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É importante reconhecer que a maioria dos policiais milita-
res, no Brasil, em Santa Catarina e em Florianópolis, não 
cometem violência policial. São profissionais responsáveis, 

dedicando sua vida à proteção de outras pessoas. Esses agentes 
se arriscam diariamente sob condições precárias, salários baixos, 
direitos trabalhistas limitados, e são forçados a atuar segundo uma 
lógica de segurança pública já considerada falida por especialistas 
da área.
A partir do trabalho de apuração, entrevistas com diversas fontes 
e consulta a documentos e estudos, a reportagem que você tem em 
mãos analisa abusos ocorridos como consequência de um apego 
à valores antiquados, racistas e uma lógica violenta de atuação e 
confronto. Mostra quem é e o que pensam os que estão no topo 
da hierarquia, coordenando e aplicando a política, e os que sempre 
estiveram na base da corporação, testemunhando os efeitos dessa 
estratégia nos policiais e se opondo à ela. 
Mas além das preocupações em relação a como se faz segurança 
pública no Brasil, esta reportagem busca principalmente olhar para 
as vítimas de abusos, todas elas negras salvo uma, e resgatar suas 
histórias. O objetivo é amplificar suas vozes, que são frequentemen-
te apagadas na mídia e cujos nomes sequer são escritos de maneira 
correta nas páginas policiais do jornal. É valorizar suas vidas, ricas, 
complexas, e muito mais profundas que apenas sua cor de pele, 
endereço, renda e histórias de violência.
É por causa de e para essas pessoas, negras, pobres, desumanizadas, 
que este trabalho existe. À leitora e leitor, independente de se encai-
xarem nessa categoria ou não, peço apenas atenção para que suas 
histórias sejam ouvidas e empatia para que sejam compreendidas. 
Ofereço uma pequena visão de um enorme problema, na esperança 
de que o ato de falar alivie o sofrimento e o ato de ouvir instigue a 
indignação, fonte de todas as mudanças.
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A viatura se aproximou da casa
silenciosamente, sem perturbar 
a tranquilidade da véspera de

feriado de sexta-feira santa de 2019 
no bairro dos Ingleses, norte de Floria-
nópolis. Os dois policiais saltaram do
carro, armas em punho, sentidos em 
alerta. Estavam ali para resolver uma 
situação preocupante: um homem esta-
va atirando a esmo na rua, assustando 
passantes. Segundo os agentes, eles não 
foram alertados pela central de emergên-
cias que direciona as viaturas por rádio, 
mas sim por pessoas na rua. Os dois 
responderam imediatamente, sem avisar 
ao comando para onde iam. O policial 
Guilherme Palhano ia na frente, com o 
rosto oculto por uma touca. Seu parcei-
ro, Hérbert Rezende, seguia logo atrás, 
o corpo colado no muro dos fundos da 
casa, rosto igualmente coberto. 
A escala de trabalho dos policiais
naquela tarde do dia 18 de abril de 
2019 não estava começando. Du-
rante a madrugada, eles responde-
ram a um assalto em um mercado no 
mesmo bairro que terminara em morte, e a
memória do confronto ainda estava 
fresca na cabeça dos agentes. Palha-
no tinha mais uma razão para estar
preocupado: morava na mesma rua onde 
agora esperava encontrar uma pessoa
perigosa, que colocava a vida de outros 
em risco com uma arma de fogo.
A alguns metros de distância,  Vitor 
Henrique Xavier da Silva, jovem negro 
de 19 anos, estava sentado em um pufe 
no quintal da sua casa enquanto atirava 
com uma arma de brinquedo. O objeto 
tinha uma ponta laranja, que o diferencia 
da versão real, a munição não passava de 
bolinhas de plástico e seu alvo, latinhas 
enfi leiradas no muro de trás da casa.
Nenhum desses fatos impediu que
Palhano, sem anunciar sua presença 
como agente do Estado ou ordenar que o 
rapaz largasse a arma de brinquedo, utili-
zasse a sua real e o acertasse quatro vezes 
com munição de verdade, matando-o na 
hora.
O barulho dos tiros foi ouvido ime-
diatamente por Vivian Silva dos
Santos, 22 anos, irmã de Vitor. Quando 
saiu para o quintal seu irmão já estava
morto, e os policiais começavam a
entender o erro que haviam cometido. 
Após chamarem o socorro, os agen-
tes confi scaram o celular de Vivian e a 
arma de brinquedo, alterando a cena do
crime. O aparelho só foi devolvido 
cerca de duas horas depois, quando mais
policiais e a imprensa já estavam na cena.

“A polícia sempre olha com desconfi an-
ça para pessoas como o Vitor”, diz Dió-
genes da Fonseca, advogado da família. 
“Pelo jeito de se vestir que eles associam 
com o crime, pela cor da pele. Sabemos 
como é o tratamento.” Diógenes, além de 
advogado responsável pela ação contra 
o Estado, é amigo da família, e conhecia 
Vitor através da mãe, Vilma.
A morte de Vitor entra numa estatís-
tica trágica. Assim como ele, 78% das
pessoas mortas pela polícia no
Brasil em 2019 tem entre 15 e 29 
anos, e 76% são negras, de acordo 
com o Anuário Brasileiro de Segurança
Pública de 2019. Seu caso também 
se enquadra no crescente número de
mortes em confrontos policiais em Santa 
Catarina. Segundo dados da Secretaria 
de Segurança Pública do estado (SSP/
SC), mortes em confrontos com policiais 
aumentaram em 53% desde 2016.
A família de Vitor veio para Florianó-
polis há seis anos, quando saíram da 
Bahia em busca de uma vida melhor. 
Na capital catarinense, Vilma encon-
trou emprego como empregada domés-
tica, enquanto Vitor sonhava com a
carreira militar. Na semana seguin-
te à morte, o rapaz iria participar do
recrutamento do Corpo de Bombeiros de 
Santa Catarina.
Diógenes esteve na casa de Vitor no 
dia da morte. Quando recebeu 
a ligação informando sobre o 
que tinha acontecido, a primei-
ra reação do advogado de 28 
anos foi de perplexidade. “Não
entendi, e depois não acreditei. 
Não acreditei que algo assim 
poderia ter acontecido com o 
Vitor”, me conta quando nos 
encontramos em um café
movimentado do centro de 
Florianópolis em agosto de 
2019.
Diógenes é um homem branco 
alto e de cabelo claro que sorri 
com facilidade, uma leveza na 
fala que torna o pesado assun-
to mais fácil de tratar. Natural de 
Florianópolis, o advogado é fi lho 
de policial militar, e diz que seu pai o 
apoiou quando soube que pegou o 
caso. “Como policial que sempre 
atuou de forma correta, ele 
acredita que houve exces-
so. Ele sabe qual é o 
procedimento certo”. 
Quando chegou nos 
Ingleses, no início 
da noite do dia 18 
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de abril, os policiais e a imprensa já
tinham ido embora. A família estava 
em choque, e o próprio advogado 
também. “Quando elas me contaram 
o que aconteceu, fiquei mais perple-
xo ainda.” Segundo ele, houve uma 
série de irregularidades na aborda-
gem policial, e não apenas a altera-
ção da cena do crime. Para Diógenes, 
é provável que Palhano estivesse em 
casa ou a caminho dela quando rece- 
beu a denúncia, e decidiu resolvê-la 
por conta própria. “O procedimento 
é que o policial informe a central que 
está indo atender uma ocorrência, e 
isso não aconteceu.” 
Além disso, testemunhas disse-
ram que viram a viatura passar 
mais de uma vez na frente da casa 
de Vitor, o que sugere que não
houve denúncia de pessoas na rua, e 
sim que os próprios policiais viram 
o jovem brincando com a arma e
decidiram realizar a abordagem. 
Por fim, nenhum vizinho e nem
Vivian, que estava dentro da casa 
e próxima ao quintal, ouviu qual-
quer tipo de ordem dos agentes. “É 
muito improvável que eles tives-
sem anunciado sua presença para o
Vitor”, diz Diógenes. “Acredito que 
ele nunca sequer viu os policiais.”    
Os depoimentos dos agentes, que 
foram analisados em inquéritos da 
Polícia Civil e da Polícia Militar, têm 
uma série de contradições com os
relatos das testemunhas. Segundo 
eles, a viatura foi estacionada no 
início da rua após receberem a de-
núncia, e a aproximação até a casa 
foi feita a pé. Em seguida, teriam 
gritado para que Vitor abaixasse a 
arma. Nesse momento, contrariando 
toda a razão, o jovem teria apontan-
do o brinquedo para Palhano, que
respondeu com força letal.
A história de Vitor recebeu aten-
ção da mídia desde o início. No dia
seguinte à morte, sexta-feira santa, 
as primeiras informações já esta-
vam em todos os jornais do esta-
do, e o Jornal Nacional deu uma 
nota de 27 segundos, incluindo 
uma foto de Vitor com a arma de 
brinquedo. Apesar da repercussão 
e da abertura de dois inquéritos, 
um da Polícia Civil e um Inquérito 
Policial Militar (IPM), os policiais 
não foram afastados em momento
algum até a finalização desta
reportagem. Ambos continuam 
trabalhando normalmente e ainda 
estão lotados no mesmo batalhão, de 
acordo com o Portal da Transparên-
cia de Santa Catarina.
Cerca de um mês depois a Polícia 
Civil concluiu sua investigação, e 
em 21 de maio de 2019 apresen-
tou a denúncia, na qual a delega-
da Salete Teixeira acusou apenas

Guilherme Palhano de homicídio
doloso, quando há intenção de ma-
tar, deixando de fora seu colega 
Hérbert Rezende, que não realizou 
os disparos. O IPM, divulgado em 
5 de junho, foi ainda mais generoso:
inocentou os dois agentes. 
A corporação alegou que não
houve indício de crime, pois
Palhano estaria protegido pelo
excludente de ilicitude da legítima 
defesa putativa, quando o agen-
te acredita estar sob risco e reage 
de acordo. No Código Penal, esse
excludente aparece no artigo 20, que 
diz que “é isento de pena quem, por 
erro plenamente justificado pelas
circunstâncias, supõe situação de 
fato que, se existisse, tornaria a ação 
legítima”. 
Além disso, o IPM tomou as 
palavras dos policiais como verdade
absoluta: mesmo admitindo que 
não seria possível para Palha-
no perceber que a arma era falsa, 
ainda toma como certo que Vitor 
apontou o brinquedo na direção 
de dois policiais com armas em

punho. O documento também não 
faz menção ao fato de que os agentes 
alteraram a cena do crime. O único 
momento que aponta que os dois 
erraram foi ao realizar a abordagem 
com o rosto coberto, no que o inqué-
rito chama de “indício de prática de 
transgressão disciplinar”.
Quando o caso chegou no Ministério 
Público de Santa Catarina (MPSC), a 
primeira providência que os promo-
tores tomaram foi pedir mais docu-
mentos para a Polícia Civil e acesso 
ao IPM. Em seguida, solicitaram 
que o crime fosse julgado na Justiça
comum, e não na militar, que ra-
ramente condena policiais ou
membros do exército por abusos 
contra civis. E em 7 de agosto de 
2019, quase quatro meses depois da 
morte de Vitor, o MPSC denunciou 
tanto Palhano quanto Rezende por 
homicídio qualificado.
Na denúncia, o promotor André 
Vieira de Mello avalia que “foi
impossível qualquer gesto de 
defesa por parte da vítima”, o que
torna o crime mais grave e possibilita
penas mais longas do que 12 anos, 

o máximo para homicídios simples. 
Em nota, o MPSC disse que “os
denunciados cometeram crime
doloso contra a vida, uma vez que 
existiu desproporção entre a ame-
aça supostamente existente alega-
da pelos policiais que atenderam a 
ocorrência e a ação que, na visão 
da Promotoria de Justiça, foi preci-
pitada, desnecessária e sem plane-
jamento, moderação e razoabilida-
de”. 
No dia seguinte, 8 de agosto, a
Justiça aceitou o pedido do MP: 
Guilherme Palhano e Hérbert
Rezende se tornaram réus, e o caso 
começou a tramitar na Vara do 
Tribunal do Júri da Capital. Ao 
analisar a denúncia, o juiz Rena-
to Mastella disse que “fica claro a
materialidade do crime doloso
contra a vítima”, e deu dez dias 
para que a defesa dos agen-
tes se manifestasse. Porém, até a 
finalização dessa reportagem três 
meses depois, a defesa de Rezende 
ainda não havia se apresentando, e o
processo não saiu da fase inicial.
Segundo Diógenes, a família não 
quer deixar que a morte de Vitor 
vire uma mera estatística. “Vamos 
buscar a responsabilização dos
envolvidos, e também a indeni-
zação do Estado”. Esse processo 
pode durar anos, mas o advogado 
está confiante de que os policiais 
serão condenados. “Houve uma 
sensibilização da sociedade, e já se 
sabe que ocorreu, no mínimo, um 
excesso. Com isso o caso ganha a 
atenção devida”. 
Diógenes relembra outro caso 
de violência policial da região de
Florianópolis que foi semelhan-
te, mas cujo tratamento pelas
instituições foi bem diferente. Em 
19 de janeiro de 2015, o surfista
profissional Ricardo dos Santos, o
Ricardinho, foi morto em sua casa 
na praia da Guarda do Embaú em 
Palhoça, cidade vizinha da capi-
tal, após uma discussão com um
policial de folga. “As circunstâncias 
são idênticas, com duas diferenças
primordiais: Vitor era negro e
pobre, e não houve testemunhas do 
momento da sua morte”. Ricardi-
nho estava com o avô em casa, que 
viu tudo. 
O policial foi preso em flagrante e 
afastado imediatamente da função, 
e o comandante-geral da corpora-
ção naquela época, antes mesmo 
do início do processo administrati-
vo, já antecipou que o agente seria 
expulso. O assassino de Ricardinho 
foi condenado a 17 anos de prisão. 
Já os policiais que mataram Vitor 
foram inocentados pela Polícia
Militar.
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Um homem de bem
Na época do caso Ricardinho, 

o coronel Carlos Alberto de 
Araújo Gomes Júnior ain-

da não era o comandante-geral da 
corporação. Quase quarenta anos 
antes desse caso, e dez anos antes do 
ingresso do coronel na Polícia Mili-
tar de Santa Catarina, outra história 
de violência policial ganhou as prin-
cipais manchetes do país. Em 1975, 
o grupo de elite da PM Rondas Os-
tensivas Tobias de Aguiar (Rota), 
criado para combater a guerrilha 
urbana em São Paulo na época da
ditadura, executou três jovens de 
classe média alta após uma per-
seguição motivada pelo suposto 
roubo de um toca-fitas. O caso 
só chegou à Justiça por causa da
posição social das vítimas, muito 
diferente das pessoas pobres que a 
Rota costumava matar com impu-
nidade. Mesmo assim, o processo 
terminou inocentando os agentes.
O caso motivou o jornalista Caco 
Barcellos a escrever o livro-reporta-
gem “Rota 66: a história da polícia 
que mata”, publicado em 1992. O 
livro descreve os métodos da Rota, 
analisando centenas de operações, e 
mostra que a maioria das ações do 

grupo de elite terminava em morte, 
muitas delas em estilo de execução 
forjadas para simular confronto. 
Em sua pesquisa, Caco identificou 
alguns dos homens da Rota com 
mais de 40 mortes na carreira.
Apesar da história sangrenta e
criminosa da unidade, a Rota inspi-
rou a criação de grupos do tipo pelo 
país inteiro, incluindo o Batalhão 
de Operações Policiais Especiais 
(Bope) do Rio de Janeiro, criado em 
1978, e o Bope de Santa Catarina, 
fundado em 1994. Aqui no estado, a
tropa de elite se formou da junção 
de outros grupos já existentes, como 
a polícia montada e a Companhia de 
Choque, da qual fazia parte Araújo 
Gomes nos anos 90, em Joinville. 
O comandante-geral da Polícia
Militar de Santa Catarina me re-
cebeu para uma entrevista em ou-
tubro de 2019 em seu gabinete. A 
sala abriga uma pequena coleção de
objetos de afeto do militar, e um 
deles se sobressai: no centro de um 
criado mudo atrás de sua mesa, enfi-
leirada junto com honrarias, peque-
nas bandeiras e medalhas, está uma 
braçadeira da Rota autêntica, feita 
de couro e com o brasão colorido da 

unidade bordado na superfície.
Ao lado da peça, bem mais discreta 
mas ainda assim em destaque, fica 
uma miniatura de um Chevrolet
Veraneio, viatura da Rota utilizada 
na época da ditadura, pintada de 
cinza e com a identificação da uni-
dade como era nos anos 60 e 70:
flecha branca na porta do motorista 
e sirenes luminosas no teto.
Araújo Gomes se senta na cabeceira 
de uma mesa de reuniões retangular 
de cerca de dez lugares, em madeira 
envernizada e que ocupa quase toda 
a extensão da sala. Na parede opos-
ta ao criado-mudo fica um pequeno 
sofá e duas poltronas verdes. Além 
do móvel enfileirado de peças e
souvenirs, sua sala também está 
adornada com as bandeiras de
Santa Catarina e do Brasil em tama-
nho real, dobradas no canto, e uma 
réplica de um capacete de centurião 
romano.
O gabinete fica no prédio históri-
co do quartel-general da PMSC no
centro de Florianópolis, onde o
militar desempenha suas funções 
tanto de comandante-geral quan-
to de presidente do Colegiado 
Superior de Segurança Pública. Esse 
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órgão da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP/SC) é responsável pela 
elaboração da estratégia de combate 
ao crime do estado. Apesar da SSP
funcionar em um prédio de três
torres e 30 mil metros quadrados na 
região continental da capital, inau-
gurado em 2017 para abrigar todos 
os órgãos relacionados à segurança, 
o coronel não cumpre seu expedien-
te lá. Araújo prefere trabalhar no 
prédio da PM, que acabou de passar 
por uma restauração. 
O piso de madeira envernizada na 
antessala do segundo andar do
prédio, onde esperei ser recebido
antes de entrar no gabinete, reflete 
as luzes de um lustre que poderia
muito bem estar em um palácio
europeu. Todas as paredes estão 
cobertas do chão ao teto com os 
quadros dos comandantes-gerais 
da Polícia Militar desde 1869, e no 
centro da sala estão expostas armas 
antigas, como sabres, rifles e pistolas 
da época do Brasil Império.
Quando terminou de despachar os 
documentos, retirados da sala por 
um policial que bate continência, 
entra com um “sim senhor” e sai com 
outro “sim senhor”, o coronel inici-
ou a entrevista. Araújo Gomes é um 
homem branco calvo de 53 anos de
idade, com inícios de rugas marca-
das ao redor da boca e óculos
quadrados que usa para ler. Sua 
voz é calma e decidida, em nenhum
momento se eleva, mesmo quando 
o coronel está contrariado e quer se 
fazer ouvir. O comandante escolhe 
suas palavras com calma e cautela, 
mantendo o jargão militar a todo 
momento e utilizando termos técni-
cos que comprovam conhecimento 
e preparo, utilizados com frequência 
na mídia para defender a corpora-
ção.
Araújo é comandante desde feve-
reiro de 2018, e sempre se deu bem 
com as câmeras. Está frequentemen-
te nos telejornais locais, falando
sobre assuntos como a implantação 
de câmeras nos coletes de policiais, 
uma iniciativa inédita no Brasil. Em 
março de 2019, chegou a compare-
cer a uma audiência pública sobre 
violência policial organizada pelo 
deputado estadual Padre Baldissera 
(PT) na Assembleia Legislativa de 
Santa Catarina (Alesc), um teste ao 
qual poucos comandantes-gerais de 
PM no Brasil se submeteriam. 
Ao longo do evento na Alesc, Araú-
jo ouviu de dezenas de moradores 
de periferias da capital denúncias 
de truculência, tapas, moradias in-
vadidas sem mandado, operações 
na madrugada, intimidações e per-
seguições. O comandante aceitou 
firmar um documento junto à

Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) e à Defensoria Pública
prometendo controlar a violência 
policial.
Todo esse comportamento é
incomum para uma instituição tão
fechada quanto a PM, mas pode 
ser explicado por ambições políti-
cas. Em abril de 2019, o governa-
dor Carlos Moisés (PSL) disse em
entrevista ao Diáro Catarinense 
que gostaria de ver Araújo Gomes
candidato à prefeitura de Floria-
nópolis em 2020 pelo seu parti-
do. Apesar do desgaste do PSL na
mídia, figuras da segurança pública 
tem cada vez mais força e populari-
dade em eleições. Até agora, o mili-
tar tem se mantido quieto. Quando 
o perguntei a respeito da possibili-
dade, foi categórico: “O comando 
da Polícia Militar e a presidência do 
Colegiado de Segurança Pública já 
são desafios suficientes para mim. 
Uma candidatura não está no meu 
radar no momento”. 
Apesar da resposta diplomática, o 
coronel já tem uma presença polí-
tica considerável, local e nacional-
mente. É presidente do Conselho 
Nacional de Comandantes-Gerais 
da PM e Corpo de Bombeiros, e vai 
com frequência à Brasília. Esteve lá 
no dia 3 de outubro para o lança-
mento da campanha do pacote anti-
crime do ministro da Justiça, Sérgio 
Moro. O ex-juiz, inclusive, visitou 
Florianópolis no dia anterior à
entrevista, 30 de setembro, quando 
recebeu de Araújo uma moção de 
apoio ao pacote. 
O comandante responde com
franqueza qual considera ser a
parte mais interessante do conjunto 
de leis enviado ao Congresso por 
Moro: os novos excludentes de ili-
citude para policiais que matam em 
serviço. “Isso dá maior segurança 
jurídica para o policial que atua 
num cenário extremamente perigo-
so e violento.”
Mesmo com a legislação atual,
raramente policiais são punidos por 
mortes. Em Santa Catarina, o portal 
de jornalismo independente Catari-
nas realizou um levantamento que 
mostra que, de 50 policiais envolvi-
dos em confrontos que terminaram 
em morte no estado, apenas cinco 
foram indiciados pela Polícia Civil 
por homicídio, o primeiro passo de 
um processo. Em 2017, o MPSC 
chegou a abrir um inquérito para 
apurar os aumentos nos casos de 
mortes por atuação da PM, que aca-
bou arquivado.
Se o projeto de Sérgio Moro tivesse 
passado no Congresso, a definição 
de legítima defesa seria ampliada 
para incluir casos onde o agente 

sentisse “medo, surpresa ou violen-
ta emoção”, como por exemplo a
reação justificada pela Polícia Mili-
tar de Guilherme Palhano quando 
baleou Vitor Xavier da Silva. Em 25 
de setembro, entretanto, um grupo 
de trabalho na Câmara dos Depu-
tados derrubou essa parte do pro-
jeto, argumentando que o Código 
Penal já prevê diminuição de pena 
de um sexto a um terço para agentes 
que cometerem crime sob domínio 
de forte emoção. Os trechos ainda
podem voltar quando o projeto for 
ao plenário.
Araújo acredita que a legislação 
atual não é suficiente, e “poderia 
ser mais clara”. “Se você é jogador 
de futebol, por exemplo, a maneira 
como a lei trata as lesões que você 
causa no adversário não é a mesma 
de um cidadão comum. Senão um 
zagueiro teria que passar na delega-
cia no final do jogo para responder 
por lesões corporais. Se profissões 
que nem são tão arriscadas ou nem 
têm tanto mérito ético e moral têm 
proteção especial, por que um poli-
cial que arrisca a vida não deveria 
ter?”
O discurso do comandante vem 
sempre acompanhado de números 
que respaldam sua opinião, e as
estatísticas criminais de Santa Cata-
rina têm de fato melhorado. Acom-
panhando uma tendência no Brasil 
inteiro, os homicídios do estado caí-
ram 19,5% de acordo com o Anuá-
rio Brasileiro de Segurança Pública. 
Dados da própria SSP/SC indicam 
que a queda continua em 2019, com 
diminuição de 17% do mesmo perí-
odo de 2018. 
Para Araújo, esses números são
resultado, pelo menos em parte, de 
um aumento da frequência e intensi-
dade de operações repressivas. “Um 
dos fatores é a criação do Colegia-
do de Segurança Pública [do qual 
Araújo é presidente], que representa 
um novo modelo de gerência que 
favorece a integração das forças 
policiais. Outro fator são as opera-
ções chamadas de choque de ordem, 
com emprego massivo de tropa e 
caráter preventivo-repressivo, prin-
cipalmente nas comunidades mais 
violentas.” 
Para os especialistas do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, 

De 50 policiais envolvidos 
em confrontos que 

terminaram em morte em 
Santa Catarina, apenas 
cinco foram indiciados 

pela Polícia Civil 
por homicídio.
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entretanto, é mais difícil de apon-
tar uma só solução. “Pouco se sabe 
sobre as origens e razões [da queda 
nos índices de criminalidade]”, diz o 
editorial do Anuário de 2019, uma 
das principais publicações do setor 
no país. “O Brasil não tem a prática 
de documentar, monitorar e avaliar 
as políticas setoriais, o que pode-
ria contribuir para estimular o que 
deu certo, evitar o que deu errado e
tornar sustentáveis no tempo as
reduções dos indicadores criminais.”
Para os pesquisadores, o país está 
em um momento parecido com 
2014, quando houve forte queda 
nos índices de violência, mas que 
logo depois subiram novamen-
te. “É verdade que investimentos
técnicos foram feitos, mas em volu-
me incapaz de solidifi car mudanças 
e/ou garantir máxima transparência 
e prestação de contas do Estado, em 
suas múltiplas esferas e poderes”, 
explicita o documento do Fórum.
Um desses investimentos, em 
Santa Catarina, foi a implantação de
câmeras nos coletes de policiais
militares que gravam as abordagens 
dos agentes. Para Araújo, o equipa-
mento tem o objetivo de “melho-
rar a qualidade das provas contra
criminosos”, e também de “proteger 
policiais de falsas acusações”. “Isso 
é extremamente frequente. Acredi-
to que com a câmera o cidadão vai 
se controlar mais, e o uso da força 
vai ser reduzido, porque o cidadão 
vai ser mais respeitoso, civilizado e
cordial com o policial.”
Até agora, nenhum caso no qual 
as imagens foram utilizadas teve
muita atenção na mídia. A comuni-
cação institucional da corporação, 
no entanto, ganhou muito com as 
câmeras. O canal ofi cial da PMSC 
no Youtube tinha 90 mil inscritos 
em novembro de 2019, e é o segun-
do mais popular do Brasil, atrás 
apenas da PM de São Paulo, com 
125 mil. Mas é provável que os
vídeos da PMSC sejam os mais
vistos entre todas as corporações 
do país: a maioria deles atingem 
facilmente mais de 50 mil visuali-
zações, com os mais vistos batendo
1 milhão.

Desde que a Polícia Militar começou 
a postar vídeos com abordagens de 
suspeitos, perseguições em alta velo-
cidade e ações de repressão, as visu-
alizações saltaram. As thumbnails, 
imagens que aparecem de prévia dos 
vídeos, utilizam frases como “troca 
de tiros”, “de olho no tráfi co”, “fuga 
alucinante” e “não adianta correr”. 
Na maioria das imagens os agentes 
estão em comunidades pobres, abor-
dando suspeitos negros e apreenden-
do armas e drogas. Nos comentá-
rios, elogios às ações dos policiais, e
insultos aos suspeitos.
As câmeras ainda estão em 
processo de implantação e, e 
em agosto de 2019, apenas 130 
policiais no estado estavam equi-
pados com uma. Porém, nos
casos apurados nesta reportagem, 
nenhuma abordagem que resul-
tou em violência foi feita por um
policial que estava usando câme-
ra, incluindo Guilherme Palha-
no e Hérbert Rezende, que foram 
inocentados no Inquérito Policial
Militar.
“O encarregado do inquérito
entendeu que houve legítima
defesa putativa. A reação do poli-
cial é coberta pela legislação como 
se estivesse em legítima defesa,
porque ele entendeu assim.” O
coronel concorda com a decisão 
de inocentá-los? “Agora tá com a
justiça, não cabe a mim me
manifestar.”   
A respeito de outras denúncias de 
violência policial em 2019, Araú-
jo tem uma explicação simples. “A 
gente tem que modular as críticas. 
Quando as comunidades saem 
da dominação do tráfi co, a rela-
ção muda. É muito provável que
muitas queixas sejam decorrentes 
de pressão de trafi cantes, que não 
querem policiais em suas comuni-
dades. Produzir acusações contra 
policiais é uma estratégia histórica 
do tráfi co.” 
Entretanto, exigir tratamento justo 
por parte da polícia também 
é uma reivindicação históri-
ca de moradores da perife-
ria, como os que estavam 
na audiência pública à qual 
o coronel compareceu na 
Alesc. Apesar do compro-
misso no início do ano, 
essa reportagem iden-
tifi cou vários casos de 
violência policial que 
continuam acontecen-
do em comunidades da
capital, nenhum deles 
cometidos contra pesso-
as suspeitas de envolvi-
mento com o tráfi co.

“É muito provável que 
muitas queixas sejam 
decorrentes de pressão 
de trafi cantes, que não 
querem policiais em suas 
comunidades. Produzir 
acusações contra policiais 
é uma estratégia histórica 
do tráfi co.”

Entretanto, exigir tratamento justo 
por parte da polícia também 
é uma reivindicação históri-
ca de moradores da perife-
ria, como os que estavam 
na audiência pública à qual 
o coronel compareceu na 
Alesc. Apesar do compro-
misso no início do ano, 
essa reportagem iden-



O ônibus Titri-Ticen via Trans-
caeira tem apenas dois 
horários na manhã. Por 

volta das oito, ele sai quase vazio do 
centro de Florianópolis: a maioria dos 
trabalhadores já saiu de casa faz 
tempo, e não retornará até tarde da
noite. Subindo a ladeira do Saco dos
Limões, é preciso se segurar para 
suportar as curvas do veículo que o 
motorista conduz facilmente como 
se fosse simples. No alto do morro, 
onde a vista dá para o mar, o ônibus 
pára. Com apenas uma rua asfalta-
da, flanqueada por algumas casas 
de madeira com telhado de eternit, 
aqui começa a Ocupação Marielle. 
Localizada entre o bairro do Saco 
dos Limões e o morro da Serrinha 
e é uma das comunidades afetadas 
pela violência policial na capital
catarinense. 
A ocupação existe desde 2015,
quando pessoas dos bairros vizi-
nhos e de cidades próximas ergue-
ram casas em um terreno desocu-
pado na tentativa de sobreviver 
sem ter que suportar os altos alu-
guéis do município. O fato de que 
a maioria dos moradores é negra e 
pobre, e que suas moradias estão 

em situação irregular, tornam o 
lugar especialmente atingido pela 
violência de Estado. A presença
policial é constante, e a corporação 
é a única parte do Estado brasilei-
ro que está na comunidade: não há 
saneamento básico nem transporte 
público de qualidade. A ocupação 
ganhou seu nome em 2018, em 
homenagem à vereadora do PSOL 
Marielle Franco, morta em 14 de 
março daquele ano, um crime que 
continua sem solução. 
Os caminhos de terra sem nome 
que seguem para cima e para
baixo em ambos os lados da rua 
formam um labirinto para quem 
não conhece bem o lugar. As casas 
de madeira sem pintura são onipre-
sentes, todas se equilibrando nas 
encostas de terra instável. Nenhu-
ma delas tem identificação, mas 
todos sabem quem mora em cada 
uma e como chegar lá. A ocupação 
tem alguns pontos de referência: o
ponto de ônibus, no alto do morro; o
campinho de futebol, um pequeno 
descampado no centro da comu-
nidade com dois pares de traves; a 
longa escadaria que marca o cami-
nho para o Saco dos Limões. Com 

essas informações, e contando com 
a boa vontade dos moradores, é 
possível navegar o emaranhado de 
casas.  
De acordo com Albani Lopes,
motoboy de 32 anos e uma das
lideranças da ocupação, as negocia-
ções com a justiça para evitar uma 
reintegração de posse continuam. 
Nas casas encarapitadas no alto 
do morro moram 120 famílias, me 
conta Albani, enquanto toma café 
na sua varanda. 
O frio da manhã do dia 13 de agos-
to de 2019 vai se dissipando junto 
com a névoa à medida que o sol 
vai saindo, anunciando uma tarde 
quente. Da casa do motoboy, uma 
das mais altas da comunidade, é 
possível se lembrar que Florianópo-
lis é uma ilha. O mar que acompa-
nha a Costeira brilha no horizonte, 
faz uma curva e circula o Centro da 
cidade, um bloco de concreto que se 
estende em direção às pontes e ao 
continente.  
A maioria das famílias da ocupação 
morava na Serrinha, comunidade
vizinha, e resolveu escapar do alu-
guel, que comprimia a renda. Não 
estão sozinhos: de acordo com o 
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Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), famílias com até 
dois salários mínimos gastam em 
média 40% da sua renda com alu-
guel. A recomendação de economis-
tas é que esse valor não ultrapasse 
20%.
Outras famílias moravam em
municípios da grande Florianó-
polis, como São José e Palhoça, 
e se mudaram para estar mais 
próximas do trabalho: em horário de 
pico, não é raro demorar horas para
chegar na ilha saindo do conti-
nente. Algumas queriam um 
endereço em Florianópolis para 
poder usufruir dos melhores serviços
públicos do município. E há ainda
gente que vem de outros estados em
busca de emprego, como Elisângela, 
a primeira pessoa a erguer uma casa 
ali.
Elisângela Carneiro Gonçalves, 36 
anos, é natural de Curitiba e mora 
no local desde 2011, antes que a 
ocupação tivesse nome. Cadeiran-
te, tem o cabelo preto curto e não
hesita em expressar indignação. 
Hoje, a casa de Elisângela é uma 
das referência da comunidade. Foi 
por isso que, na noite do dia 7 de 
agosto de 2019, uma quarta-feira, 
dezenas de moradores se abriga-
ram ali enquanto um tiroteio ater-
rorizava a ocupação. “Começou às 
22h30 da quarta e não parou mais. 
Muito tiro, muito tiro... As crianças
se jogaram no chão. A gente vive 
essa situação direto, eles tão aqui
sempre.”
Elisângela mora na única casa da
região com um portão e uma
garagem. Reflexo do tempo que está 
ali: oito anos, mais do que qualquer 
outra família. Sua casa foi a primei-
ra da ocupação. Uma construção 
baixa de madeira pintada de rosa 
e com janelas brancas, ali moram 
cinco pessoas: ela, seu marido, sua 
filha, seu avô e sua neta.
Coragem não falta para a parana-
ense. Enquanto fazíamos a entre-
vista no dia 13 de agosto de 2019, 
quatro viaturas policiais e um
micro-ônibus estavam estaciona-
dos na rua, os policiais já fora dos
veículos com pistolas e escope-
tas na mão, perto o bastante 
para ouvir nossa conversa. Nada

disso impede que ela diga o que 
pensa. “Eles acham que aqui só mora
bandido, que a gente não tem direi-
to. Eles tão vindo pra matar.” 
De acordo com o tenente Pontes, 
que comandava a operação naque-
le dia, se tratava de uma ação de 
rotina, para identificação de suspei-
tos de tráfico. “A gente tá aqui todo 
dia, é normal.” Entretanto, pouco 
tempo depois os policiais voltaram 
para os carros e foram embora.
Elisângela tem um palpite: “Eles 
só não vieram brigar com a gente
porque você tá aqui. Senão, já
tinham mandado a gente entrar em 
casa”.
Segundo Elisângela, por volta das 
22h do dia 7 os policiais ordena-
ram que as mulheres e crianças 
saíssem das casas e fossem para 
a rua enquanto os homens eram
interrogados. Logo depois, os tiros 
começaram. 30 pessoas se escon-
deram na casa de Elisângela, todas 
atiradas ao chão por quase cinco 
horas. O tiroteio só parou às 3h30 
da manhã.
Foi no dia seguinte que toda a
comunidade soube o resultado da 
operação policial. Leonardo da 
Cunha, morador da ocupação e 
servente de pedreiro de 30 anos de 
idade, havia sido baleado no rosto 
e nas costas e estava internado no 
hospital Celso Ramos em estado 
grave. Ainda não se sabiam todos 
os detalhes, mas havia uma certeza:
Leonardo passara 30 minutos ago-
nizando antes que a polícia permi-
tisse que fosse levado para o hospi-
tal.

Tiro rolando solto

Na noite do dia 7 de agosto,
enquanto dezenas de mulheres 
e crianças subiam o morro para 
se abrigar na casa de Elisângela,
Juliana da Cunha, irmã de Leonar-
do, aguarda o tortuoso caminho do 
ônibus para voltar para casa. Para a 
mulher negra de 45 anos, a viagem 
é dominada pela apreensão: graças 
às mensagens trocadas pelo celular 
com os outros moradores, Juliana já 
sabia que a ocupação estava cheia 
de policiais. “Era pra gente poder 
dizer pros nossos filhos que a polícia 
é a nossa segurança, mas não. Não 
posso dizer isso pro meu filho”, diz.
Juliana sempre anda com o cabe-
lo liso preso para trás, exigência 
no seu trabalho como faxineira 
terceirizada. Na sua rotina, faz a 
limpeza dos mais diversos luga-
res: bancos, condomínios, lojas de
departamento. Mora há dez anos 
na Serrinha e ergueu sua casa na 
ocupação há cinco, que está situa-

da logo em frente ao campinho de
futebol da comunidade onde seu 
filho Ederson, de 10 anos, gosta de 
brincar. Além de Ederson, Juliana 
tem outros dois filhos adultos, uma 
de 22 anos e outro de 21. “Os dois
estão bem casados”, garante ela, 
que também tem uma neta de um 
ano e meio. 
Sua casa consiste de um único
cômodo, o quarto, com um
banheiro atrás e um pequeno corre-
dor que serve de cozinha, com um 
fogão e uma geladeira. No quar-
to, a cama divide espaço com um 
armário e uma pequena televisão 
em cima de um móvel. Ali moram 
junto com Juliana o marido Ever-
son, pedreiro, e o filho. Apesar do
tamanho e da incerteza do futuro 
da ocupação, ainda é melhor do 
que ver a renda familiar desaparecer 
com aluguel todo mês.
Enquanto os tiros rolavam soltos 
naquela noite, Juliana se escon-
dia dentro de casa, sem saber que 
seu irmão fora vítima deles. “Eu 
escutei gritos de socorro, escutei 
todo mundo berrando, mas eu não
podia nem abrir minha porta,
porque se eu abrir sou baleada 
também. Tinha mais de 20 poli-
ciais aqui aquela noite. É uma força
assustadora.”
Juliana conhece essa força de
perto. Em julho de 2019, foi abor-
dada pela polícia voltando do
trabalho. Os agentes pediram que 
mostrasse o celular, e encontraram 
uma foto de Leonardo. Foi o sufi-
ciente para que o abuso começasse.

“Onde tá o seu irmão?”

“Não sei, senhor, acabei 
de chegar do trabalho”

Um tapa na cara. 

“Como não sabe? Você é irmã 
dele, a foto dele tá aqui no 

celular. Cadê o seu irmão?”

“Não sei, senhor”

Mais um tapa na cara.
Entre a dor da agressão e a da 
humilhação, Juliana pensava em 
perguntar qual fora o crime que 
Leonardo cometera para justifi-
car a busca, mas sabia que seria 
inútil. “Se eu perguntasse, ia apa-
nhar mais. E pra quê? Do jeito que
procuram meu irmão procuram 
também qualquer moleque da
comunidade. Se é novo e é daqui, 
não vale nada.” Segundo Juliana, 
Leonardo não tem passagem pela 
polícia. “Eu sei que por a gente
morar numa favela já pensam: não 
vale nada. Mas não é assim. Não 

Famílias com até dois 
salários mínimos gastam 
em média 40% da sua 
renda com aluguel. 
A recomendação de 
economistas é que esse 
valor não ultrapasse 20%.
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vou dizer que só tem santo aqui. 
Mas a maioria é trabalhador.”

Loucura

O silêncio da noite na comunida-
de é um reflexo do longo dia de
trabalho dos moradores. Quem
 trabalha de manhã começa a chegar
às cinco da tarde, e a procissão de 
pessoas voltando não pára até tarde
da noite. O brilho das lâmpadas esca-
pa pelas frestas das casas de madeira 
do morro, e o único movimento são 
as pessoas voltando ou indo traba-
lhar, principalmente vigilantes, cujo 
serviço dura a madrugada inteira. 
O primeiro sinal de que algo está 
errado nessa noite são os latidos. 
Um por um, os vários cachorros 
que moram na ocupação, tenham 
eles donos ou não, quebram o
silêncio com os avisos incessantes 
de que vem gente diferente aí. O
próximo som é o dos pneus das via-
turas lutando para vencer a lama das
vielas que cruzam o morro, e o
motor trabalhando pesadamente 
para levar os policiais e seu arma-
mento aonde querem ir. Na noite do 
dia 7 de agosto de 2019, esse destino 
é a casa de Alex e Marta, que tiveram 
seus nomes alterados para proteger 
sua identidade.
Quando as viaturas embocam 
na casa do vizinho, o vendedor
ambulante já sabe que é por sua 
causa que estão ali. Os policiais 
estão tão próximos que já é possível 
ouvir suas vozes por cima dos latidos
incessantes.  

“Casa errada, casa 
errada! É a de cima!”

“Ele tá aqui! É essa!”

O próximo som vem das fortes
batidas na porta, que sacodem toda
a estrutura de madeira. 
“Quem é?” pergunta Alex, olhando 
para fora através de uma fresta nas 
ripas que separam seu domicílio de 
vários policiais militares, alguns com 
o rosto coberto, carregando pistolas, 
escopetas, e fuzis. Mais batidas na 
porta são a resposta.
Tentando se manter calmo, ele
volta para o quarto sob o baru-
lho das batidas e avisa a mulher,
Marta:

“É a polícia. Vou abrir a porta, 
senão eles vão derrubar.”

Alex, que sabe o que fazer em situa-
ções como essa, abre a porta e inicia 
o “procedimento”: imediatamente se 
deita no chão com as mãos na cabe-
ça. O vendedor ambulante não tem 
problema em falar de seus antece-

dentes. “Tenho duas passagens por 
tráfico, de quando morava em Salva-
dor.” Ele diz que abandonou essa 
vida quando se mudou da Bahia para 
Florianópolis em busca de emprego.
Sete policiais entram na casa,
tomando por completo o peque-
no espaço. Alex, com a cara no 
chão, tenta manter a situação sob 
controle: “Calma, senhor. Minha 
mulher tá em casa!”. O jovem de 20 e
poucos anos, porém, já sabe que 
não vai sair da abordagem ileso. 
“Você pode ser o maior santo do 
mundo, mas se a polícia entra na 
sua casa dentro da favela, pode ter 
certeza que não vão sair até revi-
rar tudo”, ele diz, relembrando os 
momentos de medo que passou
naquela noite.
Enquanto estava deitado no chão 
e os policiais, sem apresentar
qualquer mandado, reviravam 
sua casa procurando drogas ou
armas, Alex ouviu a polícia abordar
Leonardo na rua. Foram vários
gritos ao mesmo tempo, dos quais 
o vendedor conseguiu identificar os 
policiais gritando:

“Perdeu, guri, perdeu!”

“É tu mesmo, é tu mesmo!”

Leonardo respondeu, cheio de medo 
na voz:

“Perdi, senhor!”

Os tiros de fuzil abafaram qualquer 
coisa que poderia ter dito em segui-
da. Um deles acertou Leonardo na 
boca, e outro nas costas. Segundo o 
próprio servente de pedreiro, ele foi 
alvejado quando já estava no chão, 
seguindo o “procedimento”. “Deus 
me deu forças pra levantar e, mesmo 
baleado, me esconder na casa de um 
amigo. Se eles tivessem me encontra-
do, me matariam.”
Alex e outras pessoas da comu-
nidade dizem que não houve 
troca de tiro nenhuma naquela 
noite, e que todos os disparos parti-
ram da polícia. A afirmação é corro-
borada por outro morador que não 
quis se identificar e que esteve com 
Leonardo momentos antes da abor-
dagem, e que garante que ele não
estava armado. Além disso, nenhu-
ma arma foi encontrada com Leo-
nardo pela polícia. Por fim, os feri-
mentos batem com os relatos feitos 
à reportagem que apontam que 
Leonardo foi baleado enquanto 
fugia, ou seja, não apresentava
qualquer risco para os policiais.
Alex não sabia o que acabara de 
acontecer lá fora, mas percebeu que 
os agentes começaram a ficar mais 

irritados. Quando a busca na sua 
casa não revelou nada, um deles
fechou a porta e se abaixou até aon-
de Alex ainda estava, o rosto cola-
do no chão de madeira. “Você sabe 
que aqui dentro nós que sabe, né?”, 
disse. Os outros policiais, alguns com 
o rosto coberto, assistiram em silên-
cio enquanto seu colega pegou uma 
faca de cozinha de uma gaveta e co-
meçou a passá-la de leve pelo corpo 
de Alex.
“Se a gente mata você e a tua
mulher aqui, não dá nada” disse o 
policial. Alex manteve o corpo imó-
vel, olhando fixamente para o chão, 
e começou a implorar. “Pelo amor 
de Deus, senhor, não faz isso com a
gente. Respeita a minha casa, pelo 
amor de Deus.” A faca corria pelos 
braços do vendedor, aumentando seu 
pânico. Marta, que assistia a tudo 
colada na parede, começou a entoar 
um cântico religioso, pedindo prote-
ção.
Ao ouvir os versos, o agente se
levantou como um raio e calou 
a jovem com um tapa no rosto.
Esquecendo toda a cautela, Alex 
tentou se levantar para impedir 
a agressão, mas foi rapidamen-
te imobilizado por outro policial.
Enquanto os braços esmagavam 
seu pescoço, Alex forçava a voz em 
uma tentativa de proteger a esposa: 
“Faz comigo, senhor, por favor faz 
comigo. Minha mulher é da igreja, 
se for fazer faz comigo”.
O policial repetia as ameaças
enquanto apontava a faca para o 
peito de Marta. “Se a gente matar 
aqui, não dá nada”, disse, apoia-
do pelo sentimento de impunida-
de. No Brasil, não existem dados a
respeito da investigação e punição de 
policiais que cometem homicídios, 
mas segundo o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, as mortes geral-
mente não são investigadas porque 
a palavra do policial é tida como
verdade. 
Além disso, diversos órgãos fizeram 
pesquisas pontuais que  mostram 
o mesmo padrão. Um relatório do 
Núcleo de Estudos da Cidadania, 
Conflito e Violência Urbana da 
Universidade Federal do Rio de
Janeiro analisou casos entre 2001 
e 2011 no estado, e constatou 
que tendem a ser arquivados. Já o
relatório "Você Matou Meu Filho: 
homicídios cometidos pela Polí-
cia Militar no Rio de Janeiro", da 
Anistia Internacional, checou 220
investigações de homicídios por
policiais, das quais 183 continuavam 
em aberto, ou seja, não passaram do 
boletim de ocorrência.  
Quando terminou de fazer amea-
ças, o policial perguntou se Alex 



tinha antecedentes criminais. 
Quando disse que sim, a tortu-
ra psicológica passou para tortura
física: os agentes cobriram o jovem 
com socos e chutes até se cansarem. 
Na saída, o agente jogou a faca de 
cozinha no chão com um último avi-
so: “vocês são loucos, mas têm que 
entender que tem gente muito mais 
louca que vocês!”.

Perseguição 

Mesmo baleado e perdendo 
sangue, Leonardo conseguiu se 
arrastar até a casa de vizinhos e 
pedir socorro. Vários moradores se 
juntaram para ajudar a carregá-lo 
até um carro, mas quando estavam 
prestes a sair da ocupação, foram 
barrados pela polícia. “Só sai daqui de 
ambulância”, disse um policial para 
Janaína Gonçalves, irmã de Elisân-
gela e moradora da comunidade 
que estava lá naquela noite. Entre
outras coisas, Janaína ouviu de um 
dos policiais que o melhor seria 
“deixar ele morrer”. “Ameaçaram 
pegar nosso celular, não deixaram 
a gente gravar nada. Disseram que 
se a gente ligasse pra alguém ia
levar bala.”
O morador que fez a chamada 
para a emergência, que não quis 
se identificar, disse que conver-
sou duas vezes com operadores do 
SAMU naquela noite. Na primeira,
chamou a ambulância para socorrer 
Leonardo, que já tinha desmaiado 
e perdia sangue rapidamente. De-
pois de meia hora de espera, o mes-
mo morador ligou novamente para 
a emergência, e ouviu do operador 
que o socorro não estava a caminho
porque a Polícia Militar havia cance-
lado o chamado.
Leonardo só pôde ser levado para 

o hospital quando uma advoga-
da foi chamada para negociar com 
os policiais. Cerca de uma hora
depois de ser baleado, o servente de 
pedreiro de 30 anos de idade deu 
entrada no Hospital Celso Ramos, 
onde permaneceu por quase um 
mês em coma. Leonardo perdeu um 
rim em decorrência dos ferimentos. 
Hoje se recupera na casa da mãe, em
Palhoça.  
Para Janaína, o caso de Leonardo 
foi o mais grave de um ano cheio de 
abusos. A jovem negra de 23 anos 
veio de Curitiba junto com a irmã, 
oito anos atrás. Morava na Serrinha, 
mas não conseguiu uma vaga em
creche para a filha de quatro anos e 
teve que pagar uma particular. “Se 
eu não tivesse aqui, ia tá morando 
na rua”, conta. Ela trabalha de faxi-
neira no Hospital Universitário e seu 
marido, Guilherme, é cozinheiro em 
um restaurante de self-service. 
Além do trabalho, Janaína também
era uma das lideranças na luta 
por moradia da ocupação até 
pouco tempo atrás. Ela se afastou
dessa função, entretanto, por medo de
represálias da PM. Uma semana
antes de Leonardo ser baleado, sua 
casa foi invadida por cinco poli-
ciais, que entraram sem mandado 
e sabiam seu nome. Os agentes re-
viraram a casa toda sob o pretex-
to de procurar drogas, e depois
disseram que iam levar a televisão, o
celular e um pen drive, que conti-
nha vídeos de abordagens policiais 
na ocupação. A acusação era de que
teriam sido roubados, apesar do fato 
de que os agentes não apresenta-
ram nenhum boletim de ocorrência 
com a descrição de aparelhos sequer
parecidos com os de Janaína. 
“Minhas coisas são velhas, não
tenho mais nota fiscal. Eles disse-

ram que iam levar tudo, até que 
um dos policiais reconheceu meu 
esposo do restaurante. E disse 
que não ia levar mais por causa
disso.” Mesmo assim, levaram o 
pen drive com as imagens. Jana-
ína também já foi ameaçada na 
rua por policiais dizendo que
“qualquer dia desses” ela seria
presa por tráfico. “Por conta disso, 
me afastei. Pra eles é muito fácil
entrar na minha casa com uma 
droga e me levar. Mas não deixo de 
ajudar na luta quando posso.”
A truculência da Polícia Militar é 
uma constante na vida das pessoas 
da Ocupação Marielle. Sem mora-
dia garantida, saneamento básico ou 
transporte público de qualidade, as 
operações de repressão do órgão são 
a única presença do Estado na comu-
nidade, um problema estrutural no 
país e comum à maioria das perife-
rias. Entretanto, para Albani, Elisân-
gela, Juliana, Janaína, e Alex, 2019 
se destaca pelo nível da violência.
Tratamento mais agressivo, ameaças, 
intimidações, abusos mais frequen-
tes e um uso liberal e generalizado 
da força física são todos pontos em
comum nos relatos dos moradores. 
Para Janaína, “antes eles vinham e 
faziam a abordagem, agora chegam 
atirando. Eles acham que Floripa é 
só pra quem tem dinheiro. O pobre
não pode estar aqui? No mesmo 
morro também tem mansões. A
polícia não está lá”. Janaína esteve 
na audiência pública sobre violência 
policial com o comandante-geral da 
PM, Araújo Gomes, mas não acre-
dita que trouxe mudanças. “Depois 
da audiência passaram duas, três
semanas sem operação. Depois
voltaram com tudo.” 
Juliana diz: “em cinco anos que 
moro aqui, nunca vi isso acontecer. 
Só esse ano foram várias situações. 
E todo lugar tá assim. Morro da 
Caixa, do Horácio”. Alex também 
acredita que esse ano é o pior que se 
lembra. Tanto Janaína quanto Alex 
relacionam o aumento da violência 
com a eleição de Jair Bolsonaro. 
“Desde que ele falou tudo isso, que 
pode matar, tá liberado. Tá o terror 
aqui”. 

“Antes eles vinham e 
faziam a abordagem, 
agora chegam atirando. 
Eles acham que Floripa é 
só pra quem tem dinheiro. 
O pobre não pode estar 
aqui? No mesmo morro 
também tem mansões. A 
polícia não está lá.”

Capítulo II: Marielle Franco
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CAPÍTULO III:

Chico Mendes
Florianópolis é uma cidade de 

extremos. Seus cerca de 500 
mil habitantes vivem vidas 

completamente diferentes, depen-
dendo de onde moram. Na capi-
tal com a quarta maior renda per
capita do Brasil, segundo o 
censo do IBGE de 2010, alguns 
têm acesso à saneamento básico, 
transporte público, moradia digna, 
cultura, lazer, e outros não. Alguns 
moram na Avenida Jornalista
Rubens de Arruda Ramos, na 
Beira-Mar Norte, sinônimo de
riqueza na capital. Outros moram 
em ruas e vielas sem nome nas 
periferias, seja no alto dos
morros na ilha ou do outro lado da 
ponte, onde o município ainda 
engloba várias comunidades. Uma 
delas é a Chico Mendes, que faz 
parte do bairro Monte Cristo e tem 
cerca de 12 mil habitantes. 
Assim como a Ocupação
Marielle, o nome da comunida-
de faz homenagem a um ativista 
que foi assassinado. O seringueiro 

Chico Mendes foi morto em 
dezembro de 1988 por fazendeiros 
que queriam silenciar sua luta pelos 
direitos dos trabalhadores e pela 
preservação da floresta amazôni-
ca. E também como a ocupação 
Marielle, na ilha, a Chico Mendes 
começou como casas de madeira e 
vielas de lama, mas nos anos 80 e 
90. Hoje, depois de muita luta, os 
moradores conquistaram alguns di-
reitos, como um ônibus que passa 
de vinte em vinte minutos e progra-
mas de moradia popular.
O mais famoso deles foi feito 
entre 2005 e 2007, entre os 
mandatos dos então prefeitos Dá-
rio Berger, hoje senador (MDB) e  
ngela Amin, hoje deputada federal 
(Progressistas). Uma série de casas 
com telhados inspirados em chalés 
europeus foi erguida ali e se torna-
ram um marco da comunidade. Os 
telhados triangulares são visíveis 
para quem dirige o trecho final da 
BR-282, a Via Expressa, e as cores 
vivas das casas chamam a aten-

ção em meio ao cinza e laranja das 
paredes erguidas mais recentemente.
O bairro Monte Cristo, onde fica 
a Chico Mendes, é considerado um 
dos mais violentos da capital. Em 
2017, a taxa de homicídios ali era 
mais de 40 a cada 100 mil habitan-
tes, maior que a média municipal e 
nacional. No mesmo ano, o núme-
ro de homicídios em Florianópolis 
saltou de 79 para 150, em grande 
parte por causa da guerra de fac-
ções que ocorria na comunidade. O
Primeiro Comando da Capital 
(PCC), de expressão nacional, 
brigava por território contra o 
Primeiro Grupo Catarinense 
(PGC), facção fundada em 2003 
na penitenciária de Florianópolis e 
com presença na Chico Mendes. 
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Desde que a guerra terminou a 
comunidade ficou muito mais 
tranquila, relatam os moradores. 
Entretanto, a violência ainda é 
presente nas suas vidas, mas ago-
ra parte principalmente da Polícia
Militar. Segundo o Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública de 2019, 
Florianópolis registrou um aumen-
to de 35% nos homicídios por
policiais de 2017 para 2018. No 
ano passado, a cada dez mortes 
intencionais, duas foram causadas 
por policiais, colocando a capital 
catarinense em sexto lugar na lista 
de mortes em confronto com agen-
tes em relação às restantes.
Um dos nomes que compõe essa 
estatística é o de Kelvin Baugart-
ner, jovem de 16 anos morto pela 
polícia na porta de casa em 15 de 
julho de 2018. O rapaz estava na 
rua às seis da manhã a caminho da 
padaria quando foi baleado por 
policiais que faziam operação na 
comunidade. Os agentes alegaram 
em inquérito instaurado na época 
que o adolescente estava armado e 
foi alvejado durante um confron-
to com suspeitos. Para seu irmão, 
Maicon William de Jesus, a morte 
foi retaliação. “Nosso irmão Sil-
vestre, que tem o mesmo sobre-
nome do Kelvin, era suspeito de 
matar um policial durante um as-
salto. Acredito que um dos policiais 
durante a operação reconheceu 
quem o Kelvin era e matou por
vingança.”
Maicon de Jesus é mais conheci-
do em Florianópolis como o MC
Komay. O homem negro de 30 
anos de idade, nascido e criado na 
Chico Mendes, é rapper e professor 
na Escola de Música Rafael Bastos, 
no centro da capital. Komay não 
esconde seu passado: “já morei três 
anos na rua, já passei quatro anos 
preso. Minha vida toda fui crimi-
noso, mas já paguei tudo o que 
eu fiz. Dentro da cadeia comecei a
fazer rap, aí depois que saí mudei 
de vida através da música”. 
Komay me recebeu em setembro 
de 2019 no centro comunitário da 
Chico Mendes, onde ele organi-
za sessões de cinema e de música 
para crianças. Enquanto conversá-
vamos, um menino passa pergun-
tando quando vai ser o próximo 
filme. Um pouco depois duas meni-
nas perguntam se vai ter aula hoje. 
Outra entra pra me informar, com 
seriedade e decisão, que o chá de 
bebê dela tinha acontecido naquela 
sala.
Além das aulas no centro, o rapper 
também ensina música na comuni-
dade através do Projeto Geração da 
Chico, uma Organização Não-Go-

vernamental (ONG) que oferece 
um espaço para crianças passarem 
o tempo no contraturno escolar e 
ficar longe da rua e do tráfico. “O 
Projeto é uma luz na minha vida e 
na das crianças”, diz Komay.
Kelvin também tinha passagens 
pela polícia por tráfico de drogas, 
mas seu irmão diz que não anda-
va armado. “Nunca deu um tiro, 
não sabia mexer em arma.” O caso 
chegou na mídia, e o comandan-
te-geral Araújo Gomes chegou a 
dar uma declaração, se limitando 
a dizer que a corporação não iria 
se manifestar e que iria esperar o
resultado das investigações.
Nenhum policial foi indiciado.
Os moradores organizaram protes-
tos contra a atuação violenta da 
Polícia Militar na Chico Mendes, 
liderados, principalmente, por
Komay e sua mãe, Rosineide. Ela 
estava em casa quando Kelvin foi 
morto, e diz que o adolescente 
estava no chão quando levou os 
três tiros no abdômen que tiraram 
sua vida. Também segundo ela, os 
agentes tinham câmeras no colete, 
mas a Polícia disse a Komay duran-
te a investigação que todas estavam 
desligadas no momento da abor-
dagem. “Se houve troca de tiro, se 
meu irmão estava armado e reagiu, 
a gente tinha que ver isso na câme-
ra. Mas eles desligaram todas.”
A repercussão foi grande, e Komay 
foi obrigado a passar alguns meses 
fora da comunidade, escondido, 
por conta de ameaças de morte 
que recebeu. A tragédia desestabi-
lizou toda a família. Komay ainda 
se culpa pela morte: “ele era muito 
novo, e eu queria ter ajudado ele, 
colocado ele no rap. Mas foi tarde 
demais.”
Rosineide passou meses deprimida, 
mas hoje encontrou uma manei-
ra de lidar com o luto: sua casa se 
tornou uma creche improvisada, 
onde cuida de crianças cujos pais 
trabalham o dia todo. Elas são 
um propósito na vida da mãe e do
irmão e uma maneira de seguir com 
a vida. “Não somos tão felizes por-
que meu irmão não tá aqui, mas a 
gente tá feliz agora. E hoje protesto 
através do meu rap.”
No Projeto Geração da Chico,
Komay é um de vários professores. 
A ONG oferece aulas de esporte, 
artes marciais e música para 45 
crianças de segunda a sexta. A sede 
do Projeto fica na praça central da 
Chico Mendes, um pequeno espa-
ço aberto entre duas ruas estreitas 
onde também estão um gira-gira, 
uma gangorra e alguns balanços, 
uma caixa d’água mais alta que 
qualquer um dos prédios em volta, 

uma quadra de futsal e um ginásio 
coberto.
Dentro da sede, que funciona em 
um dos prédios coloridos erguidos 
na década passada, a psicóloga Ana 
Karolina de Oliveira, a Karol, se
esforça para ser ouvida em cima 
da gritaria. As crianças saem de 
uma aula de jiu-jitsu correndo pelo 
corredor, que não é grande o 
bastante para duas pessoas adultas 
lado a lado. Karol é a fundadora do 
Projeto Geração, que existe desde 
2014. Antes disso, trabalhou na
Escola de Ensino Básico América 
Dutra, que fica na Chico Mendes, 
e foi nessa época que resolveu dedi-
car seu trabalho à comunidade. 
“Eu ouvia muito das crianças 
que elas queriam um lugar para 
passar o contraturno escolar, mas 
por conta da guerra de facções, não 
podiam acessar os outros projetos 
da região, como o Cedep [projeto 
de contraturno no Monte Cristo 
coordenado pelo Instituto Padre
Vilson Groh]”, conta Karol. Em 
2015, ela iniciou a revitalização do 
prédio onde hoje funciona a ONG, 
tudo com a ajuda de voluntários. 
“Eu me aventurei e comecei isso 
aqui. Mas a gente ainda carece de 
muita coisa”.
Karol me recebe na sua sala, que 
consiste de uma mesa, duas cadei-
ras e paredes cobertas de prateleiras 
com brinquedos e livros infantis. A 
psicóloga de 31 anos é natural de 
Pelotas, mas mora em Florianó-
polis há doze anos, e se formou 
em uma universidade privada da
região. “O Projeto tem base na
psicologia social, de entender o 
contexto da criança”. Nos primei-
ros dois anos, Karol atuou sem 
qualquer verba. “A rua aqui não 
era nem registrada, então eu não 
conseguia tirar um CNPJ. Demo-
rou muito tempo para conseguir 
algum tipo de recurso”. 
O Projeto Geração da Chico
funciona com dinheiro da Prefei-
tura de Florianópolis, que é usado 
para pagar três dos dez professores. 
“O resto é voluntário. Pra alimen-
tação, material pedagógico e de 
limpeza, a gente vive de doação.” 
Mesmo o auxílio da prefeitura não 
é fixo: todo ano Karol precisa refa-
zer o pedido, e o projeto vive sob o 
risco de fechar. Quando a entrevis-
tei em agosto de 2019, o dinheiro 
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da prefeitura ainda não tinha sido 
aprovado, e os três professores
 pagos não estavam trabalhando.
O foco do Projeto Geração são 
as crianças, mas Karol também
emprega adolescentes da comunida-
de como aprendizes, além de aceitar 
estagiários de universidades como a 
UFSC. Para as crianças mais velhas 
e os adolescentes, a violência poli-
cial faz parte do cotidiano. “Quan-
do você tá dentro da comunidade, 
tem uma visão da polícia diferente 
de quem está fora”, diz Karol. “É
difícil pedir pras crianças terem ou-
tro olhar, porque a abordagem é 
muito diferente do que a gente vê 
no Centro, na Beira-Mar”.
A psicóloga já passou por tiroteios 
longos na comunidade, quando 
precisou colocar todas as crianças 
abaixadas no chão para escapar das 
balas. Mesmo com o fim da guerra 
de facções, a abordagem continua 
tensa. “Quando os policiais chegam 
com os fuzis apontados, não abai-
xam até irem embora.” Ainda assim, 
Karol diz que hoje os agentes são 
um pouco mais respeitosos. “Parece 
que se acostumaram com o fato de 
que o Projeto tá aqui, e recuaram 
um pouco.” 
O tratamento da polícia com os 
jovens, porém, é sempre o mesmo. 
Karol se lembra de uma ocasião 
quando os aprendizes, todos adoles-
centes da Chico Mendes e a maio-
ria negros, coordenavam uma aula 
de educação física na comunidade. 
Ela foi chamada às pressas porque 
a polícia os tinha colocado no pare-
dão, inclusive o professor. Quando 
chegou lá, estavam todos enfileira-
dos com a mão na cabeça as pernas 
afastadas, sendo revistados. A psicó-
loga protestou:

“Não tá vendo que eles 
são do Projeto? Tão 
todos identificados!”

“Calma, senhora. 
Estamos fazendo isso 
pra tua segurança.”

“Pra minha segurança 
nada. Eu tenho um 
projeto e eles estão 
dentro dele.”

Karol gesticulou então para os ado-
lescentes:

“Pode sair, pode 
sair do paredão!” 

Durante toda a abordagem, os
policiais mantiveram os fuzis er-
guidos e apontados para a psicólo-
ga. Mas permitiram que os jovens

fossem embora. 
Para Karol, a polícia encara todo 
morador como um possível crimi-
noso. “Não se separa quem é traba-
lhador, quem tá no tráfico, pra eles é 
tudo junto. Tu tá dentro da comuni-
dade, tu tá vulnerável. Os meninos 
me pedem pra falar com a polícia, 
deixar avisado que eles trabalham 
no Projeto, porque no segundo que 
eles saem e a polícia tá ali, já tomam 
enquadro. Mas se eu não tô ali na 
hora, não tenho o que fazer.”
Além dessas situações, Karol já 
sofreu outras represálias pelo seu 
trabalho na Chico Mendes. Em
julho de 2018, a psicóloga foi 
convocada a depor no 13º Bata-
lhão da Polícia Militar, que fica no 
Monte Cristo, e acusada de fazer 
parte do Primeiro Grupo Catarinen-
se, a facção que disputa território no 
bairro. Para os agentes, a ONG era 
uma fachada para o PGC, e a prova 
estava no nome: as iniciais de Proje-
to Geração da Chico são as mesmas 

do grupo criminoso. “Quando isso 
aconteceu, as revistas de professores 
e aprendizes aumentaram muito.”
Embora o fim da guerra tenha signi-
ficado mais paz na Chico Mendes, a 
partir de 2019 a atuação da polícia 
se intensificou bastante, relatam os 
moradores. Para Karol, a explicação 
está no clima político do país. “Com 
essa mudança na política nacio-
nal, as abordagens aumentaram de 
novo. Eles tão bem mais em cima.”

Capítulo III: Chico Mendes
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A eleição de Jair Bolso-
naro trouxe para o Palá-
cio do Planalto uma

retórica que não se ouvia desde 
a ditadura militar. O capitão da
reserva dedicou seu voto no
impeachment de Dilma Rousseff ao 
torturador Carlos Brilhante Ustra, 
ex-chefe do DOI-Codi e um dos 
poucos criminosos do regime mili-
tar condenados pela Justiça. Em seu 
primeiro ano de governo, ameaçou 
jornalistas, militantes de esquerda e 
adversários políticos.
Quando se trata de segurança
pública, o discurso de Bolsonaro é 
sempre o mesmo. Em 2017, quando 
ainda era deputado, o militar disse 
que “policial que não mata não é 
policial”. Em outubro de 2019, o 
presidente repetiu a fala, dizendo 
que morte em operação é sinal de 
que o policial trabalha, relacionan-
do a ampliação do excludente de 
ilicitude como a solução para que 
os agentes “não tenham medo de 
executar sua função”.
Mas nem todo policial militar 
compartilha dessa mentalidade, ou
enxerga seu trabalho como um 
de confronto permanente com a
sociedade. Para o sargento da 
Polícia Militar Elisandro Lotin de
Souza, lotado em Joinville, “se 
prender e matar resolvesse, não
tinha mais crime no Brasil”.
Elisandro é um homem branco de 
46 anos de idade, cabelos grisa-
lhos e uma fala rápida que aumen-
ta de velocidade de acordo com 
sua empolgação, como se quisesse 
garantir que vai conseguir expres-
sar tudo o que tem para dizer. E 
o sargento tem muito para dizer: 
o catarinense natural de São Joa-
quim dedicou sua vida à luta pelos

direitos dos policiais militares no 
Brasil todo. Na corporação desde
1993, Elisandro sacrificou o avan-
ço na carreira e concentrou seus 
esforços na atuação política por 
melhores salários, contra a perse-
guição de praças pelos oficiais de 
alta patente, e na luta por uma 
estratégia de segurança pública
diferente.
Em 2000, praças e oficiais da
polícia militar de Santa Catarina 
se uniram em uma tentativa de 
conquistar aumento salarial do 
governador na época, Esperidião 
Amin. Os oficiais, conta Elisandro, 
receberam um aumento de 68%, 
e os praças, de 10%. Além disso, 
o governador orientou o coman-
do a punir os praças que tivessem 
participado do movimento, e foi 
prontamente obedecido. “Muitos
policiais foram presos por 48 horas. 
Houve um sentimento de traição. 
Nesse momento resolvemos fundar 
uma associação para representar os
praças.” Era a Associação de
Praças do Estado de Santa Catari-
na (Aprasc), uma das primeiras do 
tipo no país.
Hoje o sargento é presidente da
Associação Nacional de Praças 
(Anaspra), que ajudou a fundar
em 2007. Como todo PM em
Santa Catarina, Elisandro tem ensi-
no superior: é bacharel em direito, 
e tem ainda mestrado em gestão de 
políticas públicas pela Universi-
dade do Vale do Itajaí (Univali) e
especialização em Ciências Penais e 
Segurança Pública. 
Também é membro do conselho 
diretor do FBSP, organização 
responsável pela publicação do 
Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, citado várias vezes nessa 
reportagem como fonte de dados 
sobre a área no país. Na edição de 
2019, o sargento escreveu o artigo 
"Policiais: torniquetes da nação, 
até quando?", em conjunto com 
Micheline de Oliveira. No texto, 
critica o descaso do Estado brasilei-
ro com os policiais, em especial no 
atendimento a problemas de saúde
mental, que são generalizados entre 
agentes no país. 
Elisandro repete essa opinião

quando nos encontramos para uma 
entrevista em Joinville, em setem-
bro de 2019. “Há um desrespeito 
geral do Estado brasileiro com o 
profissional de segurança públi-
ca. Na questão de saúde mental é
muito grave, porque estamos
falando de um cara que tá armado, 
com problemas que são agravados 
pela profissão que ele exerce e pelo
modelo de segurança que está
colocado.” Através da Aprasc,
Elisandro e seus colegas consegui-
ram aprovar leis que aumentassem 
o número de psicólogos na PM, mas 
foram vetadas pelo governador na 
época, Luiz Henrique da Silveira. 
Hoje, são 14 psicólogos para uma 
força de 10 mil policiais militares.
“No meio das polícias, ainda exis-
te o estigma do policial herói, do 
machão, imune à dor e sofrimento. 
Então o policial por si só não vai 
buscar ajuda. O Estado precisa ter 
política pública preventiva, contí-
nua e permanente.”
Mas o problema, para Elisandro, 
é mais embaixo. Não basta tratar 
o policial, mas sim repensar a ló-
gica de segurança pública na qual 
ele está inserido. “Não só as con-
dições de trabalho precárias contri-
buem para a violência policial. Ele 
está imerso em uma sociedade que
defende que bandido bom é bandi-
do morto, que acha que prisão
resolve problema da violência, que 
advoga mais repressão como solu-
ção. Dentro desse contexto, o poli-
cial externa essa vontade da socie-
dade, mas não é com mais violência 
que a gente vai resolver o proble-
ma.”
Para entender o porquê, o sargento 
volta às origens da corporação. “A 
Polícia Militar no Brasil foi criada 
com base no modelo francês, que 
é uma polícia que defende o Esta-
do, e não a sociedade. Então nossa 
função enquanto polícia no Brasil, 
isso é histórico, é defender o Es-
tado. Somado a isso temos o pro-
blema da militarização, porque o
militar tem essa função primordial 
de defesa do Estado, e atua a partir 
da lógica de guerra. Somos treina-
dos para isso, e ainda hoje o treina-
mento é feito com base na tortura 
física e psicológica.”
“Juntando todos esses fatores, você 
tem lá na ponta um PM que reflete 
essa violência. Eu não culpo o poli-
cial militar por ser assim porque ele 
é formado para ser autoritário e, 
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pública preventiva, 
contínua e permanente.”



em determinadas situações, violen-
to. É um círculo vicioso complexo 
no qual o próprio policial é vítima, 
mas não se entende assim, porque 
sua formação o isola do mundo.”
O sargento acredita, entretanto, 
que a desmilitarização não resol-
ve o problema por si só, nem para 
os policiais e nem para a socie-
dade. “Os policiais no Nordeste, 
por exemplo, são a favor porque
querem ter seus direitos minima-
mente respeitados, e acham, com 
razão, que no modelo militar direi-
tos básicos como jornada de traba-
lho não existem. Já os policiais no 
Sul não defendem desmilitarizar e 
sim uma reforma do modelo mili-
tar, porque temem perder direitos 
que já têm, como porte de arma e 
previdência diferenciada.”
“Para a sociedade civil, desmilitari-
zar acabaria com a violência. Mas 
não é o militarismo que causa a 
violência, é o modelo todo de se-
gurança. Eu defendo uma polícia 
cidadã, que respeite a sociedade e 
seja respeitada por ela. Se é militar 
ou não, é irrelevante. Se pra conse-
guirmos uma polícia que respeite 
direitos humanos e tenha direi-
tos humanos respeitados a gente
precisar deixar de ser militar, sou 
a favor. Se for possível fazer isso 
e continuar sendo militar, também 
sou a favor. O militarismo não é a 
questão central, e sim a cultura que 
vem do Estado.”
Elisandro também relembra 
que o Estado brasileiro sempre 
foi militar, antes e mesmo de-
pois da ditadura. “Hoje temos 
um governo civil com milita-
res no topo. Pra sociedade, os 
militares são os paladinos da 
moralidade e da ética. Recen-
temente, com as mudanças 
na política, eles ressurgiram 
como os salvadores da pátria. 
Bolsonaro ganhou a eleição 
com um discurso que contra-

ria tudo o que eu penso sobre ser
policial e ser humano, mas ganhou. 
E a maioria dos militares votou 
nele. Por quê? Porque há uma iden-
tifi cação com o militar Bolsonaro. 
E a partir do discurso belicista que 
se maximizou tivemos um aumento 
nas mortes por parte de policiais.”
A explicação para essa preferên-
cia dos militares por fi guras como 
Bolsonaro, entretanto, não está só 
numa identifi cação corporativista. 
“Apesar do discurso na sociedade 
de respeito ao policial, de enxer-
gá-lo como herói, na prática isso 
não se concretiza. Não é a toa 
que o salário é uma mixaria, 
que as condições de traba-
lho são péssimas, com colete 
vencido, viatura quebrada. E 
quando chega alguém com 
um discurso de valorização, 
mesmo que não exista na 
prática, o cara se sente bem. 
E aí ele se agarra em um
projeto político que disse 
que ia respeitá-lo.”
Até agora, entretanto, esse 
projeto político não pas-
sou de discurso. “Não vejo
nenhuma política federal 
onde essa valorização se 
concretize. Mas só o dis-
curso já fez bem nos ouvi-
dos do policial. Ele pensa: 
alguém sabe que eu exis-
to. E faz o que ele é orde-
nado a fazer. O Estado joga 
esse cara pro confronto e isso tem 
uma consequência. É um equívoco
tratar a questão da violência atra-
vés da maximização da repressão. 
É um equívoco histórico, e traz 
vítimas de todos os lados. Mas ao 
mesmo tempo aumenta o enfrenta-
mento entre polícia e sociedade, e 
aliena ainda mais o policial”.
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