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Simpósio: 23 - VIOLÊNCIA, SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS 
 
RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar alguns pontos evolutivos que 
propiciaram a evolução das milícias, seu crescimento e impactos na segurança pública do Rio 
de Janeiro. O presente estudo terá por base a Favela de Rio das Pedras, considerado o berço 
das milícias no Estado. O referido aglomerado de moradias, o terceiro maior do país, situado 
no município do Rio de Janeiro, explicita e problematiza a implantação de um sistema que 
coloca em risco a integridade física, moral, política e jurídica da população fluminense. Rio 
das Pedras possui aproximadamente 80 mil moradores, distribuídos em cerca de 30 mil 
residências. De maneira especial, no Rio de Janeiro, percebemos contrastes reveladores de 
uma lógica de distorção no que tange aos direitos humanos e sociais mais básicos. São 
décadas de desmandos e descuidos no sentido de promover acesso a uma segurança digna 
àqueles indivíduos que dependem única e exclusivamente da atuação estatal. A lógica é 
perversa, além da ausência de políticas públicas de segurança, há também inexistência de um 
padrão jurídico que componha a regularização das moradias, o que reputa também uma 
inoficialidade. Os dados da informalidade habitacional brasileira, traduzidos na formatação 
das favelas assustam. São quase onze milhões de pessoas que moram em favelas, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, órgão estatal de pesquisa do país. 
Estamos falando de milhares de brasileiros que não possuem habitações seguras e estão 
alijados de qualquer reconhecimento oficial de suas moradas. Neste sentido, a favela se 
construiu como um grande dilema, pois se de um lado se compõe como uma solução viável de 
sobrevivência para certos segmentos da sociedade, também é vista como causadora de 
inúmeros problemas para a cidade. Essas contradições não são novas e, ao analisar a trajetória 
da ocupação irregular, em especial na cidade do Rio de Janeiro, nota-se que os descuidos dos 
agentes públicos, no que tange a uma cidadania igualitária, acabaram por fomentar tais 
dilemas, que datam de mais de um século. Desta forma, a lacunosa atuação estatal contribui 
sobremaneira para as reações sociais que visam, sobretudo, à autoinclusão no espaço da 
cidade. Dessa maneira, pode-se afirmar que as favelas são, antes de tudo, um esforço de 
resistência, posto que raros foram os momentos em que o ente público articulou efetivamente 
uma distribuição dos recursos e bens urbanos que visasse a população pobre. Sem opção de 
inserir-se na estrutura da moradia legal, pois a aquisição do direito de propriedade lhes é 
inacessível, os moradores de favelas constroem arranjos sociais que lhes possibilitem 
participar de uma estrutura de circulação de riquezas inoficial, mas que articula suas vidas 
cotidianas, ainda que diante da ausência do Estado. 
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