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RESUMO Em abril de 2019, Vitor Henrique Xavier Silva, jovem negro de 19 anos, 

foi morto no quintal de sua casa no bairro dos Ingleses, em Florianópolis, 
por policiais militares que confundiram uma arma de brinquedo com uma 
de verdade. Usando o caso de Vítor como ponto de partida, este Trabalho 
de Conclusão de Curso, em forma de grande reportagem em texto, trata da 
violência  policial  em Florianópolis,  trazendo  seis  casos  ocorridos  entre 
2018 e 2019 em diferentes bairros da capital. O trabalho ouviu as vítimas e 
contou  suas  histórias,  contextualizando  suas  realidades,  além  de  trazer 
depoimentos de famílias, advogados, especialistas e o comando da Polícia 
Militar.  A reportagem traça,  assim,  um retrato  da  violência  policial  na 
capital catarinense, como, onde e contra quem ela se dá, e busca oferecer 
uma reflexão sobre suas causas.
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Dedico este trabalho às pessoas que estão nele, que compartilharam suas histórias e que me 
permitiram ampliar sua voz para que, juntos, sejamos ouvidos. E dedico este trabalho ao 
povo negro e pobre deste país, que luta diariamente por dignidade com altivez que ninguém 
jamais poderá subtrair.
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Out of the huts of history’s shame
I rise

Up from a past that’s rooted in pain
I rise

I’m a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.

Leaving behind nights of terror and fear
I rise

Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise

Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.

I rise
I rise
I rise.

Maya Angelou, 1975
1. RESUMO

Em abril de 2019, Vitor Henrique Xavier Silva, jovem negro de 19 anos, foi morto no quintal  
de sua casa no bairro dos Ingleses, em Florianópolis, por policiais militares que confundiram 
uma arma de brinquedo com uma de verdade. Usando o caso de Vítor como ponto de partida, 
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este Trabalho de Conclusão de Curso em forma de grande reportagem em texto analisa a 
violência  policial  em Florianópolis,  trazendo  seis  casos  ocorridos  entre  2018 e  2019 em 
diferentes  bairros  da  capital.  O  trabalhou  ouviu  as  vítimas  e  contou  suas  histórias, 
contextualizando  suas  realidades,  além  de  trazer  depoimentos  de  famílias,  advogados, 
especialistas  e  o  comando  da  Polícia  Militar.  A  reportagem  traça,  assim,  um retrato  da 
violência policial na capital catarinense, como, onde e contra quem ela se dá, e busca oferecer 
uma reflexão sobre suas causas.

Palavras-chave: Jornalismo.  Grande  Reportagem.  Segurança  Pública.  Violência  Policial. 
Florianópolis. 
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA

2.1 Contexto

A violência  policial  é  um problema endêmico  no Brasil.  De acordo com o Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), 5.159 pessoas foram mortas por policiais militares e 

civis em 2017 (FBSP, 2018). Em comparação, nos Estados Unidos, país notório por casos de 

violência policial e com população superior ao Brasil, 986 pessoas foram mortas por agentes 

no mesmo período (TATE; JENKINGS; RICH; 2017). No Reino Unido, onde a maioria dos 

policiais não carrega uma arma de fogo e cujo modelo de segurança pública prioriza a defesa 

da sociedade, e não apenas do Estado, apenas oito casos foram registrados em todo o ano. O 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 aponta um novo crescimento, de 5.159 para 

6.220 vítimas.

Ainda segundo o Anuário, Santa Catarina foi o sexto estado com o maior aumento em 

casos de morte por policiais do Brasil entre 2016 e 2017. Naquele ano, 77 pessoas morreram 

em decorrência da ação de policiais militares. No ano seguinte, o número saltou para 95. Os 

casos de ações policiais que terminam em mortes mais do que duplicaram no estado desde 

2016, e os dados para 2019 apontam um crescimento constante. 

O contexto político do Brasil recente, que aprofunda uma cultura de violência histórica, 

pode ser relacionado a esse aumento: o presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), já 

disse que “o policial que não mata não é policial”, Seu atual ministro de Justiça e Segurança 

Pública,  Sérgio  Moro,  defende  ampliar  os  casos  nos  quais  os  agentes  de  segurança  são 

eximidos de consequências jurídicas quando matam em serviço, os chamados “excludentes de 

ilicitude”.

No Brasil, já existem três excludentes de ilicitude que inocentam agentes quando seus 

requisitos  são  cumpridos,  dispostos  no  artigo  23  do  Código  Penal.  São  eles:  estado  de 

necessidade, legítima defesa, e estrito cumprimento do dever legal. Na proposta enviada por 

Moro ao Congresso em fevereiro de 2019, seriam criados novos excludentes para os casos de 

escusável medo, surpresa ou violenta emoção. Essa mudança foi derrubada na Câmara dos 

Deputados em setembro de 2019.

O perfil dessas mortes é extremamente relevante. No estado de São Paulo, 67% das 

vítimas fatais de violência policial são pretos ou pardos (NUNES, 2018), classificações que o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aglomera para determinar a população 

negra no Brasil. De acordo com a mesma pesquisa, 85% têm menos de 30 anos. Não existem 

dados para Santa Catarina.

Este Trabalho de Conclusão de Curso, em forma de grande reportagem, se debruça 

sobre a questão da violência policial no município de Florianópolis, e apurou casos onde as 

ações de agentes do Estado resultaram em morte, tortura, lesão corporal ou perseguição. De 

acordo com o FBSP (2019), 16 pessoas foram mortas pela polícia na capital apenas em 2017, 

e em 2018 o número subiu para 21. Como ponto de partida, a reportagem traz o caso de Vitor 

Xavier da Silva, jovem negro de 19 anos morto em 18 de abril de 2019 no quintal da sua casa  

no bairro de Ingleses, no norte de  Florianópolis,  por policiais  militares que disseram ter 

confundido a arma de brinquedo em sua mão com uma arma real. Vitor morreu antes de ser 

socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e uma investigação foi 

aberta pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar. O Inquérito Policial Militar 

(IPM) inocentou  os  agentes  pela  ação,  alegando  que  esta  se  enquadra  no  excludente  de 

ilicitude da legítima defesa putativa, quando o agente acredita estar sobre risco e reage de 

acordo.

A partir desse caso, a reportagem traz outros seis, em vários níveis de gravidade: de um 

servente de pedreiro baleado pelas costas e um vendedor ambulante torturado na sua casa a 

uma psicóloga de um projeto social  perseguida pela  polícia  por seu envolvimento com a 

juventude negra da periferia. Em todos os casos a questão racial e de classe têm um papel 

central na forma como ocorreu a violência, mesmo quando a vítima é branca.

 

2.2 Escolha e justificativa

Esse  tema  foi  escolhido  pela  proximidade  ao  longo  da  graduação  com  pautas 

relacionadas  a  movimentos  sociais  e  com  o  movimento  negro,  grande  responsável  pela 

denúncia  de  abusos  de  policiais  na  sociedade,  que  incide  principalmente  sobre  pessoas 

negras. A problemática do racismo é indissociável de qualquer discussão política em um país 

que teve mais  de 300 anos de escravidão e  cujas  injustiças  contra  a  população negra se 

perpetuam até hoje. A principal expressão desse racismo, e talvez a mais grave, se dá pela 

violência  sistemática  que  o  aparato  de  segurança  pública  do  Estado  utiliza  contra  essa 

população, em índices muito maiores do que contra pessoas não-negras. Embora este trabalho 

não traga apenas histórias de pessoas negras, o autor compreende que essa população é a mais 
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vulnerável a esse tipo de violência, e discute a questão racial inerente a esse debate. 

Para o filósofo e psicanalista negro francês Frantz Fanon, a necessidade do intelectual 

de agir sobre o mundo, de buscar mudanças na sociedade,  é tão importante quanto o seu 

trabalho em si,  e deve ser um dos objetivos da prática intelectual.  Ademais, as estruturas 

sociais que permeiam as pessoas e os fatos devem sempre ser levadas em conta e entendidas 

como vitais para sua compreensão (FANON, 1967). Isso se evidencia em um trecho do livro 

Pele Negra, Máscaras Brancas do psicanalista francês. Ao analisar o sonho de um paciente 

negro que sonha ser branco, Fanon chega a duas conclusões:

1.  Meu paciente  sofre  de  um complexo de  inferioridade.  Sua estrutura  psíquica 
corre o risco de se desmantelar. É preciso protegê-lo e, pouco a pouco, libertá-lo 
desse desejo inconsciente.
2. Se ele se encontra a tal ponto submerso pelo desejo de ser branco, é que vive em 
uma sociedade que torna possível seu complexo de inferioridade, em uma sociedade 
cuja consistência depende da manutenção desse complexo, em uma sociedade que 
afirma a superioridade de uma raça; é na medida exata em que esta sociedade lhe 
causa dificuldade que ele é colocado em uma situação neurótica. (FANON, 1967, p. 
95).

Aqui,  Fanon  concorda  com  outros  autores  da  psicanálise,  como  Winnicott,  que 

reconhecem a importância do ambiente para a situação do indivíduo. Mas o autor vai além, e 

identifica  a  necessidade  de  questionar  estruturas  raciais  das  quais  certas  sociedades 

dependem.

Surge,  então,  a  necessidade  de  uma ação  conjunta sobre  o indivíduo e  sobre  o 
grupo.  Enquanto  psicanalista,  devo  ajudar  meu  cliente  a  conscientizar  seu 
inconsciente, a não mais tentar um embranquecimento alucinatório, mas sim a agir 
no sentido de uma mudança das estruturas sociais. Em outras palavras, o negro não 
deve mais ser  colocado diante deste dilema: branquear ou desaparecer,  ele deve 
poder  tomar  consciência  de  uma  nova  possibilidade  de  existir;  ou  ainda,  se  a 
sociedade lhe cria dificuldades por causa de sua cor, se encontro em seus sonhos a 
expressão  de  um  desejo  inconsciente  de  mudar  de  cor,  meu  objetivo  não  será 
dissuadi-lo,  aconselhando-o a “manter  as distâncias”;  ao contrário,  meu objetivo 
será,  uma  vez  esclarecidas  as  causas,  torná-lo  capaz  de  escolher  a  ação  (ou  a 
passividade)  a  respeito  da  verdadeira  origem  do  conflito,  isto  é,  as  estruturas 
sociais. (FANON, 1967, p. 95-96.)

No Brasil, setores políticos falam em genocídio da juventude negra para descrever o 

assassinato e encarceramento de jovens negros em todo o país, muitas vezes no contexto da 

guerra às drogas. O jornalismo, como prática social e forma de conhecimento, tem a função 

social de dar voz aos marginalizados, e esta reportagem auxilia na promoção de justiça e 
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accountability1 do Estado brasileiro e traz para a academia a memória das pessoas que foram 

vítimas dessa violência e que contribuem para a manutenção da universidade pública.

Pelo modo como se estrutura o policiamento no país, policiais militares detém imenso 

poder  na  forma  como  se  relacionam  com  cidadãos,  especialmente  quando  estes  são 

marginalizados pela sua classe, raça ou gênero. Como coloca Samira Bueno Nunes (2018):

Premidos por demandas de lei e ordem cada vez mais punitivistas, agentes policiais 
têm relativizado a lei formal e transformam-se eles mesmos nos produtores da lei  
quando lhes é ofertado um mandato extremamente amplo no que diz respeito ao uso 
da  força  (PAIXÃO,  1982).  Com alguma  frequência,  transformam-se  nos  atores 
dispostos a fazer o trabalho sujo, definindo quem deve viver e quem pode morrer no 
dia a dia do policiamento de um país que, em tese, não tem pena de morte (NUNES, 
2018, p.17.).

Por  conta  desse  excesso  de  poder,  e  pela  dificuldade  das  instituições  de  investigar 

abusos de agentes do Estado, torna-se necessário o papel do jornalista como mediador desse 

processo,  acompanhando  o  desdobramento  dos  casos  e  interpretando  seus  significados. 

(LAGE, 2000). Nesse sentido, existem poucos trabalhos acadêmicos a respeito da violência 

policial em Santa Catarina e, em especial, em Florianópolis. A cobertura da mídia é frequente 

quando há casos pontuais de excesso de força, mas muitas vezes se observa que a atenção dos 

principais veículos do estado se fixa  nos momentos quando a truculência da corporação é 

direcionada  para  quem  tem  voz  e  faz  valer  seus  direitos:  manifestantes  em  protestos, 

motoristas abordados com violência, pessoas de classe média. As principais vítimas da ação 

da polícia, jovens negros e pessoas marginalizadas, não têm suas histórias contadas, a não ser 

em  casos  de  flagrante  e  trágico  erro,  como  no  de  Vitor.  Mesmo  assim,  o  interesse  do 

noticiário  rapidamente  se  esvai  e  os  casos  caem  em  esquecimento,  possibilitando  seu 

arquivamento sem grandes reações por parte da população.

Até mesmo quando a mídia presta atenção, as vítimas são tratadas com pouco caso. 

Uma das histórias  trazidas  pela  reportagem é a de Kelvin Baugartner,  jovem de 16 anos 

morto na porta de casa na comunidade Chico Mendes. Sua morte virou notícia no site G1, 

mas  seu  nome  foi  escrito  errado.  Na  suite,  que  tratava  dos  protestos  dos  moradores,  a 

1Termo em inglês que significa responsabilizar, prestar contas, tornar passível de fiscalização. 
Conforme Maia (2008): “O conceito de accountability é multifacetado. Enquanto ‘responsividade’, 
accountability refere-se ao imperativo democrático segundo o qual os representantes devem 
considerar os desejos e necessidades dos cidadãos na condução dos negócios públicos. O princípio da 
accountability estabelece, pois, uma ligação entre as políticas públicas e as preferências e expectativas 
dos cidadãos”. 
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reportagem acerta o nome de Kelvin, mas erra o de seu irmão, Maicon.

Esse  trabalho  também  se  baseia  na  defesa  irredutível  dos  direitos  humanos. 

Independente  de  tendências  políticas,  opinião  popular  ou  políticas  de  Estado,  é 

imprescindível para o jornalista basear sua atuação nos direitos e garantias fundamentais do 

cidadão, expressos no Art. 5º da Constituição Federal, e na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos  (DUDH) da  Organização  das  Nações  Unidas,  da  qual  o  Brasil  é  signatário.  A 

igualdade racial,  muito discutida, mas raramente tratada com seriedade pela mídia e entes 

públicos,  faz parte de ambos estes documentos.  Porém, é muito comum que as forças de 

segurança  pública  enxerguem a  população  negra  e  pobre  como naturalmente  propensa  à 

criminalidade, e justifiquem assim violações dos direitos dessa população.

A eleição de critério racial para classificar delinquentes em potencial pela polícia 
tem sido demonstrada e denunciada em diversos estudos. As próprias estatísticas de 
órgãos de segurança  no país têm mostrado o número desproporcional  de jovens 
negros assassinados pela polícia ou em chacinas, muitos deles sob justificativas de 
auto  de  resistências,  como  o  caso  de  Wallace  de  Almeida  que  tramitou  pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Fica evidente um direcionamento 
da  polícia  em  dirigir  ofensiva  contra  um  segmento  da  população  cujas 
características são jovens negros da periferia. (COSTA; FERES JUNIOR,  2015).

Este trabalho retrata a dinâmica da violência policial em Florianópolis de maneira mais 

ampla,  algo que não foi feito pela mídia local até este momento . Estudos realizados em 

outras  regiões  providenciaram  resultados  interessantes.  Um  deles  identificou  que  a 

mentalidade dos policiais  paulistas é de que o homicídio contra pessoas marginalizadas  é 

justificável mesmo quando a vida do agente não está em risco, uma vez que “poupando o 

lobo hoje condena-se as ovelhas amanhã” (NUNES, 2018).

Desta maneira, este TCC traz casos esquecidos ou sequer noticiados, analisa a forma 

como ocorreram e suas consequências para as vítimas, as famílias, e os policiais.

2.3 Escolha da mídia

A escolha da grande reportagem em texto se deu pelas próprias características de uma 

grande reportagem: a possibilidade de aprofundamento de um tema, o viés 

predominantemente interpretativo, a humanização, e a construção de uma narrativa 

diferenciada (SODRÉ; FERRARI, 1986), mais densa e rica em termos expressivos do que um 

formato noticioso padrão. Além disso, escolha da mídia impressa decorreu da possibilidade 
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de fácil divulgação e da afinidade do autor com a escrita, além do desejo de aprimorá-la em 

uma apuração de fôlego.

Devolver este trabalho às pessoas retratadas nele sempre foi uma prioridade, antes 

mesmo do início da apuração. Em nenhum meio esse retorno às fontes é tão fácil quanto no 

impresso: independe de conexão com a internet, computador ou celular. Por causa da 

realidade de muitas das pessoas entrevistadas, que vivem em condições precárias, a escolha 

da reportagem em texto facilita imensamente a distribuição do trabalho. Para isso optei por 

contratar dois colegas para a elaboração de um projeto gráfico, a fim de tornar o texto mais 

agradável e a leitura mais fluida, outro ponto positivo na escolha da mídia. O jornalista 

Wagner Locks fez a diagramação, e o artista Vinícius Jacob, as ilustrações.

Outros fatores também contribuíram para a decisão. Ao longo da graduação, trabalhei 

frequentemente com vídeo em diversos estágios, e também tenho familiaridade com o meio. 

A força da reportagem em vídeo é inegável: ao longo da apuração, muitas fontes esperavam 

ver a matéria transmitida na televisão quando ouviam o tema. Mesmo assim, desde o início 

meu objetivo era trabalhar sozinho a fim de ter mais liberdade e tranquilidade durante o 

processo de elaboração do TCC. Realizar gravações e editar um documentário sem ajuda é 

uma tarefa muito difícil. 

Além disso, apesar de desejado por algumas fontes, outras provavelmente não 

concederiam entrevista em frente à uma câmera, e houve casos onde vítimas só falaram sob 

condição de anonimato. Essas duas complicações não são um problema no texto.

Havia também um desejo de contar histórias de uma forma que só pode ser realizada 

plenamente na palavra escrita. A descrição subjetiva dos lugares, as impressões do autor 

sobre as pessoas, a transição entre dados, entrevistas e contextualização, e as diversas 

ferramentas utilizadas para construir um bom texto são elementos fascinantes e com os quais 

experimentei e exercitei, tendo em vista o caráter de aprendizado que tem  este último 

trabalho na graduação. Essa experimentação se deu da melhor forma na elaboração de um 

texto, em relação a outras mídias.  

 Outro fator foi a extensão do trabalho. Uma reportagem de 60 mil caracteres é um 

desafio, independente do tema, e essa não foi diferente. Acredito que, tendo em conta o 

tempo de apuração, a quantidade de fontes e de dados, e o objetivo de retorno às pessoas 

mencionado anteriormente, a escolha de uma grande reportagem ao invés de um livro-

reportagem foi acertada. Permitiu a conclusão tranquila do trabalho e garante que será lido 
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por mais pessoas, já que, apesar de extenso, não é tão longo quanto um livro seria. Além 

disso, as possibilidades de diagramação e uso de ilustrações são muito maiores quando se 

trata de uma reportagem do que de um livro. Por fim, a questão financeira foi decisiva: 

imprimir vários exemplares de uma reportagem de vinte páginas é muito mais viável 

economicamente.

3. PROCESSOS DE PRODUÇÃO

3.1 Pré-apuração

A partir da escolha do tema, que se deu em maio de 2019, o primeiro processo de 

produção foi a coleta de dados sobre segurança pública no Brasil, em Santa Catarina e em 

Florianópolis. A princípio, a reportagem tinha seu foco na região metropolitana da capital, 

incluindo São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz, devido à incerteza em 

relação ao número de casos de violência que seriam trabalhados. Ao longo da apuração, 

contudo, foi se confirmando o enfoque apenas no município de Florianópolis, e em sete casos 

principais.

Com isso, nos meses anteriores ao trabalho de apuração, me familiarizei com o tema 

principal da reportagem, que é segurança pública, e acessei as principais fontes de dados da 

área: o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência e, para Santa Catarina, 

os boletins semanais da Secretaria de Segurança Pública (SSP/SC). Esse trabalho de pesquisa 

foi essencial para a produção do projeto de TCC, e de grande ajuda mais tarde, durante as 

entrevistas e elaboração do texto.

Nesse momento também li autores e autoras que escrevem sobre relações raciais, 

segurança pública e violência de Estado no Brasil e no mundo, buscando embasamento 

teórico para o projeto e para este relatório. Resgatei também textos e livros lidos ao longo da 

graduação sobre segurança pública e racismo, que sempre foi de muito interesse, mas com o 

qual nunca tinha trabalhado na forma de uma reportagem, apenas em trabalhos acadêmicos. 

Também li jornalistas em atuação no Brasil que escreveram bastante sobre a área, como Caco 

Barcellos, que escreveu Rota 66, e repórteres como Rafael Soares, Cecília Oliveira e Nayara 

Felizardo.

Em seguida houve o planejamento das entrevistas. O ponto de partida da reportagem é 

o caso de Vitor Xavier da Silva, e essa escolha se deu pela atenção constante que o caso teve 
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da mídia desde o momento da morte. Quando li a respeito no noticiário, ainda não havia 

escolhido qual seria o tema deste trabalho, e as circunstâncias e detalhes sobre a vítima 

surtiram impacto que me levou à decisão de trabalhar com o caso. Desde o início também 

pretendi aumentar o escopo da apuração para tratar de mais histórias, a fim de retratar de 

forma ampla situação da violência policial na capital catarinense.

A primeira aproximação foi com a irmã de Vitor, Vivian, que havia sido entrevistada 

pelo portal Catarinas, e o advogado da família, Diógenes da Fonseca. Entretanto, pelo fato de 

que a família de Vitor não mora em uma comunidade onde a violência policial é constante 

(outro fator que tornou seu caso ainda mais noticiado), não havia pontos de contato com 

outras histórias que pudessem ser estabelecidos. Por isso procurei fontes em comunidades 

periféricas da capital, como a Ocupação Marielle e bairro Monte Cristo, no continente, 

sempre a partir de colegas que já haviam realizado reportagens nesses lugares ou de contatos 

que cultivei ao longo da graduação.

O último passo antes do início da apuração foi a finalização do projeto de TCC que 

balizou a produção da reportagem, especialmente na elaboração do cronograma.

3.2 Apuração

A apuração da reportagem se deu através de entrevistas com advogados, especialistas, 

líderes comunitários, o comando da Polícia Militar e, principalmente, as vítimas de violência 

policial. Depois de estabelecer contato com as lideranças da Ocupação Marielle, fiz a 

primeira visita em 13 de agosto de 2019, quando entrevistei vários moradores e ouvi suas 

histórias de problemas com a polícia. A partir desse momento foi possível identificar quais 

casos eram os mais graves e mereciam entrevistas mais extensas, que ao final foram três: 

Janaína Gonçalves, Juliana da Cunha e Alex, cujo nome foi alterado, e que compõem o 

segundo capítulo da reportagem. 

Na primeira visita pude conhecer a ocupação e entender a realidade das pessoas que 

moram ali em situação de moradia precária. As razões pelas quais estão ali são as mais 

variadas, mas todas tem sua raiz no déficit habitacional de Florianópolis, onde o aluguel toma 

cada vez mais do orçamento familiar. Como observado na reportagem, a condição de 

ilegalidade da ocupação, que foi erguida em cima de um terreno vazio, e a classe e raça das 

pessoas que moram ali as tornam especialmente vulneráveis à violência de Estado.

O próprio nome da ocupação, Marielle Franco, já marca aquele território como um 
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espaço eminentemente negro. As pessoas que moram ali são negras em sua imensa maioria, e 

esse fato também precisa ser levado em consideração ao analisar a atuação policial. Não 

apenas a precariedade da moradia e a pobreza, mas também a cor da pele dão aos agentes a 

certeza de que não haverá represálias para abusos cometidos na comunidade. De fato, embora 

os abusos sejam constantes, poucos casos são denunciados à Corregedoria da Polícia Militar, 

e os que são não avançam. Nenhuma vítima tem dinheiro para pagar advogados, e a 

assistência jurídica de advogados populares da região se limita à questão de moradia, e não de 

violência policial.

Uma advogada entrevistada para a reportagem que não quis se identificar explica que 

essa é uma escolha política: caso a vítima tenha ligação com o tráfico de drogas, essa 

advogada ficaria marcada no meio jurídico como defensora do tráfico, e sua credibilidade na 

luta por moradia frente a um juíz desapareceria.

As negociações sobre uma possível reintegração de posse na ocupação continuam, e a 

situação de enfrentamento é constante. O completo abandono do poder público na região 

agrava o problema: não há saneamento básico, transporte público de qualidade ou acesso a 

serviços como educação e saúde. O único contato da comunidade com o Estado é através da 

polícia, seja em operações de rotina para repressão do tráfico de drogas ou para reprimir 

protestos por moradia. Isso criou uma hostilidade profunda dos moradores pela PM, e vice-

versa. 

Entender esse contexto foi essencial para que eu pudesse realizar as entrevistas de 

maneira crítica e com um certo grau de distanciamento, mas ainda assim entendendo que 

aquelas denúncias eram verdadeiras, uma vez que foram corroboradas por mais de uma fonte 

em entrevistas diferentes. Inclusive, todas as pessoas que deram seus depoimentos para este 

trabalho tem muito mais a perder do que ganhar, uma vez que são pessoas conhecidas e que 

continuam morando na comunidade.

As outras visitas se deram em 22 e 23 de agosto, para entrevistar Juliana e Janaína, 

respectivamente, e 30 de agosto, para entrevistar Alex. Além de conversar com essas fontes, 

em cada visita também fiz entrevistas rápidas com outros moradores para confirmar 

informações. Muitas dessas pequenas falas não aparecem na reportagem, mas foram de 

grande ajuda no momento de descrever a comunidade com detalhes. 

As entrevistas com as fontes principais do segundo capítulo foram longas, entre 40 

minutos e uma hora, e focaram nas experiências pessoais dos entrevistados com a polícia, 
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além de seus testemunhos a respeito da noite do dia 7 de agosto de 2019, quando Leonardo da 

Cunha foi baleado pelas costas. Através dos depoimentos dessas fontes, que estavam em 

diferentes lugares naquela noite, foi possível reconstruir o que aconteceu com Leonardo 

durante a abordagem e logo depois de ter sido baleado. Informações obtidas em off 

confirmam ainda mais o fato de que não houve troca de tiro e que o servente de pedreiro foi 

alvejado enquanto fugia, mas não puderam entrar na reportagem para proteger as pessoas de 

represálias. 

Para escrever o primeiro capítulo, me baseei em duas entrevistas principais, além de 

dados e notícias na imprensa: Diógenes da Fonseca, advogado da família de Vitor Xavier da 

Silva, e o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Araújo Gomes. 

Consegui o contato do advogado através de uma colega do curso de Jornalismo que 

acompanhou o caso de Vitor pelo seu estágio no jornal Notícias do Dia. A entrevista com 

Diógenes aconteceu em 15 de agosto de 2019, e através dele pude compreender melhor os 

eventos do dia da morte do jovem, e também o passo a passo do caso na Justiça. A 

abordagem da questão racial do caso de Vitor também foi feita através dessa fonte: Diógenes 

falou sobre o tratamento que pessoas negras recebem da polícia em todas as situações, e em 

especial quando são homens jovens. O estereótipo racista do homem negro perigoso se 

perpetua no Brasil e é pano de fundo para o tratamento violento destinado à essas pessoas. 

Também consegui com Diógenes o contato da família de Vitor, que preferiu não dar 

entrevista.

A entrevista com o comandante-geral demorou mais tempo para ser marcada. Realizei o 

primeiro contato com o assessor pessoal do coronel, cujo contato consegui com colegas que 

trabalham na Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Após cerca de três semanas 

tentando marcar um horário, o assessor confirmou a entrevista com algumas horas de 

antecedência. A fala do coronel teve o importante papel de ser uma resposta da corporação às 

denúncias, e uma visão a respeito do próprio Araújo Gomes, que está no topo da hierarquia e 

tem um papel central na elaboração e execução da política de segurança pública de Santa 

Catarina.

Por fim, o terceiro capítulo foi escrito através de três fontes: Maicon William de Jesus, 

o MC Komay, a psicóloga Ana Karolina de Oliveira, da ONG Projeto Geração da Chico, e o 

sargento da Polícia Militar Elisandro Lotin. Komay e Ana Karolina falaram da violência 

policial em outra comunidade majoritariamente negra e pobre de Florianópolis, a Chico 
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Mendes, no bairro do Monte Cristo, no continente. Komay teve um irmão morto pela polícia 

em julho de 2018 em uma aparente execução como represália pela morte anterior de um PM. 

O caso ganhou certa atenção da mídia, mas não houve seguimento na investigação. O perfil 

da família de Komay certamente contribuiu para isso: negros, com passagens pela polícia e 

períodos encarcerados.

Consegui o nome do sargento Elisandro Lotin através de outras entrevistas que ele deu 

na mídia, inclusive para o Fantástico, programa dominical da Rede Globo de Televisão, a 

respeito de saúde mental de PMs. Viajei para Joinville para entrevistá-lo, e conversamos na 

rodoviária por cerca de uma hora e meia. Foi um dos depoimentos mais importantes, pois 

trouxe para o trabalho a reflexão de um especialista e policial militar das causas da violência, 

e das possibilidades de uma outra política de segurança pública.

3.3 Fontes

Para esta reportagem foram consultadas muitas fontes, entre documentais e 

entrevistados. Das fontes documentais, destacam-se o Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública dos anos de 2018 e 2019 e os boletins semanais da Secretaria de Segurança Pública 

de Santa Catarina, além das referências bibliográficas importantes na etapa da pesquisa 

prévia e pré-apuração, que foram fundamentais para auxiliar na compreensão do problema da 

violência polícial na sua relação com questões de raça e classe social. No que se refere a 

entrevistados, foram feitas entrevistas com 10 fontes, listadas abaixo:  

Diógenes da Fonseca

Advogado da família de Vitor Xavier da Silva. Natural de Florianópolis, tem 28 anos e 

é filho de policial militar. É amigo da mãe de Vitor, Vilma, e esteve na casa dela no dia da 

morte. Hoje é parte no processo contra os policiais que o mataram, e vai abrir ação pedindo 

indenização do Estado.

Coronel Carlos Alberto de Araújo Gomes

Comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina e presidente do Colegiado de 

Segurança Pública do estado. No topo da corporação desde 2018, Araújo é responsável pela 

elaboração e boa parte da execução da política de segurança pública de Santa Catarina. 
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Cotado por forças políticas locais para disputar as eleições municipais de 2020.

Albani Lopes

Liderança na Ocupação Marielle. Paranaense de Pato Branco, tem 32 anos, trabalha 

como motoboy e estuda Ciências Sociais na UFSC.

Elisângela Gonçalves

Moradora mais antiga da Ocupação Marielle. Sua casa foi a primeira a ser erguida no 

terreno. Natural de Curitiba e irmã de Janaína.

Juliana da Cunha

Moradora da Ocupação e irmã de Leonardo, servente de pedreiro baleado pela polícia 

no dia 8 de agosto de 2019. Natural de Florianópolis, tem 45 anos e é mãe de três filhos. 

Trabalha como faxineira terceirizada.

Alex

Morador da ocupação e vítima de violência em sua casa. Teve o nome alterado para 

proteger sua identidade.

Janaína Gonçalves

Liderança na Ocupação, irmã de Elisângela. Tem 23 anos e trabalha como faxineira no 

Hospital Universitário da UFSC. Mãe de uma menina de 4 anos. Perseguida pela polícia por 

sua atuação na luta por moradia.

MC Komay (Maicon William de Jesus)

Rapper e liderança na comunidade Chico Mendes, onde nasceu e se criou. Passou 4 

anos preso. Teve o irmão morto pela polícia em julho de 2018. Hoje dá aula de música para 

crianças no Centro e na no Projeto Geração da Chico.

Ana Karolina de Oliveira

Psicóloga e coordenadora da ONG Projeto Geração da Chico. É testemunha de várias 

abordagens policiais na Chico Mendes e investigada por ligação com uma facção criminosa, 
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represália por seu trabalho com a juventude da comunidade.

Elisandro Lotin de Souza

Sargento da Polícia Militar de Santa Catarina, lotado em Joinville. Bacharel em Direito 

e Mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Tem 

46 anos de idade e é presidente da Associação Nacional de Praças (Anaspra) e membro do 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

3.4 Redação

A redação da reportagem durou cerca de um mês e meio, de outubro a metade de 

novembro. O texto está estruturado em três capítulos, cada um dividido em retrancas. O 

primeiro capítulo conta o caso de Vitor Xavier da Silva na sua primeira retranca: narra os 

eventos do dia no qual foi baleado no quintal da sua casa, e explica como o caso correu na 

Justiça até aqui, além de trazer as considerações do advogado da família, Diógenes da 

Fonseca. A segunda retranca traz a entrevista com Araújo Gomes, comandante-geral da 

PMSC, que ocupa bastante espaço na reportagem: são 13.400 caracteres, mais do que 

qualquer outra fonte. 

Essa escolha foi feita pela importância da fonte no tema da reportagem, uma vez que 

ele é o responsável pela Polícia Militar, e são as ações dessa corporação que estão sendo 

contadas e questionadas por outras fontes da reportagem. Mas também pela impressão que a 

entrevista (e o local onde ela aconteceu) surtiu em mim: Araújo Gomes é uma figura política, 

tem um discurso institucional, e ainda assim faz defesa da ampliação do excludente de 

ilicitude e, talvez mais grave, guarda em seu gabinete dois objetos de afeto que remetem ao 

período mais sangrento da história do país. A presença da braçadeira e da viatura da Rondas 

Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) não passaram despercebidas, e me transmitiram uma 

mensagem absolutamente clara: de que o homem no comando do planejamento e execução da 

política de segurança pública de Santa Catarina admira o esquadrão da morte da PM de São 

Paulo.

A retranca da sua entrevista quer transmitir a mesma impressão que tive ao entrar na 

sala e observar o local. Ela começa com uma longa introdução e contextualização, para que o 

leitor compreenda as implicações daqueles objetos. Em seguida, descreve quem é Araújo 

Gomes: o militar, o comandante e o político. Só então entram suas falas. Essa hierarquia é 
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reflexo da importância que atribui a esse momento do texto. Mais importante do que saber o 

que ele tem a dizer (pois já fala com frequência na mídia) era saber quem ele é e no que 

acredita. Para mim, essas perguntas foram respondidas.

O segundo capítulo se dedica exclusivamente à ocupação Marielle, e narra os 

acontecimentos de uma única noite ao mesmo tempo que traz casos passados de violência e 

um pouco da minha apuração e contato com a comunidade. Como a apuração ali foi a 

primeira que fiz, esse capítulo também foi o primeiro que escrevi. As retrancas dividem os 

três casos de violência contados no capítulo, de Juliana, Alex e Janaína, e juntas descrevem o 

quarto caso, de Leonardo da Cunha, baleado pelas costas na noite do dia 7 de agosto. Ao 

escrever esses casos, tive preocupação em tornar as transições fluidas e garantir a fácil 

compreensão do texto, pois é o capítulo com o maior número de fontes e histórias. A opção 

foi contá-las em conexão com a noite na qual Leonardo foi alvejado, pois todas estavam na 

comunidade naquela noite e presenciaram alguma parte da operação policial.

O terceiro capítulo fala da Chico Mendes, comunidade na região continental de 

Florianópolis, e já desacelera o texto. Se no segundo capítulo são muitos casos, no terceiro 

são só dois: a morte de Kelvin Baugartner contada por seu irmão, Komay, e a perseguição à 

psicóloga e coordenadora do Projeto Geração Ana Karolina. A segunda retranca do capítulo 

trata exclusivamente da entrevista com o sargento Elisandro Lotin, e cumpre o papel de 

fechar a reportagem com uma fonte mais “fria”, sem grandes revelações ou histórias de 

violência, mas que reflete sobretudo o que foi dito até ali: as causas da violência policial. Por 

isso sua fala entra várias vezes no texto, ocupando parágrafos inteiros, pois tudo o que ele 

disse era extremamente relevante para que o leitor compreenda a gênese do problema, e 

enxergue uma possível solução, que é a elaboração de uma nova política de segurança 

pública.

4. ORÇAMENTO

Todo o dinheiro utilizado na produção desta reportagem veio de economias próprias. O 

único gasto durante a apuração foi o deslocamento até Joinville para entrevistar o sargento 

Elisandro Lotin. O restante das fontes foram entrevistadas em Florianópolis, e o 

deslocamento foi feito de transporte público.
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DESCRIÇÃO VALOR EM REAIS (R$)

Transporte para Joinville, ida e volta R$140,00

Diagramação R$250,00

Ilustração R$245,00

Impressão de exemplares para a banca R$150,00

Total: R$785,00

.

5. DESAFIOS E APRENDIZADOS

Escrever sobre segurança pública, racismo, exclusão social, direito à moradia e pobreza 

em Florianópolis foi um imenso desafio para mim. Tratei um pouco sobre todos esses temas 

ao longo da graduação, em trabalhos práticos e acadêmicos, mas nunca em uma apuração tão 

extensa e uma reportagem tão longa. O simples fato de concluir um texto de 60 mil caracteres 

já foi um desafio que exigiu planejamento e disciplina para conseguir completá-lo a tempo. 

Ainda assim, esse trabalho me ensinou muito sobre ética, técnicas de apuração e de escrita, e 

até mesmo de organização.

A preocupação ética foi a maior das questões ao longo da execução da reportagem. Seu 

objetivo era contar as histórias de pessoas vítimas de violência policial, mas isso jamais 

poderia se sobrepor às suas vidas, uma vez que são sujeitas a represálias. Por isso filtrei com 

cuidado quais informações entrariam na reportagem, e não permiti que nomes de policiais 

fossem citados, mesmo quando as vítimas acreditavam que sabiam os nomes de seus 

agressores. A única exceção foi a dos dois policiais que mataram Vitor Xavier da Silva, uma 

vez que suas identidades são públicas através do processo que corre na Justiça e da imprensa.

A proteção da identidade de Alex, fonte que teve o nome alterado, também foi crucial. 

Quando me deu entrevista, ele já sabia que poderia sofrer represálias, pois é conhecido pelos 
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policiais e tem antecedentes criminais. Antes da publicação do trabalho, pedi que ele lesse o 

trecho no qual é citado, e ele pôde opinar a respeito do texto e pediu que mais informações 

fossem retiradas - o que fiz -  para garantir que não pudesse ser identificado pelos policiais 

que o torturaram. Também não citei os nomes de outros moradores da Ocupação Marielle que 

me deram informações sobre a noite na qual Leonardo foi baleado, mas que não queriam 

aparecer de nenhuma forma no texto. 

Por outro lado, uma questão sempre presente foi a veracidade dos relatos. Michelle 

Alexander, jurista estadunidense, escreve que na história da luta por direitos civis em seu 

país, os movimentos sempre escolheram casos de violência institucional onde a vítima não 

tivesse qualquer relação com o crime, pois seriam os mais fáceis de conseguir simpatia do 

público branco mais progressista (ALEXANDER, 2010). Essa escolha política, argumenta 

ela, enfraqueceu a possibilidade desses movimentos de lutar pelos direitos da população 

negra encarcerada, que cresceu vertiginosamente dos anos 80 para cá e é vítima de uma série 

de abusos. Sua condição como criminosos, entretanto, aliena o apoio de grande parte da 

classe política e torna muito difícil pedir que seus direitos sejam respeitados.

Nesse sentido, me preocupei sempre em ouvir qualquer caso, independente de ligação 

ou não com o tráfico de drogas. Mesmo agora, com a apuração concluída e a reportagem 

escrita, não posso afirmar com total certeza que Alex não tem mais relação com o crime 

organizado. Posso apenas escrever o que me disse, e chamar a atenção do leitor para o abuso 

que sofreu, ilegal e que não se justifica sob nenhuma circunstância, independente de que 

crimes possa ter cometido. Se espera de um Estado justo e democrático o respeito à 

Constituição, e a nossa proíbe no artigo 5º a pena de morte, a tortura e o tratamento 

degradante.

Outra dificuldade foi o fato de que a família de Vitor Xavier da Silva preferiu não dar 

entrevista, mesmo após o contato ter sido estabelecido através do advogado Diógenes 

Fonseca. Por isso, não tive a oportunidade de visitar a casa de Vitor, o que limitou a parte do 

texto que fala do caso. Também não tive mais informações sobre quem era e o que pensava 

Vitor Xavier, e como está sua família no momento. Sem esses elementos, me baseei na 

entrevista com o advogado e em matérias na imprensa.

Também não consegui me aprofundar na parte jurídica do caso de Leonardo, pois sua 

irmã não tinha contato com o advogado, e sua mãe preferiu não dar entrevista. Assim, essa 

outra dimensão do caso fica faltando, apesar da certeza de que Leonardo não foi acusado de 
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tráfico ou porte de arma.

Produzir esta reportagem foi um constante aprendizado. Poder falar sobre essas 

pessoas, que confiaram em mim suas histórias, foi uma experiência muito importante para 

minha formação como jornalista, cujo papel enquanto profissional será ouvir histórias como 

estas e reportá-las com respeito e responsabilidade. Mergulhar no universo da segurança 

pública e aprender a respeito dele me trouxe muitos benefícios, pois estou mais preparado 

para atuar nessa área se a oportunidade surgir. Por fim, exercitar a escrita uma última vez no 

ambiente de aprendizado da universidade me permitiu entender o que sei fazer melhor, e 

como organizar narrativas de uma maneira interessante e cativante.
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