos industriais do Estado do Rio de Janeiro (R$ 3,87 bilhões) (Fonte: Fiijan).

A outra face da política do governo Marcello Alencar para a Baixada baseou-se num

14°, o governo estaria investindo em grandes projetos como as

com o poder local e seu uso tradicional da violência na manutenção dos favorecidos e dos votos

ver, não foi apenas por causa do não cumprimento das promessas do Governador quanto ao
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principais rios que cortam a região. Já o projeto Baixada Viva, implicaria no investimento em

obras de infra-estrutura urbana e social. Assim, enquanto os homicídios na região ganham matérias

somente quando ocorrem grandes chacinas, sobretudo de menores, como aquela dos 5

recusaram a pagar a passagem

povoam diariamente as páginas, telas e ondas dos meios de comunicação.

Da mesma forma que os matadores ao chegarem ao poder político realizam processos de

purificação dos seus nomes, apartando-se do passado que lhe deu fama e prestígio mas que se

toma inconveniente, a Baixada, como um todo, opera uma mudança da sua imagem, apagando seu

passado e seu presente violento e assumindo a imagem de região que se projeta para o futuro,

imagem, porém, os permanentes índices de homicídios prosseguem com sua funcionalidade

política. Para a Promotora Tânia, a culpa é da população que persiste na “lei do silêncio” que em

nada alteram o quadro de violência existente. Mesmo após seu trabalho na região, de ter

demonstrado como se desmitifica matadores, protege-se testemunhas e convence-se jurados, esta

população persiste na aceitação da estrutura de impunidade e poder montada

no entanto, inexiste uma vontade política determinada a romper com a estrutura política que foi

montada

perpetuação do clientelismo e da violência como mantenedores do poder local. O projeto

neoliberal que se esboça após a derrocada do “brizolismo” no estado, fundamenta suas bases nesta

desregulamentações, investimentos e publicidade a inexistência de serviços públicos fundamentais.

adolescentes executados por seguranças da Viação Santo Antônio, em Belford Roxo, quando se

como a alternativa mais promissora para investimentos no estado. Por trás da mudança de

141 Jornal do Brasil. 22/2/1997.
142 MOREIRA. 1997.
143 LUZ, 1997.

!42. Para Hélio Luz,

’4\ Os 18,2% de eleitores concentrados no seu território garantem à Baixada a

141, as notícias sobre investimentos económicos públicos e privados

estrutura montada Lhe dá consistência, modemiza-a recobrindo com privatizações,
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Cinqüenta mil crianças 144 fora da rede de ensino e um dos maiores índices mundiais de casos de

hanseníase 145 revelam a miséria que persiste em meio a uma população na qual quase 30% das

famílias recebem até 2 salários mínimos, isto é, uma renda per capita menor que 1 salário mínimo e

abaixo da linha da pobreza ,46.

O apoio aos grupos políticos locais vinculados a grupos de extermínio e às estruturas de

mando surgirá, nesta conjuntura, como alternativa imposta. Não se trata da ignorância popular, do

seu autoritarismo, do medo ou de uma cultura da violência. Ao longo da formação histórica da

Baixada esta foi a alternativa construída pelas relações de poder que nela se estabeleceram.

144 Estimativas feitas por professores membros dos Sindicatos Estadual dos Profissionais da Educação com base na
carência de professores nas escolas. Se quer as Prefeituras possuem dados sobre estes números.
145 Segundo a Coordenadoria Nacional de Dermatologia Sanitária, dos 2.469 casos de hanseníase identificados em
1995. no estado do Rio. 1.485 ocorreram na Baixada, com 11 doentes por Km2. Para o coordenador do Movimento
de Reintegração das Pessoas Atingidas por Hanseníase. o número pode ser três vezes maior, já que para cada
identificado há 3 não-idcntificados. Cf. O Dia, 16/6/1996: 3.
,46KLEIMAN. 1995:9.
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/Conclusão

Buscando compreender o elevando padrão de violência mantido na Baixada Fluminense,

foi realizado um esforço que, a partir da formação histórica da região, identificou os principais

elementos que contribuíram com esta realidade. A associação de vários fatores, estabelecidos ao

longo do tempo

detalhada e complexa. Na procura do por quê dos milhares de homicídios, de execuções sumárias,

de autorias e vítimas não identificadas olhou-se para além da simples incapacidade da Justiça, do

não controle sobre o aparelho policial, das aplicações práticas da cultura jurídica. A relação entre

pobreza e violência, trabalhada ao longo deste estudo, não ignora o debate que já se tornou

clássico na análise da violência urbana

para a compreensão das suas implicações. Foi a partir desta perspectiva que emergiu a vertente

mais consistente na compreensão da violência na Baixada. Ao longo de sua história, mais

sua transformação em grande periferia urbana, as

relações de poder localmente estabelecidas e articuladas com os grupos dominantes nas esferas

estadual e federal sobressaíam tanto na capacidade manipulatória das demandas de uma população

mantida à margem das condições mínimas de sobrevivência como no emprego da violência.

seu emprego na resolução dos conflitos

construção de uma segurança privada, paralela e eficaz na eliminação dos incluídos na “profecia

autocumprida” de um histórico processo de “criminalização da marginalidade”. Frente à

dissolução societária promovida pela privatização do Estado nas mãos dos que detinham o poder

e inscritos nas relações espaciais, permitiram elaborar uma interpretação mais

concretamente, no processo que resultou na

A utilização política da violência ocorrerá no

gerados nas disputas do poder local, porém, mais determinante ainda foi a sua aplicação na

H7 Ver SOARES, 1994 e RATTON JR.,1996: 76-88.

147, mas visa inseri-lo numa contextualização determinante
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local surge, como solução final a execução sumária a serviço da manutenção deste mesmo poder,

agora travestido em benfeitor e paladino.

As implicações políticas da violência ilegal na construção de uma segurança e

sociabilidade mínima, surgiram não apenas pelo reconhecimento local da sua eficácia, mas pela

inclusão da base de poder que esta violência construía nos cálculos políticos dos grupos

dominantes estaduais e federais. Não há dúvida que Tenório Cavalcante encarnou a mais acabada

personificação desta relação, sua herança, porém, continua a ser disputada, claro que em

conjunturas distintas da sua.

Os dividendos arrecadados com o emprego das execuções sumárias foi capaz de estruturar

não só um mecanismo de controle sobre as esferas jurídicas, legislativas e executivas do poder,

mas garantiram, principalmente, o respaldo de uma massa sem alternativas quanto a formulação de

outras vias de acesso ao poder. Tenório, Joca e Zito expressam o que há de mais acabado nesta

aplicabilidade da violência. O apoio popular que obtiveram e obtêm não resultam de uma cultura

da violência elaborada por uma outra sociedade, à margem da civilização e megulhada na barbárie.

Mas corresponde à manipulação da violência dentro de diferentes níveis que vai do local ao

nacional e da combinação de diferentes fases de desta violência.

O esgaçamento, a fragmentação e a atomização da sociedade na Baixada Fluminense,

promovida pelos vários projetos políticos locais e “supra-locais” foram capazes de transformar o

emprego da violência ilegal na base mais sólida para a edificação de bem sucedidas máquinas

políticas. Essa constatação, demonstra que de nada adianta pensar o controle democrático do

aparato policial, mudar a cultura jurídica, implementar .a legislação criminal sem que se altere as

relações de poder constituídas ao longo de décadas. Não que se tenha que esperar, em última

instância, que transformações estruturais ocorram primeiro para depois se discutir soluções para a

violência, ou que a violência revolucionária possa mais uma vez ganhar legitimidade política e
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intelectual

formas concretas de poder local acarreta expectativas por demais ilusórias em mecanismos que, no

caso da Baixada, revelaram-se, ao longo da sua história, por demais temporários e incapazes de

alterar o padrão de violência estabelecido.

O projeto político neoliberal que se consolida no país e no estado do Rio de Janeiro,

associo-se ao poder local naquilo que ele havia de mais original e eficiente para os que necessitam

de bases eleitorais adequadas ao lançamento de novos projetos de poder. Marcello Alencar e

César Maia representam variações sobre o mesmo tema, que recobrem a manutenção das

estruturas violentas de poder com propagandas, factóides, obras e projetos de desenvolvimento.

Se por um lado, acentuam a exclusão e a não integração dos não competitivos e maximizam a

lógica do mercado, por outro, implementam políticas de segurança que vão do emprego do

exército no controle das favelas ao fornecimento de armas para a Polícia Municipal, passando pela

gratificação por ato de bravura para policiais que matam bandidos em confrontos com a Polícia

da crítica e o “pessimismo da razão” seriam os melhores instrumentos para se derrotar o

“holocausto sem (?) câmaras de gás” que se estabeleceu no país

Fluminense aqui elaborada, tendo como eixo interpretativo a instrumentalidade da violência pelos

grupos estabelecidos no poder local, significa, portanto, um esforço de arqueologia e exumação

social, nos limites e consequências que este tipo de estudo pode trazer para os que nele se

envolvem, sobretudo quando fazem parte da própria realidade estudada.

148 WIEVIORKA, 1997: 10.
149 Recente pesquisa do Instituto de Estudos da Religião (ISER) divulgaram que do total de mortes cometidas pela 
Polícia Militar, no universo levantado, 64% das vítimas apresentavam perfurações de bala nas costas c na cabeça, 
colocando cm dúvida os autos de resistência, lavrados e utilizados para se justificar as gratificações por ato de 
bravura.
150 OLIVEIRA, 1997: 17-18.

148, mas que a não consideração do caráter político da violência, na fundamentação de

149 Diante deste quadro, tendo a concordar com Francisco de Oliveira, para quem a radicalização

15°. A história da Baixada
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