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RESUMO 

 

 

Partindo do Trabalho de campo com jovens de periferia entre 16 a 25 anos, pois estão aptos a 

votar, no bairro Aldeia situado no distrito de Guarus em Campos dos Goytacazes. A análise 

prática foi de forma qualitativa com entrevistas semiestruturada conceituando a questão de 

investigação sobre o que os jovens entendem de política e problematizando a realidade dos 

jovens de periferia. O local foi escolhido por ser o local onde nasci e fui criada. A Monografia 

problematiza o sentimento do medo, o crime e seu controle social, a desigualdade, segregação 

espacial, inclusão ao tráfico, lei do silencio e a violência. Tendo uma base teórica para 

explicar que a política está presente em nosso cotidiano de diversas formas. Durante a 

pesquisa de campo foi possível evidenciar dados conclusivos em relação à violência no 

município de Campos dos Goytacazes que ocasiona o isolamento de indivíduos, tornando-os 

reféns da violência e da ausência de políticas que diminua a distância social existente entre a 

cidade e a periferia. Trazendo experiências do saber próximo e saber distante. 

 

 

Palavras-chave: Política do medo, Violência, Escola proibida, O crime, Controle Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Starting from Fieldwork with young people from the periphery between 16 and 25 years, 

since they are able to vote, in the neighborhood Aldeia located in the district of Guarus in 

Campos dos Goytacazes. The practical analysis was qualitative with semistructured 

interviews conceptualizing the question of research about what young people understand 

about politics and problematizing the reality of Young people from the periphery. The place 

was chosen because it was where I was born and raised. The Monograph problematizes the 

feeling of fear, crime and its social control, inequality, spatial segregation, inclusion to 

trafficking, law of silence and violence. Having a theoretical basis to explain that politics is 

present in our daily life in different ways. During the field research, it was possible to 

evidence conclusive data regarding violence in the municipality of Campos dos Goytacazes 

that causes the isolation of individuals, making them hostages of violence and the absence of 

policies that diminish the social distance between the city and the periphery. Bringing 

experiences of close knowing and knowing far. 
 

 

Key words: Politics of fear, Violence, Forbidden school, Crime, Social control 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende compreender como os jovens veem a política na 

atualidade em um bairro da periferia da cidade de Campos dos Goytacazes, localizada no 

norte do estado do Rio de Janeiro. Partindo da hipótese que poucos jovens se interessam na 

verdadeira política em si, pois vivem reféns do medo e insegurança local (tráfico de drogas e 

polícia) estes veem a política com forma de corrupção e fonte de favores. 

A investigação foi realizada no bairro Aldeia, situado no distrito de Guarus em 

Campos dos Goytacazes, no período de fevereiro a junho de 2018. Naquele estudo a 

delimitação do objeto de investigação foi restringida aos jovens entre 16 e 25 anos por já 

estarem aptos a votar. 

Segundo levantamento feito no site do jornal campista “Folha da Manhã” na coluna 

“Preto no branco” da repórter e Advogada Camila Silva, foi possível constatar que das 50 

cidades mais violentas do mundo, 21destas estão localizadas no Brasil, e dentre estas a cidade 

de Campos dos Goytacazes se destaca por ocupar a 19ª posição no ranking mundial, segundo 

dados da ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal. 

Tais dados demonstram o quanto os jovens, em especial os jovens moradores das 

periferias da cidade de Campos dos Goytacazes se encontram expostos cotidianamente à 

violência e abandono por parte do poder publico que se evidencia na ausência de politicas 

especificas para esta parcela da população. 

A Constituição Federal brasileira no seu artigo 5º afirma que “todos são iguais perante 

a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)”, no entanto o que podemos evidenciar é que a 

realidade concreta é bem diferente, pois as políticas de proteção e segurança pública presentes 

no dia a dia do cidadão campista, não são vivenciadas pelos moradores dos bairros situados 

no distrito de Guarus, embora geograficamente o mesmo esteja separado da parte central de 

Campos apenas pelo Rio Paraíba do sul, a separação social entre ambas é enorme. Por estes 

motivos justifica-se a escolha do bairro Aldeia, onde inclusive resido desde criança,  para a 

realização deste estudo. 

Neste trabalho buscaremos mostrar: 1) situar teórica e conceitualmente as questões da 

investigação a cerca da politica e dos jovens de periferia; 2) os percursos metodológicos  da 
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pesquisa; 3) descrever resultados obtidos no estudo,  problematizando a realidade dos jovens 

em um contexto de crescente violência urbana no bairro periférico Aldeia na cidade de 

Campos dos Goytacazes. 

Foi preciso então, para entender tamanha complexidade deste tema, realizar uma busca 

por posições teóricas, o que nos conduziu a efetivar um minucioso estudo nos textos do 

sociólogo polonês Zygmunt  Buman, que traz profundas reflexões sobre temas como política 

e medos, presentes nas obras “Em busca da política” (1999) e “Medo líquido” (2006). 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman descreve no livro “Em Busca da Política” 

(1999), que a liberdade individual pode coincidir com o aumento da potência coletiva, que há 

uma ligação entre a vida publica e a privada na nossa sociedade, esta de modo geral ausente, e 

nessa ausência as pessoas se tornam vazias diante da sua vida política. 

A reflexão pode  nos auxiliar a compreender as relações na comunidade estudada. 

Segundo o mesmo autor a união deve ser mantida, e sendo assim nos tornamos cidadãos mais 

ativos na sociedade política. Tal sentimento de pertencimento também estaria presente no 

bairro Aldeia. 

Para Bauman (1999) o medo seria uma constante, pois “No coração da política da vida 

jaz um desejo profundo insaciável de redunda em insegurança ainda maior e profundo” 

(BAUMAN, 1999, 25). O autor nos mostra, que a insegurança do povo, não está ligada 

somente sobre ameaças, mas também, também a falta de estabilidade. Bauman nos da certeza 

de que, a pouca esperança de serem mitigadas as dores de nossas atuais incertezas que estão 

por vir acabando está visão de Estado protetor. 

As pessoas viveriam um jogo de desconfiança em que as demais esquecem o que é 

realmente fundamental e se tornam reféns da vigilância (polícia, tráfico) sendo observado a 

todo instante ou não querendo ser vigiados. Vivemos em vários mundos diariamente, mundo 

da produção, mundo do consumo, mundo do risco. Aquele medo de sair para outros bairros 

por conta de facções rivais.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A política está presente nas áreas da saúde, educação, cultura, esporte lazer, cidadania, 

emprego, medidas socioeducativas, enfim politica é uma forma de organização em todas as 

áreas. Bauman (2000) descreve no livro “Em busca da política” que a liberdade individual 

pode coincidir com o aumento da potência coletiva, que é uma ligação entre a vida pública e a 

privada na nossa sociedade, estão de modo geral ausentes. 

 

A arte da política se for democrática, é a arte de desmontar os limites à 

liberdade dos cidadãos; mas é também a arte da autolimitação: a de libertar 

os indivíduos para capacitá-los a traçar, individual e coletivamente, seus 

próprios limites individuais e coletivos. Esta segunda característica foi 

praticamente perdida. (BAUMAN, 2000 p. 6) 

 

 E nessa ausência as pessoas se tornam vazias diante de sua vida política. Unimo-nos 

apenas porque a união deve ser mantida e sendo assim tornamos cidadãos mais ativos na 

sociedade política. “No coração da política da vida faz um desejo profundo insaciável de 

segurança, mas agir segundo esse desejo redunda em insegurança ainda maior e profunda” 

(BAUMAN, 1999, p. 31). Tema muito interessante que é a segurança incerta, ele nos mostra 

que a insegurança do povo, não está ligada somente a ameaça, também está ligada à falta de 

estabilidade. 

Com a globalização estaríamos sendo levados para onde o vento da economia soprar. 

Afinal para uma comunidade da periferia qual interesse em partirem em busca da política? 

Analisando a pesquisa de campo realizada percebe-se que fazem política e não tem noção que 

fazem. As pessoas vivem em um jogo de desconfiança, em um jogo de sobrevivência, em que 

esquecem o que é realmente fundamental e se tornam reféns da vigilância (tanto da polícia 

quanto do tráfico). 

São esquecidos pelo poder público, sendo observados a todo instante. Vivem vários 

mundos diariamente, mundo da produção, mundo do consumo, mundo do risco. Tem medo de 

sair para outros bairros diferentes especificamente em Guarus. Principalmente por conta do 

tráfico (facções rivais). 

Mudando um pouco de referenciais, partindo da análise da leitura do texto "Basta estar 

do lado", (CECCHETTO, MUNIZ & MONTEIRO. 2018) é possível observar que os 
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moradores de favela embora discriminados, não são todos envolvidos de forma direta ou 

indireta com o crime. De fato, tal conjunto de comportamentos também é observado na 

comunidade estudada neste trabalho. Os jovens envolvidos com o crime vigiam a favela 

constantemente, fazendo dos moradores locais reféns do medo. 

Figura 1 - Aviso na entrada do bairro Aldeia. 

 

Fonte: Autoria Própria / 2018 

Os traficantes controlam a entrada e saída de carros diferentes, como por exemplo: 

motoristas por aplicativo, taxi, moto, etc. São feitas pichações na entrada da favela como “au 

subi apaga os farol acenda a luz interna e abaixa o vidro ass: TCP” Sic, no resultado da 

pesquisa em campo concluiu que a maioria dos jovens é de baixa escolaridade. 

 

Figura 2 - Entrada do bairro Aldeia 
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Fonte: Autoria Própria/2018 

Na entrada da favela deixam o aviso e subindo no local existem barricadas que a PM 

(Polícia Militar) sempre entram e tiram. Na política é chamado de submundo do crime. São 

aqueles indivíduos envolvidos com o crime diretamente, fazendo da favela como seu território 

com toda sua estrutura, organização e relações com outras favelas da mesma facção. Como 

escrito na figura acima a facção que domina o local é o TCP (Terceiro Comando Puro).  

São jovens nascidos e criados na favela e com relações com a comunidade local. 

Tomam a favela como espaço deles afetando a todos. O tráfico impõe a lei do silêncio, 

dificultando investigações da polícia. Os moradores temem em contar algo e ser punidos. Os 

traficantes conhecem todos os moradores e os chamam de “cria”, afinal todos cresceram 

juntos ou têm alguma relação familiar.  

Os moradores vivem prejudicados socialmente, pois taxi, motoristas por aplicativo, 

motoboy e ônibus dificilmente sobem na favela e quando sobem tem hora marcada ou dão 

toque de recolher, ou seja, ninguém pode sair de casa. A Polícia Militar, não consegue 

resolver. Os moradores sabem que são monitorados de ambos os lados o tempo todo, através 

de câmera, grupo de aplicativos de mensagens e redes sociais.  



16 
 

Eles estão desacreditados do poder público, pois não acreditam que algo possa mudar. 

São reféns do medo e do silêncio. "Uma lição dolorosamente aprendida pelos moradores da 

favela: para fazer o uso de ir e vir é fundamental saber manobrar, desde cedo, com os 

dispositivos internalizados de discriminação” (MONTEIRO, MUNIZ & CECCHETTO, 

2018).  

No estudo da sociologia, a segregação social é definida como uma separação espacial 

em virtude de diversos fatores como forma de discriminação. Na favela os moradores se 

sentem isolados pelo poder público e sofrem discriminação por morar em região de periferia e 

suas culturas. Segundo Novaes (2006, p. 116), 

 

[...] Há grupos de rap que se destacam pelo uso de violência e que são 

mesmo financiados por traficantes de drogas, entretanto no Brasil, os grupos 

se tornarem conhecido do grande público e que incentivam cetinas de outros 

grupos que proliferam na “comunidade” se declaram contra as drogas, 

denunciam a violência, física e simbólica presente na sociedade e clamam 

pela “união dos manos da periferia.” (NOVAES, 2006, p. 116) 

 

 Os traficantes usam vários métodos de aviso para os moradores,  durante a pesquisa 

de campo dois jovens em lugares diferente estavam ouvindo um funk da qual a letra me 

chamou a atenção, então resolvi ouvir e entendi a letra como um aviso ou apologia ao crime. 

Os criminosos se acham donos da favela e se alguém falar algo para polícia militar ou 

facção rival é denominado de X9. Um dos métodos que os bandidos têm para mandar seu 

recado é através de pichações e música, a exemplo do hit “Escola proibida”, que é 

corriqueiramente escutado na comunidade: 

 

Criminoso, moleque mulherengo 

Maquinado, bem trajado, se mal elemento 

Oi vida louca, louca, louca, valorizo a vida 

E se eu for de golpe vai vim um novo mais louco ainda 

Desde menor, a minha escola é minha favela 

Não tem recuperação pra quem for reprovado nela 

A minha matemática soma só resultado 

Diminuir aqui já é motivo pra ser cobrado 

Eu digo é necessidade? Né não, tô mentindo 

Porque já nasceu no sangue e já vem no instinto 

Aqui é só lobo menor, uivando na montanha 

E no meu prato principal só carne de piranha 

E eu vou da um rolé, tacando fogo no balão 

Palmeando de longe avistando esses alemão 
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Pinote de 66 é claro ninguém derruba 

Além de ser envolvido nós é piloto de fuga. (MC TH, s/d, s/p) 

 

Quando citam "maquinados" estão bem armados e geralmente são mulherengos tem 

mais de uma mulher a "fiel" e as da rua da qual referem como "piranha". Quando diz que se 

ele for de "golpe" vai vim outro "maluco" ainda: neste contexto deixam bem claro que o crime 

não vai acabar sempre haverá um substituto e este poderá ser pior que o atual. Quando se 

referem à favela como escola, deixam bem claro que o ensinamento aqui é o seguinte: você 

não viu nada, você não sabe de nada, não pode estuprar, não pode roubar dentro da 

comunidade e tem que pagar o que deve nunca cometer adultério quando se envolve com 

traficante, ou a amante que afronta a "fiel". Pois o tráfico faz justiça com as próprias mãos 

"diminuir aqui é motivo pra ser cobrado".  

 A cobrança do tráfico é a morte, agressão física, mutilação e raspam a cabeça de 

algumas mulheres. "Alemão" são outras facções ou PM (polícia militar). Quando referem que 

é "piloto de fuga". Geralmente é um meio de diversão, baterem racha pilotando com uma roda 

só, usando a moto para assalto, afinal assim fica mais fácil fugir da polícia. 

Outros exemplos são as pichações: 

Figura 3 - Avisos do tráfico. 

 
 Fonte: Autoria Própria/2018 
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Figura 4 - Aviso sobre a proibição da venda do crack no bairro. 

 
 Fonte: Autoria Própria/2018 

 

Figura 5 - Avisos do 3º comando pichados na pracinha do Bairro Aldeia. 

 
Fonte: Autoria Própria/ 2018 
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As pichações são utilizadas como meios de transmitir avisos e expressam a perda de 

um deles que foi assassinado, a partir desta tropa criada por eles. Quando um morre cantam e 

sempre a mesma frase nas redes sociais. 

“Cria não morre, cria vira lenda”. 

Figura 6 - Homenagem a parceiro (cria) morto 

 

 
Fonte: Autoria Própria/2018 

Quem são “os crias”? São aqueles nascidos e criados na Aldeia mesmo que não tenha 

nenhum envolvimento com o crime. Porem essa frase foi criado recentemente após a morte do 

ex-chefe do tráfico. Que ficou revolvendo nas redes sociais. 

Em análise de outro texto do sociólogo Zygmunt Bauman, denominado “Medo 

Líquido”, foi possível compreender que na visão do autor, que o mundo de hoje deveria ser 

diferente da Idade Média, sem medo. Vivemos em mundo semelhante a um cemitério de 

esperanças frustradas. Estamos em uma era de temores e perigos e são três tipos: os ameaçam 

o corpo e as propriedades; rondam da durabilidade da ordem social, e a confiabilidade nela, na 

qual depende segurança do sustento; e os que ameaçam o lugar da pessoa no mundo, aposição 

na hierarquia social, na identidade de classe, religião, entre outros.  

“O medo líquido” é uma tentativa do autor, descrever alguns aspectos do medo na 

modernidade. Caracteriza-se pelas incertezas típicas deste momento histórico que multiplicam 

o efeito sobre a metrópole, marcado pelo individualismo na sociedade moderna. Bauman 
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enfatiza que a humanidade precisa pensar e interpretar, do urbano, a cidade globalizada que se 

expande e escode sinais que representam: valores cresças expectativas públicas e privadas, as 

relações humanas e inumanas, que fazem do homem urbano, ao mesmo tempo. 

A violência política surge quando as crenças que lastreiam e se perdem, ausência de 

poder, surge situações de flagrante, usa de violência política, geralmente de natureza caótica. 

Pelo lado do governo, a perda de poder, leva a incapacidade política e nesta situação a 

minoria pode ganhar muito. Essas minorias é tráfico local, que recusa claramente ser 

subjugada ao governo. Ninguém consegue fazer nada em grupo sem autorização do Estado 

(policia, governo) ou tráfico local. 

Podemos dizer que a insegurança moderna, em suas várias manifestações, 

caracterizada pelo medo dos crimes e dos criminosos. Suspeitamos dos 

outros e suas intenções, acreditamos em política, e está é vista como 

violência, nos recusamos a confiar na constância e na regularidade da 

solidariedade humana. (BAUMAN, 2006, p.23) 

 

Muitos se isolam do contato público ou até mesmo de espaços públicos. Bauman 

afirma que: 

O medo estimula a assumir uma ação defensiva e isso confere probabilidade, 

tangibilidade e credibilidade ás ameaças, genuínas ou suposta, de que ele 

presumivelmente emana. É nossa reação á ansiedade que premonição 

sombria como realidade cotidiana, dando aspecto ao corpo de carne e osso. 

O medo enraíza em nossos motivos e propósitos, se estabelece em nossas 

ações e satura nossa rotinas diárias. (BAUMAN, 2006, p.25) 

 

 

Resultando isso dá para entender o porquê o crime predomina as periferias e criam 

raízes, o medo estimula várias ações do indivíduo como: o silêncio, a inclusão ao tráfico e 

todos do ambiente local se torna refém do tráfico e o estado. 
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2        PERCURSO METODOLÓGICO: BUSCAS E DESCOBERTAS 

Pela complexidade do tema, em um primeiro momento, foi realizado um levantamento 

bibliográfico, onde se buscou levantar os possíveis significados de política. Em consenso com 

a teoria vista, sabendo então, que se tratava de uma pesquisa de cunho totalmente subjetivo, 

mas que não poderia perder de vista o seu caráter objetivo e científico que adotamos como 

busca metodológica a abordagem qualitativa. 

Esta opção se justifica porque tal método permite uma maior interação do pesquisador 

com seu objeto de pesquisa, da sua relação deste com seu meio, uma vez que segundo 

Antônio Chizzotti: 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 

sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito. [...] o objeto não é um dado inerte e neutro, está 

possuído de significado e relações que sujeitos criam em suas ações. 

(CHIZZOTTI 2003, p.79) 

 

Diante dessa perspectiva, como instrumento para a coleta de dados, utilizamos a 

entrevista semi - estruturada, por considerar que este meio, representa um dos instrumentos 

básicos para efetivar uma pesquisa de cunho social, em especial na área política.  

Ludke (1986) sobre esse aspecto define que ao entrevistar estabelecemos uma relação 

de interação que favorece a captação imediata da informação desejada, claro que para isso, 

precisamos efetuar uma observação direta dos sujeitos envolvidos na pesquisa, até mesmo 

para facilitar a nossa interpretação dos dados alcançados.   

Foi então, realizadas entrevistas semi - estruturada, planejadas seguindo um esquema 

livre que possibilitou ao entrevistado uma maior liberdade, além disso, foi possível considerar 

nos relatos dos jovens questões relacionadas à sua compreensão politica.   

A pesquisa foi realizada no Bairro Aldeia, situada na periferia de Guarus no município 

de Campos dos Goytacazes no estado do Rio de Janeiro. A opção por este bairro se deu pelo 

fato deste ser a residência da pesquisadora e preencher os requisitos necessários para a 

concretização da pesquisa.  
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Os sujeitos envolvidos no estudo são jovens entre 16 e 25 anos, já aptos a votar, 

embora alguns prefiram não tirar o título de eleitor, de baixa escolaridade que presenciam 

diariamente a ação do tráfico de drogas e a atuação violenta da polícia dentro da comunidade.   
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3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Realizaremos a análise dos dados coletados nas entrevistas, confrontando-os com o 

referencial teórico, buscando assim responder de forma satisfatória as questões que nortearam 

esse trabalho. 

A partir da análise de pesquisa em campo com nove pessoas, sendo que cinco do sexo 

feminino e quatro do sexo masculino é possível observar o índice baixo de escolaridade em 

ambos os sexos, a falta de título de eleitor (estão desacreditados na política, pois preferem 

pagar multa ou solicitam o título de eleitor somente quando se é obrigatório a partir dos 18 

anos e falta de conhecimento do significado do que é a política em si (vendo a política como 

perda de tempo).  

Em sua maioria não sabem o que significa a palavra “democracia”. Porém quando se 

pergunta sobre a democracia no Brasil, veem a Democracia como um sistema corrupto, 

decadente ou ausente no Brasil. 

Quando se pergunta se o Brasil é um país democrático a maioria demonstra-se 

desacreditada com o governo atual. Enxergam os políticos como desonestos ou não sabem 

responder. 

Ao perguntar a cada entrevistado de que forma a política está presente em sua vida à 

maioria vê sua participação apenas no sufrágio, mas todos responderam que existe política em 

outros canais: “associação dos moradores, tráfico e polícia” ressaltando que todos 

entrevistados distinguem o tráfico como fato político e profundamente presente, 

principalmente através da imposição do silêncio. 

A pergunta seguinte foi: em que meios de canais os jovens veem a política todos 

relacionaram a política como algo distante da realidade do cotidiano da comunidade. A 

maioria vê política de forma negativa, citam adjetivos como “porcaria, roubalheira, ladrão, 

algo horrível e falsas promessas”.  

Analisam os partidos como “algo ruim, perca de tempo”. Chegam a dizer que não 

sabem se ajudam ou atrapalham, outros dizem ver boas intenções e outros dizem que tem 
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partidos que querem “fuder com o país”. Sobretudo veem a política como troca de favores 

para conseguir emprego, estudar, trabalhar e manifestações. 

Por fim os entrevistados dizem não ter direito a nada, são esquecidos pelo poder 

público e quem comanda é o tráfico. Mas existe aquele que acredita na política racial outros 

veem como lugar horrível, inseguro, criticado e violento. O medo de andar tranquilamente 

acreditam que isso será eterno “há muita gente grande por trás disso” para sair dessa só 

mudando de lá. Outros citam que “sentem falta das festas da favela por conta do medo não 

tem mais”, outros veem a favela como “um bom lugar onde todos buscam paz que quem traz 

segurança é o trafico e que a polícia oprime”. 

De acordo com o resultado da pesquisa de campo conclui-se, o que domina os jovens 

da comunidade Aldeia é a política do medo.     
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da análise de dados levantados na pesquisa de campo e estudos bibliográficos 

conclui-se que os jovens da periferia estudada vivem a política do medo. Medo de que? Medo 

de morrer, medo de ir e vir, da desconfiança e falta de conhecimento jurídico e democrático. 

Alguns responderam que não tinham a mínima ideia do que é democracia, outros afirmam que 

mesmo votando não têm voz para falar. 

Muitos entrevistados não possuem a menor noção do que é a democracia, veem a 

política apenas como política partidária ou troca de favores, o grau de escolaridade dos 

entrevistados é muito baixo, em especial, dos entrevistados do sexo masculino. 

Ao serem questionados sobre como veem a política no seu bairro, todos citam o tráfico 

e a policia. Alegam não terem proteção policial e acreditam até mesmo que os traficantes 

estão ali para protegê-los, pedem paz, se sentem esquecidos e acuados, muita violência, 

criticas e acham que para isso mudar só saindo do bairro e indo para o outro lado. Que lado? 

O centro de Campos dos Goytacazes. 

Inclusive a pesquisa de campo sofreu um pequeno atraso, pois aconteceu um ataque de 

uma facção rival em uma tentativa de retomada de poder, o qual feriu e matou pessoas 

incluindo crianças que não tem envolvimento algum com o tráfico, “por estarem no lugar 

errado na hora errada”, estavam na rua enfeitando para a Copa do mundo. 

Os moradores não sabem o que fazer, pois não há investigação policial, todos têm 

medo de falar e serem rotulados como x9 (delatores) e receber a punição do tráfico. Não há 

diálogo entre a polícia e os moradores, pois se sente discriminados o tempo todo e não 

acreditam no poder público.  

De acordo com Novaes (2006): 

Essas respostas permitem compreender um pouco mais os jovens de hoje: 

entre os medos citados por eles, aparece em destaque o “medo da morte” e o 

“medo do futuro”, No medo do futuro se expressam sentimentos de uma 

geração que se defronta com o mercado de trabalho restritivo e mutante. 
(NOVAES, 2006, p. 110) 

 

Algo assustador. Pois o medo de sobrar leva muitos jovens a se envolverem no mundo 

do crime se rotulando como “bonde dos crias” explicando uma grande evasão escolar, e esse 
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se medo de ir é rotulado de forma geral, mesmo não tendo envolvimento algum com o mundo 

do crime. 

Pois as pessoas nunca sabem a hora que receberam ataques de outra facção aceitando 

ordens do tráfico como, por exemplo, o toque de recolher e a ordem na subida da favela, 

repressão policial, medo de ser confundidos e atingidos. Temem em andar tranquilamente na 

rua, não buscam interesse no processo democrático e na política tradicional. Podemos 

concluir que vivem aparteados e não possuem qualidade de vida, estando subjugados ao medo 

e à falta de perspectivas e horizontes de uma vida melhor. 
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APÊNDICE 

 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

Instituto De Ciências Da Sociedade E Desenvolvimento Regional – ESR  

COC – Departamento De Ciências Sociais 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Pesquisa de Graduação Cientista Social: POLÍTICA DO MEDO: Como o Jovem de 

Periferia Enxerga a Política na Atualidade 

 

A pesquisa em tela tem como objetivo buscar esclarecer e compreender a realidade da Política 

do Medo na periferia do município de Campos dos Goytacazes e como estes Jovens 

Enxergam a Política na Atualidade, para isto utilizamos como instrumento referencial 

metodológico para a coleta de dados, a entrevista semiestruturada, por considerar que este 

meio, representa um dos instrumentos básicos para efetivar uma pesquisa de cunho social, em 

especial na área política. 

 

Perguntas que orientaram as entrevistas  

 

1. Sexo: (  ) masculino  (  ) feminino. 

2. Idade; ______________________ 

3. Grau de escolaridade; _______________________ 

4. O que a política significa para você? 

5. Você tem título de eleitor? 

6. O que é democracia para você? 

7. Você acha o voto obrigatório correto? 

8. Você acha que o Brasil é um país democrático? 

9. De que forma a politica está presente em sua vida? 

10. De que forma você influencia nas decisões políticas?  

11. Você acha que a política é feita de outros canais? Quais?  

12. Como você vê os partidos políticos? 

13. Para você, é possível falar de política sem levar em conta a política partidária? 

14. Como você a política no bairro Aldeia.   

 

Perguntas direcionadas ao Jovens: 

 

 “Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 
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Sexo (M)     Idade: 23 

Grau de escolaridade: 3° série ensino fundamental 

 

1) O que a política significa para você? 

R: aqui no Brasil é uma merda, aqui a lei só funciona para quem tem dinheiro. 

2) Você tem título de eleitor? 

R: sim 

3) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: sendo obrigatório é uma bagunça imagina se não fosse 

4) O que é democracia para você? 

R: muito importante,  cada um com suas ideias  

5) De que forma a política está presente em sua vida? 

R: em tudo, minha vida é uma política  

6) Você acha que a politica é feita de outros canais? Quais? 

R: sim, partido, trafico na polícia é muita safadeza 

7) Qual a sua importância? 

R: meu voto 

8) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: tem gente que a gente consegue conversar, que pensa igual a mim e dar para 

desenrolar, apesar que a gente não convence ninguém a nada. 

9) Como você vê os partidos? 

R: tem pessoas de boas intenções e outros quer fuder com o país. 

10) Como você vê a política no Bairro Aldeia? 

R: uma merda, a gente não tem segurança nenhuma há não ser do tráfico. 

 

“Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 

 

Sexo (M)     Idade: 21 

Grau de escolaridade: 6° ano do ensino fundamental 

 

1) O que a política significa para você? 

R: Não sei. 

1) Você tem título de eleitor? 

 R: Não. 
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2) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: sei lá, ninguém é obrigado a nada. 

3) O que é democracia para você? 

R: Não faço a mínima ideia.  

4) De que forma a política está presente em sua vida? 

R: Mais ou menos.  

5) Você acha que a política é feita de outros canais? Quais? 

R: Nenhuma forma. 

6) Qual a sua importância? 

R: Não entendo nada disso. 

7) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: Não voto. 

8) Como você vê os partidos? 

R: Sei lá, povo sinistro nunca se sabe se estão ajudando ou atrapalhando. 

9)  Como você vê a política no Bairro Aldeia? 

R: Manter paz no Bairro de todas as formas. 

 

“Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 

 

Sexo (M)    Idade: 18 

Grau de escolaridade: 9° ano do ensino fundamental 

 

1)  O que a política significa para você? 

R: Uma pouca vergonha. 

2) Você tem título de eleitor? 

R: Não. 

3) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: Sim, aí não sei te explicar. 

4) O que é democracia para você? 

R: Sei lá o que é isso.  

5) De que forma a política está presente em sua vida? 

R: Em nada, Temer faz o que quer.  

6) Você acha que a política é feita de outros canais? Quais? 

R: Sim na televisão e rádio. 
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7) Qual a sua importância? 

R: Tia, não sei te responder não. 

8) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: Agindo certo pois todo certo prevalece. 

9) Como você vê os partidos? 

R: Alguns são muito bons outros são cheios de lorota exemplo: Bolsonaro é um 

verme. 

10)  Como você vê a política no Bairro Aldeia? 

R: Favela é muito bom! 

 

“Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 

 

Sexo (M)    Idade: 16 

Grau de escolaridade: 8ª fase do EJA 

 

1) O que a política significa para você? 

R: Tudo de boa, tudo ladrão. 

2) Você tem título de eleitor? 

R: Sim. 

3) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: Sim, por que as pessoas precisam da sua opinião. 

4) O que é democracia para você? 

R: Sei lá, coisas que acontecem.  

5) De que forma a política está presente em sua vida? 

R: Meu futuro.  

6) Você acha que a política é feita de outros canais? Quais? 

R: Política para mim está em todo congresso. 

7) Qual a sua importância? 

R: Agir certo e melhorar cada vez mais. 

8) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: Votando. 

9) Como você vê os partidos? 

R: Coisas boas e muita corrupção, grande forma de ganhar dinheiro uma beleza. 

10) Como você vê a política no Bairro Aldeia? 
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R: Um lugar bom só que tem muitas coisas que se deve concertar pois estamos no 

esquecimento. 

 

 

“Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 

 

Sexo (F)     Idade: 17 

Grau de escolaridade: 9° ano do ensino fundamental 

 

1) O que a política significa para você? 

R: Não sei, não entendo nada disso. 

2) Você tem título de eleitor? 

R: Não. 

3) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: Não sei responder. 

4) O que é democracia para você? 

R: Não faço a mínima ideia.  

5) De que forma a política está presente em sua vida? 

R: Em nada.  

6) Você acha que a política é feita de outros canais? Quais? 

R: Sim, no tráfico. 

7) Qual a sua importância? 

R: Nenhuma são tudo safado. 

8) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: Em nada não estou nem aí. 

9) Como você vê os partidos? 

R: Compra de votos, falsas promessas, roubança danada. 

10) Como você vê a política no Bairro Aldeia? 

R: Muita violência, muita crítica, muito preconceito, muito povo fofoqueiro e muita 

gente encubada cheio de X9. 

 

“Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 

 

Sexo (F)    Idade: 18 

Grau de escolaridade: 2° completo do ensino médio 
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1) O que a política significa para você? 

R: Perca de tempo. 

2) Você tem título de eleitor? 

R: Não. 

3) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: Não, atualmente não há política a quem confiar do jeito que está é melhor não votar e 

pagar multa. 

4) O que é democracia para você? 

R: Eu acho que seja, embora os políticos dizem fazer e mentem e no final de tudo estão 

afundando o país e fingem ser democráticos, pois não temos voz.  

5) De que forma a política está presente em sua vida? 

         R: Em nada, pois eu não voto.  

6) Você acha que a política é feita de outros canais? Quais? 

R: Roubalheira, todos entram e roubam. Bolsonaro não tem proposta mulheres, gays e 

negros se tornam inexistentes, chega a dar nojo. Pois foi através da mão de obra dos 

negros escravizados que o país se ergueu.  

7) Qual a sua importância? 

R: conscientizar as pessoas de forma legal sem propina, incentivar a pesquisar seus 

candidatos antes de votar. 

8) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: não. 

9) Como você vê os partidos? 

R: Perca de tempo. Cada um com suas propostas só que tudo por benefício próprio. 

10) Como você vê a política no Bairro Aldeia? 

R: Não há política partidária, mas há política racial política do tráfico e política pessoal. 

 

“Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 

 

Sexo (F)    Idade: 24 

Grau de escolaridade: Ensino médio técnico completo em enfermagem 

 

1) O que a política significa para você? 

R: Tudo tem política nadasse resolve sem política, pois é uma forma de organização. 

2) Você tem título de eleitor? 
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R: Sim. 

3) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: Não, porque todos tem que ter liberdade. 

4) O que é democracia para você? 

R: Cada um defende o que acredita.  

5) De que forma a política está presente em sua vida? 

R: O país vive falando de democracia e se você for contra a opinião alheia te chamam 

de preconceituoso e te ofendem.  

6) Você acha que a política é feita de outros canais? Quais? 

R: Em tudo, para arrumar emprego para estudar até mesmo para conseguir sobreviver. 

7) Qual a sua importância? 

R: Só o meu voto. 

8) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: Somente no voto. 

9) Como você vê os partidos? 

R: Alguns uma porcaria, outros servem só para roubar e têm uma minoria que olha para 

o povo. E não têm valor. 

10) Como você vê a política no Bairro Aldeia? 

R: Não temos direito a nada, somos esquecidos, quem manda é o tráfico quem não 

estuda e busca conhecimento e não sair daqui vira refém do tráfico para sempre, pois 

isso aqui nunca irá acabar, pois há muita gente grande por trás disso ou se cala e aceita 

ou morre. 

 

“Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 

 

Sexo (F)  Idade: 20 

Grau de escolaridade: 9° ano do ensino fundamental 

 

1) O que a política significa para você? 

R: Nada, só quer dinheiro. 

2) Você tem título de eleitor? 

R: Sim. 

3) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: Não, muita gente vende voto palhaçada. 
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4) O que é democracia para você? 

R: Não sei.  

5) De que forma a política está presente em sua vida? 

R: Não, quando queremos algo acontece tudo errado há muita compra de voto, e muita 

gente não quer Rafael Diniz, mas ele não saí.  

6) Você acha que a política é feita de outros canais? Quais? 

R: Sei lá política eu não entendo nada. 

7) Qual a sua importância? 

R: Nenhuma. 

8) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: De nenhuma forma. 

9) Como você vê os partidos? 

R: Tudo ladrão. 

10)  Como você vê a política no Bairro Aldeia? 

R: A violência, o medo de não poder andar na rua tranquilamente, somos ameaçados 

pelo tráfico e a polícia. 

 

“Como os jovens de periferia enxergam a política.” 

 

Questionário 16 a 25 anos (a partir dos 16 anos os jovens já podem votar) 

 

Sexo (F)    Idade: 16 

Grau de escolaridade: 2° ano do ensino médio  

 

1) O que a política significa para você? 

R: Não sei. 

2) Você tem título de eleitor? 

R: Sim. 

3) Você acha correto o voto obrigatório? 

R: Não ninguém deve ser obrigado a nada. 

4) O que é democracia para você? 

R: Não sei.  

5) De que forma a política está presente em sua vida? 

R: Sim.  

6) Você acha que a política é feita de outros canais? Quais? 

R: Na associação dos moradores no tráfico e na escola. 
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7) Qual a sua importância? 

R: Nenhuma vou votar pela primeira vez. 

8) De que forma você influência nas suas decisões políticas? 

R: Nas manifestações para melhoria do Bairro. 

9) Como você vê os partidos? 

R: Não sei, não conheço nenhum. 

10) Como você vê a política no Bairro Aldeia? 

R: Horrível, tudo de bom acabou inclusive as festas que tinham. 

 


