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INTRODUÇÃO 

Durante minha primeira Iniciação Científica, busquei propor uma discussão teórica de como, nas 

favelas e periferias de São Paulo, participação política e ação coletiva estão relacionadas às tensões sociais 

que marcam esses territórios. 

Investigando a história do Primeiro Comando da Capital (PCC), do Movimento das Mães de 

Maio, dos coletivos artísticos de Rap e dos evangélicos, conclui que as margens paulistanas são 

caracterizadas por uma rede social heterogênea, complexa e orientada ao objetivo comum de sobreviver à 

violência e negligência do Estado. 

Nesses espaços, a experiência social carrega suas especificidades. A população local tem a vida 

atravessada pela discriminação que transita entre as dimensões de gênero, raça e pobreza, e vai 

conformando um cotidiano escasso em direitos e acesso à justiça. 

A disseminação da Covid-19 foi capaz de acirrar ainda mais essa realidade. Portanto, durante 

minha segunda Iniciação Científica, dei continuidade à discussão da primeira, mas destacando o contexto 

da pandemia. Com isso, argumentei que a ação social observada nas favelas e periferias de São Paulo, ao 

longo de 2020, além de enfrentar a doença, também expressou uma reação local ao que chamei de projeto 

político neoliberal-autoritário. 

O desenvolvimento desse termo foi resultado de uma pesquisa bibliográfica ampla. Mobilizei 

tanto conceitos importantes da Ciência Política quanto análises sociológicas sobre o processo histórico de 

formação social do Brasil. Dentre as referências utilizadas, se destacaram Achille Mbembe (2018), com 

sua discussão sobre necropolítica, Evelina Dagnino (2006), com seus conceitos de autoritarismo social e 

projeto político e Lélia Gonzalez (1986), com sua análise acerca da sociedade brasileira. 

Esse itinerário me levou à seguinte conclusão: no Brasil, está em curso um projeto político 

neoliberal-autoritário, cuja característica central é a necropolítica. 
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Por esse motivo, a democracia do país está restrita aos mais ricos e as populações historicamente 

marginalizadas, como as que estão aos arredores das grandes cidades, têm experimentado um 

autoritarismo estatal capaz de privá-las, até mesmo, da vida. 

Nesse sentido, dentro dos limites dos meus estudos, o cenário pandêmico cumpriu uma função 

destacável: servir ao Estado como ferramenta de morte, voltada ao extermínio de corpos específicos. 

Depois de seguir esse caminho, percebi a possibilidade de ampliar meu recorte territorial e iniciar 

uma discussão sobre participação política e ação coletiva nas favelas e periferias brasileiras. Mas, para 

isso, uma pesquisa bibliográfica não seria suficiente e encontrar formas para sistematizar um experimento 

empírico, capaz de identificar padrões sociais interpretáveis, em espaços tão complexos e variados, passou 

a ser um grande desafio. 

Após muitas conversas, em reuniões de orientação e encontros do Núcleo de Pesquisa em 

Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva (Nepac), sobre como lidar com esse desafio, minha 

orientadora propôs a construção de um banco de dados, com informações sobre protestos ocorridos no 

Brasil, contra a violência policial, ao longo dos últimos anos. 

A ideia foi inspirada não apenas em sua experiência com coleta e análise de dados sobre protestos 

diversos, como também no pressuposto de que, não por acaso, a maioria das manifestações contrárias à 

conduta violenta da polícia se inicia às margens dos grandes centros urbanos. 

Acolhida a proposta, construí a hipótese de que, no Brasil, os protestos contra a violência policial 

são capazes de consolidar interpretações sobre a relação entre projeto político neoliberal-autoritário e 

participação social nas favelas e periferias do país, a fim de responder às seguintes questões: i) nesses 

espaços, quem são os atores?; ii) entre eles, como história e memória conformam uma identidade 

compartilhada?; iii) quais são os seus enquadramentos interpretativos?; iv) quais repertórios de ação vêm 

sendo mobilizados por eles?; e v) quais debates podem ser levantados a partir disso? 

Essa investigação foi relevante por alguns aspectos. Além de proporcionar descobertas sobre 

características prováveis do projeto político neoliberal-autoritário, como consequência, acenou para o 

debate acerca dos conflitos, limites e potências, que caracterizam a democracia brasileira. Fora isso, 

também foi capaz de discutir os problemas do sexismo, racismo e discriminação à pobreza, indicando 

saídas admissíveis. 

 

METODOLOGIA 

A sistematização do banco de dados passou a ser construída a partir desse processo. Utilizando 

ferramentas de buscas personalizadas da internet coletei, nos portais de notícias G1 e UOL, informações 

referentes aos últimos cinco anos (2017-2021). 

Com auxílio do software Microsoft Access, organizei as informações preenchendo, para cada 

reportagem analisada, um formulário com os respectivos campos: “Fonte”; “Data da Reportagem”; “Título 
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da Reportagem”; “Data do Protesto”; “Bairro”; “Cidade”; “UF”; “Performance”; “Localidade”; “Âmbito 

do Protesto”; “Repressão Policial”; “Ator”; “Organização”; “Vítima Direta”; “Gênero da Vítima”; “Cor 

da Vítima”; “Demanda”; “Observações”; e “Link da Reportagem”. 

Por fim, realizei o cruzamento dos dados coletados e, em seguida, sugeri algumas interpretações 

a respeito, considerando as discussões teóricas realizadas nas duas pesquisas anteriores, matérias 

jornalísticas relacionados ao tema e, ainda, alguns trechos de Rap. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao todo, 215 manifestações foram 

cadastradas no banco de dados. Dentro desse 

universo, a análise de quantidade, por ano, 

indicou que, no Brasil, houve um aumento 

significativo de protestos contra a violência 

policial, ao longo dos últimos cinco anos 

(Figura 1). 

Por Estado, os números apontaram 

que 23% dos protestos ocorreram no Rio de 

Janeiro, 20% na Bahia e 16% em São Paulo 

(Figura 2). Entre 2017 e 2021, esses Estados 

alternaram essas posições entre si, mas 

mantiveram-se entre os três primeiros com 

maior índice. 

As investigações possibilitaram 

identificar quem está por trás da organização 

das manifestações. Pouco mais de 60% dos 

protestos analisados foram organizados por 

moradores de favelas e periferias do Brasil. 

Amigos e familiares de vítimas de 

intervenções da polícia, nesses territórios, 

organizaram 31% (Figura 3). Juntos, esses 

grupos representam os principais atores 

dessas ações. Com relação aos grupos 

organizados envolvidos, destaca-se o Movimento Negro. Ao longo dos últimos cinco anos, ele foi 

responsável pela organização de pouco mais de 10% dos protestos investigados (Figura 3). 
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Figura 1 - Protestos contra a violência policial no Brasil (2017-2021) 

Figura 2 - Protestos contra violência policial no Brasil: índice por Estado 
(2017-2021) 
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Figura 3 - Protestos contra violência policial no Brasil: 
gênero e raça das vítimas (2017-2021) 

Figura 5 - Protestos contra violência policial no Brasil: principais repertórios de 
ação (2017-2021) 

 Os dados relacionados ao gênero e 

raça das vítimas que motivaram as ações 

sugerem explicações sobre o motivo pelo 

qual o Movimento Negro está mais envolvido 

com esse tipo de manifestação, se comparado 

à outras organizações. 

Nesse sentido, ao menos 30% dos 

protestos analisados correspondem a ações 

contrárias à morte de homens negros pela 

polícia. Em seguida, 9% correspondem à de 

homens brancos, 7% à de mulheres negras e 

3% à de mulheres brancas, conforme ilustra 

o gráfico a seguir (Figura 4).                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação aos repertórios de 

ação utilizados nos protestos, os dados 

indicaram que manifestações públicas são 

as performances mais realizadas pelos 

organizadores (58%). Depois, 

manifestações públicas com depredações 

correspondem à 41% dos protestos 

analisados. Enfim, o terceiro repertório 

mais utilizado é a interdição de vias de 

acesso (32%). O gráfico abaixo demonstra 

essas informações (Figura 5). 
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Figura 4 - Protestos contra violência policial no Brasil: principais organizadores 
(2017-2021) 
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Por fim, a análise dos dados coletados indicou quais são as principais reinvindicações que 

emergem nos protestos contra violência policial no Brasil. O acesso à justiça é a principal demanda. 80% 

das manifestações exploradas reivindicaram justiça, quase sempre, pelos moradores mortos em operações 

policiais, 35% pediram a investigação de casos e a responsabilização dos agentes envolvidos nessas 

operações e 12% denunciaram abordagens abusivas por parte da polícia (Figura 6). 

 

CONCLUSÃO: 

O desenvolvimento dessa 

pesquisa resultou em evidências capazes 

de confirmar a hipótese inicial. Nesse 

sentido, somada aos estudos teóricos 

desenvolvidos anteriormente, a análise 

dos dados coletados foi capaz de 

relacionar a ideia de projeto político 

neoliberal-autoritário com participação 

política e ação coletiva às margens dos 

grandes centros urbanos brasileiros. 

A necropolítica, característica 

central desse projeto, se expressou tanto 

nos números que indicam a morte, decorrente de intervenções policiais, de moradores de favelas e 

periferias do Brasil, quanto nos registros em que foi possível coletar informações sobre gênero e raça das 

vítimas. 
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