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Título

Comunidades e Movimentos em luta: pela justiça e pela sobrevivência

Resumo

A Rede de Comunidades e Movimentos contra Violência é um movimento protagonizado por

mulheres negras e faveladas, mães de vítimas de violência do Estado, e por familiares de

pessoas privadas de liberdade. A prática se insere no tema ?Direitos Humanos e Cidadania? e

foca na luta por verdade, justiça 

Link da matéria ou do vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=pUH76ghPRfE     

https://www.youtube.com/watch?v=A21H_z0eMnk       

https://www.youtube.com/watch?v=CC7WappP_zA

Há quanto tempo a prática está em funcionamento?

A prática vinculada à luta por verdade, justiça e memória está em andamento de forma continua

desde o ano de 2004, quando o movimento foi criando em decorrência da chacina do Borel,

ocorrida em 2003. 

Qual a principal inovação da sua prática?
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Destacamos duas inovações da atuação da Rede. A primeira por se tratar de um movimento

criado, organizado e cujas ações são planejadas e desenvolvidas por familiares de vítimas de

violência institucional e de pessoas privadas de liberdade, além de estar constantemente

atendendo por eles mesmos a demandas de coletivos formados por moradores de favelas que

buscam apoio quando algum morador ou moradora sofre violência de Estado ou não é assistido

em relação a seus direitos quando é preso. Assim, é evidente que as ações da Rede são

destinadas às mesmas pessoas e grupos que as realizam e protagonizam, emblemado na frase

\"nós por nós\". Nessa linha, são desenvolvidas iniciativas para o empoderamento dos grupos

mais atingidos pela violência de Estado, em especial mulheres e jovens negros.

A segunda inovação é o forte e bem sucedido trabalho de articulação produzido pelas ações da

Rede, que têm permitido resultados e parcerias produtivas do ponto de vista da luta por justiça.

Além da articulação com outros movimentos sociais, grupos de pesquisa (?apoiadores da

Rede?) em nível nacional e internacional, e com agências e agentes do Estado, em diferentes

níveis de atuação (legislativo, judiciário, executivo federal, estadual e municipal), integramos a

Rede Nacional de Mães e Familiares de Vítimas do Terrorismo do Estado. A realização mais

recente dessas articulações foi a organização, juntamente com outros coletivos de familiares de

vítimas da violência de estado em nível nacional, do V Encontro Nacional de Mães e Familiares



Práticas Humanísticas - identificador do trabalho: 1321

de Vítimas de Violência de Estado realizado em maio, em Fortaleza/CE. 

Explique o processo de implementação da prática:

Desde as primeiras articulações, o grupo que compõe a Rede vem elaborando e atualizando

estratégias para denunciar violações de Direitos Humanos, exigir justiça, reivindicar acesso à

cidade e enfrentar o racismo. Elas se dão através do acolhimento de familiares de novos casos

de violência letal estatal, acompanhando inquéritos policiais e processos judiciais desses casos e

também de outros antigos de demais integrantes da Rede, viabilizando os atendimentos desses

familiares junto ao Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro

(NUDEDH) e/ou informações sobre os casos com o Ministério Público. Da mesma forma, a

Rede apoia familiares de pessoas em situação de privação de liberdade, contribuindo com

informações jurídicas e institucionais relativas às situações individuais, aos direitos

correspondentes e em termos mais amplos à luta pelo desencarceramento. 

Quais os fatores de sucesso da prática?

O principal fator de sucesso da prática é a inserção social dos membros da Rede nos territórios e

grupos nos quais atua. Isso tem permitido lograr sucesso nos empreendimentos realizados,
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atuando a partir de informações e diagnósticos certeiros de acordo com as demandas

apresentadas por moradores e moradoras de favelas e periferias. Assim, nesse trabalho, estamos

em permanente contato com esses grupos, no estado do Rio de Janeiro, identificando e

atendendo necessidades diversas em relação à saúde física e mental, condições de emprego,

situação jurídica, bem como outros direitos. 

Descreva resumidamente as etapas de funcionamento da prática:

Há duas frentes principais de atuação da Rede e suas etapas se desenrolam de forma contínua e

simultânea: 

1. identificando, acolhendo, encaminhamento casos de violência de Estado às instituições

responsáveis e, posteriormente, realizando o acompanhamento devido, orientando e/ou

informando os familiares; 

2. elaborando, articulando e participando de campanhas públicas e outras ações de difusão sobre

violência de Estado, genocídio negro e defesa dos direitos humanos, através das redes sociais e

outros médios. 

Quais as dificuldades encontradas?

As dificuldades encontradas vinculam-se com duas ordens de problemas. Uma referente à

necessidade permanente de captação de recursos para o desenvolvimento das atividades. A
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segunda dificuldade de ordem mais estrutural se deve, em linhas gerais, à ausência de uma

política de Estado de prevenção e enfrentamento ao exercício ilegal e ilegítimo da violência de

Estado. Essa última, agravada e perpetuada em uma política de Estado genocida, requer a

constante mobilização dos movimentos sociais para elaboração, organização e promoção de

estratégias de ação e luta. 

Infraestrutura:

As ações da Rede contam com uma estrutura de realização do trabalho restrita. A Rede tem uma

sede, uma sala alugada no centro da cidade do Rio de Janeiro. A sala conta com um computador

e impressora. Durante o período de pandemia, o trabalho foi realizado prioritariamente de forma

remota se apoiando nos equipamentos disponíveis dos membros, basicamente celulares,

computador em alguns casos e os próprios sistemas de conexão a internet. Mesmo com o

retorno das atividades presenciais, esses recursos dos membros ainda vêm sendo utilizados em

função da necessidade crescente de insumos de informática e telecomunicação para

desempenho das demandas contínuas da equipe. 

Equipe:

Como mencionado, a Equipe da Rede é formada pelos próprios familiares de vítimas de

violência de Estado e de pessoas privadas de liberdade. Trata-se de aproximadamente 20
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familiares que participam de forma horizontal das ações e processos decisórios. 

Além dessa formação, uma parte da agenda de trabalho é compartilhada com um grupo de

apoiadores formado por pesquisadoras e pesquisadores acadêmicos da área das Ciências

Humanas, bem como profissionais da saúde mental, do direito, do Serviço Social e da

comunicação.

Assim, a Rede se estrutura de forma horizontal e coletiva, não existem cargos, funcionários ou

coordenadores. Seus integrantes participam também na medida de suas possibilidades. 

Orçamento:

Nos últimos cinco anos, para sua atuação contínua nos casos de violações de Direitos Humanos,

perpetrados pelo Estado, reivindicação de acesso à cidade e enfrentamento do racismo, a Rede

contou com apoio de recursos através de quatro projetos:  \"Mulheres negras na luta contra o

genocídio\" do Fundo Social de Investimento Social ELAS (ELAS) (2018-2019). Valor: R$

30.000,00  \"Familiares de presos provisórios no Rio de Janeiro\" (2017-2019), Fundo Brasil de

Direitos Humanos. Valor: R$ 120.000,00  \"Do luto à resistência: fortalecendo a rede nacional

de mães e familiares de vítimas de violência de estado\" (2019), Open Society Foundation.

Valor: U$ 25.000,00  ?Rede de familiares em luta contra a violência de estado e o racismo?, em

parceria com a Associação de Mães e Familiares de Vítimas de Violência do Estado do Espirito
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Santo, no Edital Vidas Negras do Fundo Baobá (2021). Valor: R$ 100.000,00   No contexto da

pandemia, contou ainda com apoio financeiro de três projetos específicos, destinados mitigar os

impactos da pandemia em favelas e áreas periféricas do estado:  \"Comunidades contra o

Covid-19: sobreviver, prevenir e resistir coletivamente em tempos de pandemia\" (junho a

setembro 2020), em parceria com o Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela,

no Edital da Fundação Fiocruz: R$ 25.000,00  \"Sobreviver, resistir e prevenir: luta das favelas

e periferias contra o Corona!\" (maio-junho 2020) da Fundação Fazendo o Bem: R$ 2.500,00

\"Comunidades e movimentos contra o racismo, a violência de Estado e pelos direitos humanos

em tempos de pandemia\", no Fundo emergencial Covid-19 do Fundo Brasil de Direitos

Humanos (maio a julho de 2020): R$ 10.000,00

Qual é a função profissional da pessoa ou natureza dos serviços prestados pela instituição

que está se inscrevendo?

Eu, Patrícia de Oliveira, participo da Rede desde sua fundação. Como mencionado, as ações da

Rede se organizam de forma coletiva e horizontal entre todas e todos os membros.

Especificamente, sempre junto com outros familiares, coordeno as ações dos projetos e faço a

articulação de familiares com agências do Estado (MP, Defensoria) nos casos específicos. Em

diversas ocasiões tenho participado em eventos públicos (seja presenciais sejam remotos nesse

último tempo) representando a Rede. 
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