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RESUMO 

 

 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise sobre a operacionalização 
e a exploração das máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro a partir do 
acionamento de redes de proteção. Metodologicamente, a narrativa se concentra 
nas trajetórias dos atores e interlocutores que compõem a pesquisa, assim como 
na contextualização histórica das origens do jogo do bicho e da introdução das 
caça-níqueis nas atividades contravencionais. Deste modo, ensaiou-se uma 
espécie de mapeamento dos pilares da economia criminal, tipificados nas redes 
de proteção jurídico-policial e familiar, articuladas para operar as atividades da 
“Jogos Eletrônicos Ltda”, empresa utilizada como fachada para a montagem, 
distribuição e exploração das máquinas. Dividido em três capítulos, o trabalho é 
parte de uma pesquisa que vem sendo realizada há pouco mais de três anos e 
que permitiu o mapeamento não só das atividades exploradas pela empresa e 
os circuitos acionados para viabilizar a compra e transporte dos componentes 
utilizados na montagem das máquinas, mas também o que se configurou como 
uma rede de proteção paralela. E é através dessa rede que funcionários da 
empresa negociam seus próprios “esquemas”, criando uma espécie de 
ilegalismo dentro do ilegalismo e inserindo uma série de impasses e 
necessidades de se estabelecer um circuito fechado entre aqueles que operam 
essa rede. 
 

Palavras-chave: jogos de azar; máquinas caça-níqueis; redes de proteção; 

ilegalismo; contravenção.  
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ABSTRACT 
 
 
The paper seeks to analyze the instrumentalization and the exploration of slot 

machines in Rio de Janeiro through protection rackets. Methodologically, the 

narrative focuses on the paths of the actors and interlocutors which were part of 

the research, and also on the historical contextualization of the origins of the “jogo 

do bicho” (the animal game, an illegal Brazilian gambling activity) and the 

acknowledgment of the slot machines as felonious activities. A sort of mapping 

of the pillars of criminal economy is then proposed, embodied by juridical/police 

and family protection rackets, articulated to operate the activities of "Jogos 

Eletrônicos Ltda", a shell company used for the assembly, distribution and 

exploration of machines. Organized in three chapters, the paper is part of a 

research that has been carried out for over three years and has produced the 

mapping of not only of the activities explored by the company and the circuits 

activated to enable the purchase and transportation of the components used in 

the assembly of the machines, but also what came to be a parallel protection 

racket. It is through this network that the company’s employees negotiate their 

own "schemes", creating, to some extent, illegality within the illegality, and 

initiating a series of dilemmas and requirements in order to establish a closed 

circuit between those who operate this network. 

 

Keywords: gambling; slot-machines; protection rackets; illegality; felony. 
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Introdução 
 

De lembrança, foi aos cinco ou seis anos de idade que indiretamente fiz 

minhas primeiras apostas no jogo do bicho ou como meu pai se referia ao jogo, 

a “fezinha”. À época, eu e minha família vivíamos em um morro localizado na 

Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, em um local conhecido pelos moradores 

como Montes1. Pela pouca idade, não tinha noção do que era o jogo do bicho. 

Cena comum do cotidiano familiar, meu pai, na sala, pedia para que eu e minha 

mãe falássemos quatro dezenas. Ele, confiante nos palpites, anotava tudo e saia 

de casa para jogar. Várias foram as vezes em que me levou junto. As primeiras 

lembranças são dos apostadores organizados em filas na frente de um senhor 

sentado num bar próximo de casa, enquanto este anotava os palpites.  

O jogo, apesar de ser feito em bares ou na rua, ou seja, em locais vistos 

por todos, era quase que secreto. Os apostadores sussurravam os números para 

o bicheiro2 ou lhe apresentavam uma cópia da aposta que queriam fazer. A 

questão da ilegalidade do jogo em si, era talvez, a menor das preocupações, 

visto que não havia a possibilidade eminente de uma abordagem policial, sem 

antes, pela dinâmica3 do tráfico local, os moradores tomarem conhecimento de 

uma incursão. O cuidado dos apostadores era para que outros jogadores ou 

pessoas que estavam por perto da banca, não escutassem os números 

apostados. Um misto de superstição e ganância. Independentemente do número 

de vencedores o que determinava o valor a ser recebido era o tipo de aposta 

realizada e a quantia aplicada em cada uma das apostas. 

                                                           
1 De modo a não colocar em risco a identidade de quaisquer um dos interlocutores, o nome dos 
bairros e dessa localidade serão preservados, utilizando assim, nomes fictícios. 
2 Diferente do propagado no senso comum, bicheiros são funcionários responsáveis por ficar nos 
pontos ou banca do jogo do bicho. Outra denominação é utilizada para se referir aos bicheiros: 
os apontadores. São eles que efetuam as apostas anotando-as em um bloco de papel – o pule - 
devidamente numerado e, geralmente, preso em cadeiras escolares de madeira com elásticos 
ou apoiados em veículos ou balcões de botequins. Ao terminar de anotar a aposta, carimba o 
pule e assina. Existem blocos de apostas diferentes em cada banca. Os donos das bancas são 
os banqueiros e um mesmo banqueiro comumente possui o controle de mais de uma banca. 
3 A qualquer movimentação de forças policiais nas entradas do morro, imediatamente eram 
escutados fogos de artifício a fim de alertar os traficantes da presença da polícia e evitar a 
apreensão de drogas ou a prisão destes. Além dos fogos de artifício, o “12 por 1”, a presença 
policial era anunciada pelos traficantes em movimentação no morro gritando que a favela estava 
“lombrada”, gíria do tráfico e adotada pelos moradores para se referir à presença da polícia. Com 
isso, além do fechamento das bocas de fumo, as bancas do bicho eram escondidas pelos 
apontadores que continuavam com as apostas, porém de maneira discreta, interrompendo 
quando a presença dos policiais era próxima. 
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Posteriormente à efetivação da aposta, meu pai guardava 

cuidadosamente na carteira o pule do jogo e, ao retornarmos para casa, a 

primeira coisa que se fazia era colocá-lo embaixo da imagem de São Jorge que 

ficava em um altar no corredor da casa, não sem antes sussurrar um pedido de 

ajuda ao Santo. O ritual era repetido após todas as apostas, seja no jogo do 

bicho, seja nas apostas da Loteria Federal, sendo a mais comum, a Mega Sena.  

Não conseguia naquela idade, compreender a lógica de um jogo que 

identificava bichos por números. Não fazia sentido escolher números aleatórios 

e ouvir meu pai comentar com amigos ou com minha mãe que havia “dado” 

cachorro, avestruz ou outro bicho qualquer. A primeira percepção sobre a 

ilegalidade da atividade, sem mesmo ter a real dimensão do que aquilo 

significava, dava-se ao escutar meu pai comentar sobre a dispersão dos 

apostadores e do bicheiro quando era realizada alguma operação policial em 

Montes ou quando as apostas eram realizadas em bancas no “asfalto”.  

O surgimento das máquinas caça-níqueis em Montes começou no final 

dos anos de 1990 e, assim como nas bancas de jogo do bicho, era comum ver 

filas de apostadores nos locais onde haviam as máquinas. Minhas memórias 

mais vivas do cotidiano familiar remetem à convivência com o jogo. Entenda-se 

aqui como jogo, outras modalidades para além do bicho e das caça-níqueis. 

Naquela época, quase que semanalmente eram realizadas reuniões na casa de 

uma tia paterna, também moradora de Montes, para promover entre familiares e 

amigos da família, jogos de cartas ou dominó. Na maioria das ocasiões as 

disputas envolviam apostas de baixos valores. 

As reuniões entorno da mesa de jogo fazem parte das primeiras 

lembranças da infância, assim como a curiosidade e interesse pelo jogo de 

cartas, que eram rechaçados por minha mãe pelo medo do vício. A preocupação 

de certa forma era pertinente. Todos ali praticavam algum jogo de azar ou 

apostavam dinheiro em outros jogos. Ainda muito novo, ganhei desta mesma tia, 

um jogo de bingo que passou a fazer parte da rotina de jogos da família, já que 

era o único que eu com a pouca idade que tinha, poderia facilmente participar. 

Mesmo que escondido de minha mãe, recebia algumas moedas da minha tia ou 

prima para apostar no jogo.  
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Desde muito novo acompanhava meu pai nas suas idas aos botequins do 

bairro. Levava comigo uma ou outra miniatura de carro e brincava enquanto ele 

bebia com amigos. O círculo de amizade era composto por vizinhos de bairro e 

constantemente envolvia uma roda de samba. Alguns dos compositores e 

artistas do samba renomados4 faziam parte daquela rotina e como à época 

aquilo tudo não se tornava tão atraente para uma criança quanto para um adulto, 

pedia para que meu pai me levasse para casa. Em uma dessas ocasiões, no bar 

do “Zé”5, realizei, de fato, minha primeira aposta em uma máquina caça-níquel 

que havia no local. 

Para minha surpresa e do meu pai, na primeira aposta com uma moeda 

de R$ 0,25, dada por ele, ganhei cerca de R$ 5,00. O sentimento de euforia foi 

rapidamente frustrado quando inseri em outras duas apostas, todo o dinheiro 

que havia ganho. Saí da máquina sem nenhuma moeda. Depois daquilo, nunca 

mais voltei a pedir dinheiro para apostar nas máquinas. O senso comum de 

máquinas programadas para reter o dinheiro dos apostadores me ganhava 

naquele momento e acabaram por minar o desejo de apostar novamente, 

embora as máquinas fossem extremamente atrativas com imagens de seleções 

da Copa do Mundo de 1998.  

Das máquinas caça-níqueis mudei para outros tipos de apostas que não 

envolviam dinheiro. O costume na época entre as crianças da rua era além do 

futebol e taco, jogar “bafo” ou dados apostando embalagens abertas de cigarros. 

Cada marca possuía um valor que era determinado numa tabela quase que 

padrão em que ninguém sabia a origem, mas todos da rua tinham anotadas em 

uma folha de caderno. Lembro de juntar maços de embalagens que não cabiam 

nas mãos. Diversas outras brincadeiras que envolviam apostas do tipo surgiram 

e eram realizadas. 

Da infância com as primeiras memórias do jogo até o entendimento do 

tema deste trabalho como objeto de pesquisa passaram-se mais de vinte anos. 

                                                           
4 Por preservar a identificação do bairro não irei identificar tais personagens por se tratar de 
figuras diretamente relacionadas a ele. 
5 Neste trabalho, os nomes dados as figuras não públicas e aos interlocutores que possam 
colocar em risco a identidade de quaisquer um deles serão preservados. Deste modo, utilizarei 
nomes fictícios e irei omitir o nome de alguns bairros e demais áreas que possibilitem essa 
identificação. 
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Perceber tais lembranças como partes importantes de uma trajetória foi possível 

a partir de conversas e reuniões de orientação e em grupos de pesquisa durante 

o percurso na universidade. O exercício de anotar como em um diário tudo o que 

me recordava e que havia relação com o jogo e a convivência familiar entorno 

dele, foi uma das etapas mais determinantes para o desenvolvimento da 

pesquisa. 

Costumo dizer que o tema “caiu de paraquedas” e que somente o percebi 

como tal, depois de uma conversa despretensiosa de corredor com o professor 

que viria a ser o novo orientador. Na época já havia iniciado a pesquisa em um 

outro tema, com outros objetos. Conversei com minha então orientadora sobre 

possíveis novos temas e algumas opções foram discutidas, porém, o tema deste 

trabalho sequer foi citado por mim.  

Me recordo que em uma das primeiras conversas com o novo orientador, 

mencionei a possibilidade de ir trabalhar com um dos meus primos. Ao citar o 

tipo de atividade que meu primo, que irei chamar de Wallace, desempenhava, 

quase que instantaneamente fui questionado se aquilo era um tema possível de 

ser desenvolvido. Quase que sem acreditar, fui tentando internamente articular 

algumas questões e hipóteses sobre o pouco de informação que eu tinha sobre 

o trabalho em questão. Amadurecer a ideia de trabalhar um novo tema foi algo 

demorado e que por envolver uma pesquisa das próprias memórias familiares, 

acabou por me fazer questionar a relevância de uma pesquisa como essa.  

O processo de compreensão do valor científico do tema e enxergá-lo 

como tal, foi demorado e implicou numa mudança completa dos rumos da 

graduação. Decidir permanecer na universidade por mais tempo não é algo 

simples e envolve questões pessoais e profissionais. Porém, talvez como uma 

resposta aos questionamentos internos, cada conversa que tive com Wallace no 

decorrer desse processo revelava informações valiosas e ainda mais intrigantes 

sobre o tema. Dali para frente, uma infinidade de pesquisas bibliográficas, 

matérias jornalísticas e discussões familiares foram norteando o 

desenvolvimento do trabalho. 

Certamente pela complexidade do tema, alguns impasses e dificuldades 

surgiram. Me questionei sobre como se daria a entrada no campo, a metodologia 
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mais adequada para a inserção, as questões éticas da pesquisa, a veracidade 

das informações passadas pelos interlocutores. Parte dos questionamentos era 

pertinente e parte não deveria sequer estar em voga. Não cabia como 

pesquisador questionar sobre a veracidade das informações, mas através do 

próprio trabalho de pesquisa chegar a hipóteses sobre os porquês de as 

informações serem dadas de tal forma. 

A relação de parentesco com o principal interlocutor da pesquisa 

certamente contribuiu para o desenvolvimento do tema. A completude das 

informações dadas e a relação de confiança estabelecida com os demais 

interlocutores, foram outros facilitadores do processo produtivo. Junto a isso, a 

leitura de pesquisadores que são referências em temas relacionados a 

contravenção, jogo do bicho, mercados de proteção, redes de relação, foi 

fundamental para articular teoricamente e empiricamente o tema. Michel Misse, 

Bruno Latour, Roberto DaMatta, Michel Foucault, Felipe Santos Magalhães, 

Daniel Hirata, Marcelo Pereira de Mello, Rômulo Labronici são alguns dos 

principais autores que subsidiaram o processo de pesquisa e a articulação do 

tema com as questões que foram se apresentando. 

Desta forma, até chegar ao objeto deste trabalho, busco apresentar de 

maneira breve alguns pontos importantes para o desenvolvimento e articulação 

do tema central. No capítulo inicial, por meio de pesquisas de historiadores e 

antropólogos, traço uma espécie de linha do tempo do jogo do bicho no Rio de 

Janeiro. Do surgimento do jogo até a forma de atuação dos principais banqueiros 

até o final dos anos de 1980 e início da década de 1990. A articulação política e 

a ambiguidade da relação entre os banqueiros e o Estado, o processo de 

territorialização do jogo, as teses levantadas por outros pesquisadores, assim 

como as críticas às abordagens culturalistas do tema e o surgimento das famílias 

de banqueiros do jogo são alguns dos pontos tratados. 

No capítulo seguinte, a atuação das famílias de contraventores, o 

envolvimento dos banqueiros com importantes elementos da cultura popular 

como o samba, carnaval e futebol, a prisão dos principais contraventores durante 

a Ditadura Civil-Militar e a colaboração do principal personagem do jogo com o 

regime, são trabalhados. Do mesmo modo, a estratégia de manutenção e 

ampliação dos negócios por parte dos banqueiros, através da expansão 
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territorial e por assumirem para si o papel do Estado na implantação de projetos 

sociais nos bairros onde atuam por meio de escolas de samba apadrinhadas, 

também são abordadas no capítulo. 

Em um segundo momento, o que se coloca é a introdução das máquinas 

caça-níqueis no país, bem como as discussões em torno da legalização dos 

jogos de azar no Brasil, a morte e as disputas familiares pela herança de um dos 

mais conhecidos contraventores, os primeiros contatos com os interlocutores, a 

percepção e compreensão do valor científico de um novo tema de pesquisa 

como um dilema do processo de escrita e a contextualização da existência da 

“Jogos Eletrônicos Ltda”. 

No terceiro e último capítulo, a consolidação do processo de pesquisa 

através da apresentação e discussão sobre a amplitude territorial da atuação da 

“Jogos Eletrônicos Ltda”, as entrevistas com os interlocutores, a complexidade 

das relações e as ramificações provenientes das atividades na empresa e dos 

mercados de proteção, são os principais pontos abordados. Insere-se ainda 

como eixo do capítulo, a articulação com conceitos importantes para o 

entendimento dos temas que atravessam o objeto de pesquisa, a existência de 

diferentes redes de proteção com bases distintas, mas que são essenciais para 

sustentar e operacionalizar a exploração das máquinas caça-níqueis. 

Vale ressaltar que no capítulo final deste trabalho são apresentados ainda 

algumas hipóteses para a popularização do jogo de caça-níqueis. Do mesmo 

modo os circuitos acionados para viabilizar a compra e o transporte dos itens, os 

requisitos para ser contratado pela “Jogos Eletrônicos Ltda” e as negociações 

com o tráfico e com o Estado. Por fim, o que se coloca como a rede de proteção 

paralela, onde os “esquemas” de funcionários da empresa acontecem e criam 

uma espécie de ilegalismo dentro do ilegalismo, inserindo uma série de impasses 

e necessidades de se estabelecer um circuito fechado de confiança entre 

aqueles que operam essa rede. 

É importante explicitar que neste trabalho, não possuo a pretensão de 

redescobrir, recontar ou dar novas explicações para o processo histórico de 

surgimento dos jogos de azar e, principalmente, o jogo do bicho no Rio de 

Janeiro. O tema central desta pesquisa é especificamente como se dá a 
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operacionalização e a exploração das máquinas caça-níqueis através da 

articulação e acionamento de três redes de proteção: a rede jurídico-policial, a 

rede familiar e a rede paralela. Para tanto, apresentar com base nas pesquisas 

e estudos de outros autores o histórico do jogo do bicho se fez necessário para 

possibilitar a contextualização da introdução das caça-níqueis.  

Desde o primeiro momento em que soube das atividades de Wallace na 

“Jogos Eletrônicos Ltda”, passaram-se pouco mais de três anos, onde como já 

mencionado, outra pesquisa era desenvolvida. Do momento em que decidi 

modificar o tema e objeto de pesquisa para desenvolver este trabalho até sua 

finalização, somam-se três anos, assim como da primeira entrevista com o que 

se configurou como o principal interlocutor. Entretanto, não é um objetivo finalizar 

este trabalho assegurando verdades ou chegando a algum diagnóstico sobre o 

tema. Tampouco acredito se tratar de um tema esgotado cientificamente pelos 

diferentes pesquisadores das ciências humanas. 
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1. Jogo do bicho: identidade carioca 
 

Em qualquer conversa de bar ou entre amigos, ao se falar sobre o jogo do 

bicho quase que instantaneamente se fala sobre samba e, consequentemente, 

sobre o Rio de Janeiro ou sobre uma possível identidade carioca, nas mais 

estereotipadas das visões. Provavelmente, grande parte dessa relação triangular 

entre o jogo, o samba e o “ser carioca” é dada pela existência e importância dos 

personagens históricos que fizeram e ainda fazem parte do cotidiano do jogo do 

bicho.  

A presença dos consagrados banqueiros do jogo do bicho nas dinâmicas 

da vida cultural carioca atrela-se diretamente ao enobrecimento dos desfiles das 

principais escolas de samba em meados dos anos de 1970 (LABRONICI, 2012). 

O apadrinhamento das agremiações por parte dos banqueiros permite que a 

influência exercida por eles alcance os campos políticos, econômicos e sociais. 

Filippina Chinelli e Luiz Antônio Machado da Silva em O vazio da ordem: 

relações políticas e organizacionais entre as escolas de samba e o jogo do bicho6 

tratam de maneira precisa essa aproximação entre o bicho, o samba e a política. 

O artigo aponta que essa relação se dá provavelmente por conta da base 

sociocultural do bicho e do samba, enquanto a política seria um resultado da 

relação entre esses dois “mundos” a partir da influência dos banqueiros nas 

escolas.  

Para Chinelli e Machado, a subvenção dada pelo poder público às escolas 

de samba parte da lógica do controle político e clientelista justificada como um 

investimento no turismo interno e externo (2004, p. 208).  Não se pode, porém, 

confundir a popularidade do bicho e do samba com possíveis similaridades no 

que tange aos processos de popularização de ambos. Como assinalam no artigo,  

O jogo do bicho, apesar de sua grande popularidade, teve sua 

expansão patrocinada, se não pelas elites, pelo menos por camadas 

estabelecidas da população carioca: principalmente os pequenos 

comerciantes de retalhos, responsáveis diretos pelo seu movimento na 

                                                           
6 Artigo publicado originalmente na Revista do Rio de Janeiro edição nº 1 da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em 1993. Para fins de pesquisa, tive acesso à edição nº 12 
publicada em 2004. 
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direção dos subúrbios (MELLO, 1989, p.130 Apud CHINELLI, e 

MACHADO DA SILVA, 2004, p. 218). 

Entretanto, retornando à aproximação entre o bicho e o samba, pode-se 

dizer que essa relação é estabelecida a partir do reconhecimento dos banqueiros 

do jogo sobre a necessidade de se dialogar com atividades comuns ao mesmo 

estrato social. O interesse nessa articulação possui também outras hipóteses. 

Lavagem de dinheiro do jogo e a ampliação da influência territorial dos 

contraventores nos bairros e municípios que tradicionalmente dão origem às 

agremiações em que se associam, são algumas das hipóteses. 

O ápice dessa relação se constitui através da escolha dessas importantes 

figuras como patronos ou presidentes de honra das suas respectivas escolas de 

samba. Para Labronici, 

[...] assim, o banqueiro apresenta-se não apenas como um operador 

de uma contravenção, mas é também visto como uma espécie de líder 

comunitário que busca a todo momento aumentar sua influência e seu 

prestigio perante o grupo. As ‘generosidades’ do bicho não são tão 

generosas como parecem em um primeiro momento, pois são fontes 

claras da busca pela manutenção de poder e influência (LABRONICI, 

2012, p. 62). 

 O jogo do bicho, porém, possui outras ligações com o Rio de Janeiro para 

além do samba, do aporte econômico dos banqueiros no carnaval e da disputa 

por influência territorial. Todavia, não possuo a pretensão de “redescobrir” ou 

recontar suas origens posteriormente a leitura de trabalhos realizados por 

importantes historiadores e antropólogos brasileiros. Apresento, portanto, um 

breve histórico do jogo do bicho para, então, contextualizar como a prática se 

tornou um mercado que, embora ilícito, possui extrema importância na dinâmica 

social da cidade.  

  O historiador Felipe Magalhães (2005) assinala certa homogeneidade 

entre as abordagens no que tange às procedências do jogo, demarcando o 

antigo Jardim Zoológico da cidade, fundado em 1888, no bairro de Vila Isabel, 

como seu local de origem. De propriedade de João Batista de Viana Drummond, 

o Barão de Drummond, o zoológico passou por uma crise financeira logo nos 

primeiros anos de funcionamento, mesmo com a empresa do Barão recebendo 
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anualmente uma contribuição do poder público, cujos valores já não eram 

suficientes para a manutenção do parque.  

 Preocupado com o futuro do empreendimento, o Barão se entusiasmou 

com o antigo jogo das flores, financiado pelo mexicano Manuel Ismael Zevada 

em um sobrado na Rua do Ouvidor, no Centro do Rio (MAGALHÃES, 2005, p. 

16). A possibilidade de obter recursos financeiros para a manutenção e 

melhorias no zoológico fez com que Drummond demonstrasse interesse em 

adaptar o passatempo para uma versão que contemplasse as atividades 

desenvolvidas em seu negócio. A dinâmica do jogo do bicho era a mesma do 

jogo das flores, diferenciando-se apenas pelas representações dos números 

implícita nos nomes.  

Fato unânime entre os memorialistas do jogo, sua origem é datada em 

1892. O novo cenário político e econômico com a República, levou o Barão a 

solicitar permissão ao município para explorar jogos lícitos no Jardim Zoológico 

(MAGALHÃES, 2005, p. 29) de forma a aumentar a arrecadação e subsidiar os 

custos de manutenção do parque. Com a concessão municipal para a realização 

de jogos no local mediante à fiscalização, o Barão inaugurou no primeiro 

domingo de julho de 1892, uma série de atrações para o público.  

As distrações eram diversas, como visto no trecho abaixo retirado do 

Jornal O Tempo, de 6 de julho de 1892: 

A empresa está atualmente organizada sob grandes moldes, 

procurando o mais possível distrair o público por todos os meios do seu 

alcance, organizando concertos, bailes públicos, circos de cavalinhos, 

espetáculos diversos, bilhares, jogos carteados, jogo de bola e outros 

modos de diversão (Jornal O Tempo, ed. de 06 de julho de 1892). 

 O principal atrativo, porém, era o jogo do bicho. Ao comprar o bilhete de 

entrada para o Jardim Zoológico por 1$ (um mil réis), os frequentadores 

recebiam impresso no ingresso a imagem de um dos 25 animais existentes no 

parque. Ao final de cada tarde, às 17h00, uma caixa de madeira era aberta no 

alto de um poste localizado perto da entrada do Jardim Zoológico. Dentro havia 

a gravura de um dos animais que era escolhida pelo Barão e inserida na caixa 

pela manhã antes da abertura do parque.  
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 A premiação do jogo – 20$000 (vinte mil réis) - era dada para todos os 

frequentadores que possuíssem o bilhete com a figura sorteada, 

independentemente da quantidade de vencedores. Naquele dia, 23 pessoas 

foram premiadas ao ser revelado que a gravura armazenada na caixa era a de 

um avestruz. Os principais jornais da época noticiaram com entusiasmo o 

sucesso das atrações do Jardim Zoológico e o bicho sorteado.  

Dali em diante o jogo foi ganhando fama pela cidade, levando à 

Companhia Ferro-Carril de Vila Isabel7, também de propriedade do Barão, a 

disponibilizar linhas de bondes exclusivas para o parque. Poucos dias após o 

início dos sorteios no Jardim Zoológico, os bilhetes começaram a ser vendidos 

fora do empreendimento, na Rua do Ouvidor. Vale ressaltar aqui que os bilhetes 

possuíam validade de quatro dias, não sendo necessária a entrada no parque e 

permitindo ao comprador que soubesse do resultado do sorteio através dos 

jornais. 

Uma das prerrogativas para a exploração do jogo nas dependências do 

Jardim, como já citado anteriormente, era a fiscalização. Com a comercialização 

dos bilhetes fora das dependências do parque e a rápida popularização do jogo, 

a visão de modernidade e elegância sobre as atrações do Zoológico, deu lugar 

à preocupação com os males do jogo e com o aumento espantoso do número 

de frequentadores do parque. Entretanto, era de se esperar que ocorresse a 

popularização de opções de lazer na cidade, visto o crescimento populacional e 

econômico do então Distrito Federal, como aponta Magalhães: 

(...) o Distrito Federal assumia a posição de mais importante centro 
financeiro do Brasil e possuidor de um mercado consumidor bastante 
atraente para possíveis investidores. Estas marcas aliadas ao 
cosmopolitismo da cidade iriam influenciar enormemente o processo 
de crescimento e diversificação do mercado de diversões. 
 
Estes dados reunidos servem para refletir acerca do processo de 
expansão da cidade e do meio circulante, relacionando-o a este 
emergente mercado. Esta quantidade de pessoas circulando pelas 
ruas da cidade, com muito ou pouco dinheiro no bolso, buscava 
alternativas para o lazer. As festas religiosas, como a do Divino, já não 
gozavam do mesmo prestígio de antes, muito em função da 
perseguição sofrida desde os tempos da monarquia, acentuada com a 
instalação da República, pois representariam uma marca do atraso 
colonial, não combinando com os anseios de uma modernização 
inspirada em critérios europeus (MAGALHÃES, 2005, p. 35). 

                                                           
7 Empresa de transporte que operava os bondes no Rio de Janeiro. 
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A apreensão do poder público com a disseminação do jogo do bicho e de 

outros tipos de diversões semelhantes pela cidade acarretou na publicação do 

Decreto nº 41, em 17 de maio de 1893, que proibiu que casas de apostas 

comercializassem jogos de azar e de loterias estrangeiras. A proibição baseada 

em uma suposta perversão da moralidade e dos costumes religiosos do povo 

brasileiro não impediu a prática do jogo, como expõe Labronici em sua 

dissertação de mestrado citando em tradução própria a historiadora Amy 

Chazkel: 

Em 1895 banqueiros não afiliados a Drummond já realizavam apostas 

por conta própria sem a influência dos desenhos sorteados no 

zoológico e pagavam aos ganhadores com seus próprios ganhos - e 

sem dúvida apreciavam lucros por conta própria também. No período 

crucial entre 1892 e 1895, quando as autoridades da cidade do Rio 

permanentemente fecharam a loteria dos bichos no zoológico, estas 

pequenas loterias não possuíam registros com o governo local ou 

sofriam perseguição policial. (Chazkel, 2007, p.544 Apud LABRONICI, 

2012, p.40) 

 
 Em 1895, menos de dois anos da publicação do Decreto nº 41, o poder 

público determinou os tipos de jogos de azar aceitos e suas periodicidades, 

sendo permitidas apenas apostas semanais em corridas e eventos esportivos. O 

mesmo Decreto proibiu ainda a figura dos bookmakers que, associados à clubes 

de corridas ou autonomamente, agenciavam apostas em corridas de cavalo, 

jogos esportivos e no jogo do bicho, sendo considerados intermediários.  

 Nota-se que somente em 03 de outubro de 1941, o jogo do bicho foi 

especificamente citado em um ato normativo. O Decreto-lei nº 3.688 em seu Art. 

58, o categoriza como uma contravenção penal, responsabilizando legalmente 

vendedores, intermediários, banqueiros, apostadores e todos os outros 

envolvidos em quaisquer etapas, da produção de material ao sorteio. Portanto, 

à época, mesmo sem a existência de jurisprudência específica quanto a 

legalidade ou não do jogo, sua exploração era reprimida pelo poder público, o 

inserindo em uma “posição intermediária entre o permitido e o proibido, legal e 

ilegal”8.  

Nesse escopo de ambiguidade no tratamento dado ao jogo, a imprensa 

possuía papel importante. Nos primeiros anos do século XX, começaram a 

circular jornais dedicados ao tema, o mais famoso deles, O Bicho, foi publicado 

                                                           
8 LABRONICI, 2012, p.47 
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entre os anos de 1903 e 1914, trazendo como os outros periódicos do tipo como 

Mascotte e Talismã, de resultados à palpites e levantamentos dos animais mais 

sorteados. Do mesmo modo, outros jornais como O Bichinho, desempenhavam 

papel combativo ao jogo. O tratamento do jogo como algo ora aceitável ora 

perversor, pode ser explicado pela sua não associação a práticas violentas na 

época. Sua repressão era exclusivamente pautada em valores morais e sociais, 

visto que somente passou a ser objeto de preocupação do poder público quando 

se popularizou e deixou de ser uma diversão da elite da capital.  

 Apesar do funcionamento mesmo que proibido, não havia uma estrutura 

organizacional pura do jogo. Sua exploração era dada conjuntamente à 

comercialização de produtos ou apostas diversas. Dos donos de armazéns aos 

sapateiros, dos bookmakers aos vendedores ambulantes, dos comerciantes aos 

banqueiros. Figuras variadas estavam inseridas em suas dinâmicas e 

financiamento.  

 Documentos9 da época apontam o que possivelmente seria a primeira 

família de banqueiros do jogo do bicho. Da tabela com endereços, nomes e 

gêneros de 25 firmas comerciais, quatro delas possuíam o nome dos Labanca 

como proprietários. José, aparecia como proprietário de três firmas, enquanto 

Eugenio Labanca, de uma. As empresas da família comercializavam bilhetes de 

loteria, porém, também se negociavam bilhetes do jogo do bicho. 

 Barbosa (1993, p.73, apud MAGALHÃES, 2005, p. 84), em sua obra sobre 

a malandragem intitulada “Ban-ban-ban!”10, descreve uma conversa com 

Giuseppe Labanca realizada na Casa de Detenção, onde ambos cumpriam 

pena. O relato do cronista dava conta da surpresa em que ficara quando 

Giuseppe, ao perceber que chovia, queixou-se de possíveis perdas com o jogo 

do bicho em virtude da chuva, que indicaria que o bicho sorteado seria o jacaré 

(MAGALHÃES, 2005, p. 84). 

 O historiador aponta ainda que Labanca bancava o jogo do bicho no 

Centro do Rio de Janeiro e dentro da prisão, sendo encontrados registros das 

atividades da família com a contravenção por mais de trinta anos. Entre os anos 

                                                           
9 Ofício de 20 de agosto de 1908 do chefe de Polícia Alfredo Pinto Vieira de Mello ao então 
Prefeito do Distrito Federal, General Francisco Marcelino de Souza Aguiar. AGCRJ. 45-2-30. fls. 
140-141. 
10 BARBOSA, Orestes.  Ban-ban-ban!. 2ª Edição, Rio   de   Janeiro: Secretaria Municipal de 
Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1993. 
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de 1940 e 1950, surgem novos atores como banqueiros do bicho. Contudo, um 

novo fator pôde ser observado: a delimitação territorial da atuação dos 

banqueiros que, assim como hoje, eram protegidas a partir de confrontos com 

concorrentes e do estabelecimento de redes de proteção com o pagamento de 

propina à policiais. 

 As décadas de 1950 e 1960 trazem consigo um processo de 

fortalecimento do jogo com a abertura de pontos exclusivos para apostas 

desvinculando sua exploração de comércios diversos onde eram vendidas 

anteriormente. A nova etapa do jogo do bicho permitiu o enriquecimento dos 

banqueiros que, além da já mencionada territorialização, passaram a expandir 

seus negócios. 

 Labronici, Misse, Chinelli & Machado e outros pesquisadores indicam que 

até esse momento haviam constantes disputas entre os banqueiros que desde 

os anos de 1940 já despontavam como principais chefes do bicho da época. A 

imagem dos bicheiros como figuras perigosas passa a ser construída no 

imaginário popular não sem razão. Eram comuns as notícias sobre mortes de 

pessoas envolvidas com o jogo do bicho, como apontam os autores. 

  Entendendo a necessidade de manutenção dos lucros do jogo, do 

apaziguamento das relações entre os contraventores e a visão que o mercado 

de apostas ilícitas poderia ser vantajoso para todos, sem a necessidade de 

prolongar as já excessivas rixas, os principais banqueiros passam a se organizar 

de forma a dividir os territórios e evitar assim, os confrontos pelos pontos. A 

organização dos banqueiros deu origem ao que foi chamada de “cúpula do jogo 

do bicho” que, além de definir delimitações territoriais, determinou regras e 

organizou de maneira mais eficaz as dinâmicas do jogo.  

 Fazendo referência ao trabalho de Simone Soares, Labronici reproduz 

uma entrevista da antropóloga com um “porta-voz” da cúpula do jogo: 

 

Temos nossa cúpula, que são sete: Castor (presidente), Miro, Luiz 

Drummond, Turcão, Rafael Palermo, Anísio Abraão, Capitão 

Guimarães. Aqui estamos divididos em cinco áreas: Zona Centro, Zona 

Norte, Baixada e interior. Cada zona tem três representantes, são 15 

representantes. Temos uma reunião todo mês com a cúpula. A cúpula 

não decide, quem decide é a maioria dos representantes numa votação 

democrática. Nossas decisões são só aqui no Rio, nós não interferimos 
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nos outros Estados. Nossa tecnologia é a mais avançada. Aqui não 

aparece aventureiro. Cada um tem a sua área. Se eu quiser vender 

meu negócio, tenho que vender para meu vizinho. Ninguém pode 

vender seu ponto sem dar preferência ao banqueiro vizinho. No centro 

da cidade, nós temos 8 a 10 banqueiros; se ninguém estiver 

interessado (os vizinhos) poderá vir um outro banqueiro. Existe o 

respeito. Existe uma disciplina, uma hierarquia. Eu tenho quase 300 

empregados. Tenho nove pontos em lojas e na rua. Cada loja tem o 

gerente, o caixa (carimbador), os aranhas (cambistas) e os 

funcionários (SOARES, 1993, p. 75-6 Apud LABRONICI, 2012, p. 57). 

 

 A organização espacial do jogo e dos banqueiros demarcada no trecho 

acima, não é estabelecida como uma simples estratégia de ação gerencial da 

contravenção. Mais do que isso, constitui uma rede de proteção política e 

econômica do jogo do bicho crucial para agenciar esse importante mercado. O 

que podemos chamar de fenômeno da territorialização não se restringe ao jogo 

do bicho. Estratégia semelhante de divisão geográfica foi utilizada pelos grupos 

que comandam e disputam o controle do tráfico de drogas no Rio de Janeiro 

(MISSE, 2007), porém, sem obter sucesso ou muito menos minimizar os efeitos 

das disputas territoriais.  

Para Misse (2007), a diminuição da violência e, principalmente, o fim das 

disputas pelos pontos do jogo, são resultados da busca pela “oligopolização” 

desse mercado a partir do surgimento da “cúpula do jogo do bicho”, limitando, 

organizando e gerenciando os domínios dos banqueiros. Essa divisão territorial, 

porém, não se constituiu de maneira arbitrária. Cabe ressaltar que, inicialmente, 

os contraventores se estabelecem em zonas territoriais onde possuem algum 

tipo de vínculo, seja por terem nascido no bairro, seja por terem passado parte 

da vida nele.  

A relação de pertencimento dos contraventores com os territórios onde 

operam permitiu e facilitou a entrada desses em diferentes atividades culturais 

comuns. Estrategicamente, a inserção dos banqueiros no futebol e, 

principalmente, no samba, consolidado através da patronagem de diferentes 

escolas de samba é um dos principais marcos no reconhecimento dessas figuras 

como benfeitores nos municípios ou bairros onde controlam as bancas. É a partir 

do reconhecimento dos banqueiros como nomes importantes em suas 
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respectivas escolas de samba, que tanto o jogo do bicho quanto o carnaval 

passaram a ser associados, potencializando assim, o poder político dos 

contraventores em seus domínios. 

As táticas adotadas pela cúpula do jogo demonstraram uma preocupação 

com a manutenção e expansão dos negócios. Não considero, contudo, que essa 

etapa seja semelhante a um processo de profissionalização ou “mafialização” do 

jogo do bicho, como empregado de maneira panfletária em algumas 

produções11. Misse (2007), trabalha como a noção de “Crime Organizado” possui 

múltiplos significados de acordo com o que é conveniente para o interlocutor. O 

sociólogo aponta que a organização do jogo, “ainda que em bem menores 

proporções”, se aproxima da máfia norte-americana do jogo. Para o sociólogo, 

 

Algum grau de organização é necessário para manter o controle sobre 

os agentes que operam nesses “territórios”, bem como para 

estabelecer relações de troca com os agentes públicos encarregados 

de reprimi-los (MISSE, 2007, p. 144). 

 

 O fragmento exposto dá conta ainda de um outro fator de preocupação 

dos banqueiros: as constantes investigações e a ameaça de repressão policial. 

Constituir uma rede de proteção jurídico-policial foi e continua sendo 

estrategicamente necessário para a manutenção das operações do bicho tanto 

para evitar prisões de apontadores quanto para proteção dos pontos através do 

pagamento de propina à agentes públicos de diferentes níveis e poderes. 

Negociar com o poder público, seja através de seus agentes, seja com governos 

foi um passo fundamental para a subsistência do jogo do bicho. 

 Aproveitando-se da intensificação do poder político exercido pelos 

contraventores e, entendendo a emergência de alavancar os negócios ao 

mesmo tempo em que se negocia com o poder público, a cúpula do jogo valendo-

se da aproximação já consolidada com as agremiações e com o carnaval, 

passou a se organizar através da Liga Independente das Escolas de Samba do 

Rio de Janeiro (Liesa), em 1984.  A partir desse momento, o poder exercido pelos 

banqueiros passa a ser ainda mais evidenciado. Financiar escolas de samba é, 

para além de ampliar a influência territorial, se fortalecer como agente político, 

                                                           
11 Ver Jupiara e Otávio (2015). 
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sobretudo ao tirar o protagonismo do poder público como mantenedor e 

patrocinador de um evento extremamente popular como o carnaval e alavancar 

a imagem de homens do povo. 

 A origem da LIESA, porém, possui uma outra versão narrada dessa vez, 

por quatro importantes contraventores e apresentada em entrevistas contidas no 

livro do economista Luiz Carlos Prestes Filho, intitulado “O maior espetáculo da 

Terra: 30 anos de Sambódromo”. Os depoimentos expõem de maneira quase 

que padronizada os fatores que levaram à criação da associação. Cabe 

ressaltar, contudo, que a versão dos contraventores não exclui as hipóteses 

levantadas.   

 Até 1983, tanto a organização do desfile das escolas de samba quanto 

todo o processo de produção do carnaval e as negociações das agremiações 

com o Governo, eram mediados Associação das Escolas de Samba do Brasil 

(AESB). O grupo composto por 45 escolas de samba gerava constantes 

insatisfações diante da disparidade e divergências políticas entre as 

agremiações. O principal descontentamento de um grupo formado por 10 

agremiações era em relação ao peso dos votos nas reuniões da AESB. 

 Para Luizinho Drummond da Imperatriz Leopoldinense, ter os rumos das 

grandes escolas definidos a partir de votações igualitárias com agremiações 

menores, era como ter times como Bonsucesso, Olaria ou Madureira, definindo 

o futuro do Flamengo, Vasco, Fluminense ou Botafogo nos campeonatos 

(PRESTES FILHO, 2015, p. 96). Outros pontos citados nas entrevistas dão conta 

de divergências nas propostas apresentadas pelas grandes escolas quanto ao 

número de carros alegóricos e outros quesitos como bateria, harmonia e até 

mesmo quanto à valores recolhidos pelo Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição (ECAD).  

 Os entrevistados mencionam ainda um desentendimento ocorrido entre o 

então presidente da Mangueira, Djalma dos Santos e o presidente de uma 

agremiação menor, em frente à sede da AESB, como fato marcante para a saída 

do grupo12 da Associação. Fato é que a partir da atuação da LIESA como 

responsável pelas negociações que envolvem as escolas de samba e pela 

                                                           
12 Portela, Beija-Flor de Nilópolis, Mocidade Independente de Padre Miguel, Imperatriz 

Leopoldinense, Vila Isabel, Mangueira, Salgueiro, Caprichosos de Pilares, Império Serrano e 
União da Ilha do Governador, participaram da fundação da LIESA. 
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organização do carnaval carioca, o evento começou a ganhar contornos de um 

espetáculo artístico grandioso como hoje é conhecido e permitir às agremiações, 

compositores de samba-enredo e demais envolvidos na cadeia produtiva do 

carnaval, reconhecimento e ganhos maiores.  

    A inteligente estratégia dos pensadores do jogo e do carnaval os inseriu 

em patamares de superestrelas da contravenção. Seus nomes passaram a ser 

diretamente vinculados com as escolas de samba e os colocou como alvos de 

operações policiais. É nesse contexto que a história do jogo do bicho de fato 

passa a ser objeto de interesse para esse trabalho, sendo melhor debatida no 

capítulo seguinte. Entretanto, outro ponto importante para ser ressaltado é 

referente as produções que foram realizadas sobre o jogo do bicho que acabam 

caindo na lógica do culturalismo, associando a popularização do jogo ao espírito 

da malandragem carioca.  

 A obra O Rio de Janeiro do meu tempo13, do memorialista e historiador 

Luís Edmundo da Costa (1878-1961) publicada originalmente em 1938, com três 

volumes, apresenta de maneira imprecisa e elitista a origem do bicho. Em 

Jogadores e Jogatinas, capítulo 28 da obra, Edmundo narra o jogo como um 

desatino de origem confusa que, nas mãos dos homens, foi corrompido e saiu 

do seu inocente caminho (COSTA, 2003, p. 543). Página a página, as 

contradições quanto à popularização e rentabilidade do jogo são evidenciadas. 

Enquanto se afirma que a nova diversão do Jardim Zoológico não obteve 

sucesso de maneira imediata, revela-se que três meses após o início do jogo já 

se contabilizavam lucros com o negócio, ora tratado como uma perversão ora 

como um “divertimento amável”.  

O autor chega a atribuir ao carioca um espírito obsessivo pelas apostas a 

partir de anotações de um caderno de compras, no qual os custos com apostas 

no jogo de um determinado cliente extrapolavam os valores gastos com 

mantimentos (COSTA, 2003, p. 546). A compulsividade por apostas é algo que 

não pode ser descartado, contudo, a abordagem naturalista de Edmundo acaba 

por atribuir a uma força coercitiva externa a disseminação do jogo no Rio de 

Janeiro. 

                                                           
13 Ao longo dos anos, outras edições e volumes foram publicados. Para fins de pesquisa, tive 
acesso à edição compilada do Senado Federal publicada em 2003 e disponível no link: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/1071 e acessado em 20/05/2017. 
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Seguindo a linha traçada por Edmundo, Simone Soares (1993), Micael 

Herschmann e Kátia Lerner (1993) e Sônia Missagia de Mattos (2012), conferem 

à popularização do bicho um caráter epidemiológico. A perversão do jogo se dá, 

então, por conta da população que ignorou o imaginário jocoso do Barão de 

Drummond e transformou o que antes era considerado uma brincadeira sadia e 

nobre em um jogo com efeitos moralmente maléficos para a sociedade. 

A afirmação acima é corroborada a partir do discurso de Mattos (2012), 

uma vez que o objetivo nobre do jogo é assumido como dado pela antropóloga 

meramente por ter sido criado pelo Barão. As tentativas de atribuir ao Barão um 

aspecto de benfeitor e não de assumi-lo como um empresário com interesses 

principalmente econômicos é constante em Mattos e em Herschmann e Lerner. 

Mattos diz, 

Nobres também foram os objetivos do Barão de Drummond ao criar o 

jogo do bicho. Essa foi a alternativa que ele encontrou para tentar 

conseguir dar continuidade a um zoológico que ele mantinha, em 

funcionamento com seus próprios recursos, na Vila Isabel, na cidade 

do Rio de Janeiro. Nele eram dadas aulas de zoologia e mantida uma 

exposição permanente de produtos da fauna brasileira (MATTOS, 

2012, p. 2). 

Outro ponto observado nas produções encontradas concerne à 

romantização do jogo. Para Mattos,  

Está envolvido no Jogo do Bicho todo um mundo fabuloso de orações, 

de visões, de superstições, de crenças. Um mundo mágico de símbolos 

e de sonhos que enreda e une diariamente milhões de brasileiros, na 

esperança de encontrar a porta de entrada, a passagem que os 

levariam a um futuro que desejam alcançar (MATTOS, 2012, p. 4). 

 Para além das diferenças nas abordagens, existem divergências pontuais 

quanto às motivações que levaram o Barão a requerer à Câmara Municipal 

concessão para a exploração de jogos no Jardim Zoológico. Enquanto grande 

parte do que se tem produzido sobre as memórias do jogo aponta para uma crise 

financeira enfrentada pela empresa posteriormente à Proclamação da República 

em 1889, pondo fim a contribuição anual oferecida por D. Pedro II, Magalhães a 

partir do acesso à novas fontes documentais, evidencia que o pedido de 
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Drummond se deu a partir de um entendimento que diante do papel de utilidade 

pública do Jardim, o governo pouco investia.  

 Ciente da evidente relação entre a exploração do jogo do bicho e do objeto 

dessa pesquisa - as máquinas de caça-níqueis - bem como da influência e do 

papel fundamental de famílias de contraventores conhecidas do jogo do bicho 

na introdução das máquinas no Rio de Janeiro, apresento no capítulo seguinte 

um histórico da atuação de uma dessas famílias desde seu patrono e pai de um 

dos mais emblemáticos contraventores, passando pela atuação de ambos como 

presidentes de importantes agremiações até as violentas disputas familiares 

após sua morte. 
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2. Império da contravenção  
 

Como visto no capítulo anterior, desde os princípios do século XX se tem 

registros sobre a atuação de famílias de banqueiros do jogo do bicho. As 

pesquisas anteriormente realizadas apontam os Labanca como precursores no 

ramo, entretanto muitas outras famílias tiveram seus nomes envolvidos na 

exploração do jogo do bicho ao longo dos anos e conquistaram papel de 

destaque neste tipo de contravenção.  

Uma das figuras mais caricatas da contravenção e respeitada tanto no 

mundo do bicho quanto no samba e no futebol, tem sua história confundida com 

a própria memória do jogo e do bairro onde nasceu e construiu sua trajetória. A 

dinastia de sua família, porém, se inicia bem antes, com sua avó, que segundo 

o próprio contraventor em entrevista a um programa televisivo, trabalhava como 

bicheira no bairro. 

Na entrevista, o banqueiro cita que uma de suas tias também operava 

como bicheira. Não se sabe, porém, se a atuação das duas era restrita às 

anotações do jogo ou se já bancavam as apostas. Memorialistas e 

pesquisadores do jogo apontam para seu pai, como o primeiro banqueiro da 

família.  

Segundo o contraventor, seu pai que até então era condutor de trem, 

entrou para a contravenção por influência da família de sua mãe, chegando a 

controlar grande parte dos pontos em dois bairros da Zona Oeste entre os anos 

de 1940 e 1950. Na década seguinte, em meados dos anos de 1960, a ligação 

da família com o bairro onde vivia ganhou novos contornos quando o pai do 

contraventor assumiu a presidência do clube local. Dali em diante as histórias do 

clube, do bairro e da família, se atravessam.  

Bem antes disso, o processo de formação do bairro se iniciou com a 

instalação de uma grande indústria no fim da década de 1880, em terrenos de 

antigas fazendas. O bairro de origem rural se urbanizava no entorno da fábrica 

com contornos proletários. A construção de uma vila operária nas proximidades 

possibilitou que trabalhadores brasileiros e técnicos britânicos que foram 

contratados para instalar e operar máquinas têxtis, se estabelecessem. 

O historiador Carlos Molinari (2011), aponta ainda que romanticamente, 

que é a partir da chegada de um dos técnicos, o escocês Thomas Donohoe, que 



31 
 

se conhece pela primeira vez no Brasil, o futebol. Molinari contraria as versões 

que creditam à Charles Miller, a inserção do esporte no país. Não nos interessa, 

contudo, adentrar em polêmicas sobre os primórdios do futebol. Fato é que a 

partir da prática do esporte pelos operários da fábrica, surge o interesse em criar 

um clube, concretizado no início dos anos de 1900. 

Ao longo de sua história, o clube se destacou em diversos aspectos. Foi 

o primeiro clube no Brasil a escalar um atleta negro logo nos primeiros anos de 

história, conquistou títulos estaduais, entre outros feitos. Um dos títulos foi fato 

marcante para o pai do contraventor, dada a relevância que os campeonatos 

estaduais possuíam à época. Décadas depois, contou ao filho que por ter visto 

a equipe ficar tantos anos sem conquistar novamente o campeonato, resolveu 

se dedicar ao clube para recoloca-lo no caminho dos títulos. 

A atuação como presidente do clube e os altos investimentos levaram a 

equipe às primeiras posições do campeonato estadual, conquistando o título da 

competição nos primeiros anos no comando do clube. Outros títulos, porém, 

foram conquistados durante sua gestão. O mais importante deles, no início da 

década de 1960, deu ao clube um campeonato mundial. Figuras importantes do 

clube, como seu principal patrono, em uma entrevista no início dos anos de 1980, 

referiu-se ao dirigente como “um dos maiores presidentes que o clube já teve”. 

Sempre ao lado do pai, o banqueiro ocupava o cargo de diretor do clube 

à época e era o responsável pelo futebol. Sua dedicação ao time também fora 

reconhecida por ídolos do clube, sendo considerado uma “bandeira do próprio 

clube” pelo patrono. O contraventor e então diretor do clube, tornou-se 

presidente de honra e patrono, aplicando intensamente o dinheiro do jogo do 

bicho no clube.  

A relação do dirigente com os jogadores era marcada pela dualidade. Do 

respeito e da admiração pela benevolência do patrono ao medo das cobranças 

de um dirigente que fazia questão de mostrar o revólver na cintura nas conversas 

de vestiário após as derrotas. Presença constante nos gramados durante as 

partidas, o contraventor se colocava como responsável pelas renovações de 

contratos e por negociações diversas relacionadas ao futebol do clube. Tomava 

a frente e tratava diretamente com os atletas as cláusulas e valores contratuais.  

Dono de imóveis em diversos bairros do Rio, empresas de diferentes 

ramos de atuação e de uma fortuna procedente da contravenção, o banqueiro 
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era reconhecidamente generoso com seus jogadores e com os moradores de 

bairro. Vários são os relatos de ocasiões onde o patrono emprestava grandes 

quantias para os atletas ou até mesmo comprava carros com pagamento 

descontado diretamente do salário dos jogadores, além das constantes 

contribuições com casas de caridade, ajuda para serviços-médicos, alimentação 

e demais despesas.    

A imagem ambígua do benfeitor que ora estendia a mão, ora empunhava 

o revólver ameaçando quem quer que fosse, poderia ter sido abalada com sua 

prisão no final da década de 1960 durante a Ditadura Civil-Militar. Ao todo, 40 

banqueiros do jogo foram presos por enriquecimento ilícito com base no art. 8º 

do Ato Institucional nº 5 e levados para a Penitenciária Correcional Cândido 

Mendes, na Ilha Grande, em Angra dos Reis.  

Durante quatro meses, a prisão dos contraventores foi marcada por 

regalias, não se assemelhando em nada às condições enfrentadas pelos presos 

políticos do Regime. Parte do grupo foi libertada em abril de 1969. Nos meses 

de reclusão, os contraventores não foram levados para celas, cumpriram a prisão 

em residências com direito à banhos de mar e não utilizavam uniformes. Posto 

em liberdade, foi novamente preso no mesmo ano pelos militares e, dessa vez, 

levado à uma cela acusado de contrabando.  

Sua relação com os militares, porém, era próxima. O banqueiro negociou 

com o regime e se beneficiou dele. No início da década de 1980, uma de suas 

empresas metalúrgica tornou-se principal fornecedora de fogões, armários, 

mesas, camas e demais materiais metálicos e de aço da Diretoria de Material de 

Intendência (DMI) do Ministério do Exército14. O mesmo documento faz 

referência a um artigo publicado pelo jornal Estado de São Paulo, na edição de 

9 de maio de 1982, onde o contraventor aparece como “fornecedor de material 

bélico para o Exército”. 

A empresa metalúrgica é citada em diferentes registros do Serviço 

Nacional de Informações (SNI) do Exército que a partir de depoimentos dos 

sócios da empresa ao órgão, verificou que a empresa enfrentava uma grave crise 

                                                           
14 Documentos disponibilizado na Plataforma SIAN. INFÄO 691 - CIE, de 24 jun. 1982. 

Disponível em:   
<http://imagem.sian.an.gov.br/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/aaa/82027261/br_dfanbsb_v8_mic_gnc_
aaa_82027261_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 14 out. 2017.  
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financeira. Em 1982 a empresa foi comprada pela Brastel Indústria, 

Administração e Participações Ltda e pelo empresário Assis Paim Cunha, sócio 

do Grupo Coroa-Brastel, em uma operação indicada pelo Governo Militar. Um 

ano depois, uma intervenção do Banco Central do Brasil determinou o fim do 

conglomerado.  

As investigações15 do SNI apontam ainda que um dos sócios do 

contraventor era sogro do filho mais velho do então presidente da República, o 

general João Baptista Figueiredo16, o que pode ter facilitado a operação de 

compra da metalúrgica em troca de benefícios financeiros do Banco do Brasil à 

Paim. 

A parceria do banqueiro com os militares foi parte de um vínculo que se 

estendeu entre a contravenção e diferentes agentes nos anos finais da Ditadura. 

Aílton Guimarães Jorge, o Capitão Guimarães era um conhecido ex-militar que 

se tornou banqueiro do jogo e contribuiu para a expansão do jogo do bicho em 

diferentes bairros da capital fluminense e na Região Metropolitana, dominando 

pontos em Niterói e até no Espírito Santo. Sua aliança envolveu outros grandes 

nomes da contravenção no Rio de Janeiro. 

O acordo entre contraventores e militares permitiu a expansão do jogo do 

bicho unificando interesses econômicos e políticos apoiados na repressão do 

regime à políticos da Baixada Fluminense que, consequentemente, deixou um 

vácuo de poder político na região. A postura do contraventor foi estratégica para 

a manutenção e ampliação de seus negócios. Para um banqueiro como ele, não 

se pode haver distinção entre os quais se negocia. Em entrevista à Revista 

Placar, em agosto de 1985, ao se definir para o jornalista Tim Lopes, dava a 

tônica de sua estratégia de manutenção do poder: "Tenho amigos de direita, de 

esquerda e de centro. Eu sempre estou com o Governo, não tenho culpa se ele 

muda de lado". Como aponta Tim Lopes na mesma entrevista, “O banqueiro 

esteve onde sempre esteve, no poder” (grifo meu). 

                                                           
15 Durante a pesquisa documental, foram encontrados 127 arquivos do período ditatorial 
contendo o nome do contraventor no website do Sistema de Informações do Arquivo Nacional 
(SIAN). A grande quantidade de material encontrado, porém, não reflete em sua multiplicidade 
pelo fato de muitos arquivos terem sido fragmentados para não exceder o limite do portal. 
16 Documento disponibilizado na Plataforma SIAN, originário da Agência de São Paulo do SNI 
com data de 10 de abril de 1984, nº 0949-15-ASP-84. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/eee/84015496/br_dfanbsb_v8_mic_gnc_
eee_84015496_d0001de0001.pdf>. Acesso em: 17 out. 2017. 
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Como observado, as controvérsias em torno de sua figura eram muitas. O 

imponente contraventor era a terceira geração de uma família de banqueiros do 

jogo. Parecia sempre se esforçar para se tornar uma figura quase que folclórica. 

Incorporava da cabeça aos pés a figura do malandro que, embora não 

pertencesse à classe social característica que o dá forma (RIBEIRO, 1995, p. 

210), deslocava-se em meio a ela. Internalizou o espírito da malandragem e 

ditava - junto a outros contraventores - quando e como as regras do jogo - 

enquanto disputa territorial e, consequentemente, política – seriam mantidas, 

desde que beneficiassem seus negócios ou suas imagens. 

As ligações do banqueiro com o bairro possuem também um outro ponto 

de apoio e importante marco territorial, uma das maiores escolas de samba do 

Rio de Janeiro. Os altos investimentos na agremiação, solidificou uma relação 

que para além de seu reconhecimento como uma espécie de padrinho e 

benfeitor da comunidade, materializou-se em títulos escola de samba. Repetiu 

no samba, o histórico vitorioso em sua atuação como dirigente no futebol. 

Chegou à escola no início dos anos de 1970 e a ajudou na conquista de quatro 

dos seis títulos obtidos na história da agremiação. Em meados dos anos de 1980, 

talvez, um dos mais importantes momentos na vida pessoal do contraventor. Ao 

mesmo tempo em que conquistava o título no carnaval carioca, conduziu o clube 

do coração a um dos seus maiores feitos no futebol nacional, chegando nas 

finais da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. 

A influência econômica e social exercida pelo contraventor com o 

apadrinhamento do clube, ganhou então, novos contornos a partir de sua 

inserção no samba, unificando três pilares da cultura popular carioca: o jogo do 

bicho, o futebol e o samba. O contraventor não foi o primeiro banqueiro a se 

tornar patrono de uma escola de samba. Muitos outros tiveram e possuem o 

mesmo status e muitos outros o terão17. A relação é sólida, contínua e parte de 

uma estratégia de expansão do poder através do domínio territorial.  

                                                           
17 Dentre os principais banqueiros que comandam ou comandaram escolas de samba no Rio de 
Janeiro, estão: Aílton Jorge Guimarães, o Capitão Guimarães, cofundador e ex-presidente da 
LIESA, da Vila Isabel e patrono da Viradouro; Hélio de Oliveira, o Helinho, presidente de honra 
da Grande Rio; Castor de Andrade, patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel e um 
dos fundadores da LIESA, em 1984; Rogério de Andrade, sobrinho de Castor, ex-patrono e atual 
presidente de honra da Mocidade; Natalino José do Nascimento, o Natal, presidente de honra 
da Portela em homenagem póstuma; Aniz Abraão David, o Anísio, presidente de honra da Beija-
Flor de Nilópolis e ex-presidente da LIESA; Waldomiro Paes Garcia, o Maninho, patrono e ex-
presidente do Conselho Fiscal do Salgueiro; Wilson Vieira Alves, o Moisés, ex-presidente de hora 
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A patronagem dos contraventores às escolas de samba não é utilizada 

somente como aporte financeiro para os desfiles no carnaval. Grande parte das 

agremiações assumem para si o papel social do Estado nos bairros ou 

municípios onde estão localizados mantendo programas sociais em áreas como 

saúde, educação, cultura, esporte e trabalho. Ao contrário do que ocorre no 

carnaval, os nomes dos banqueiros do jogo não são diretamente ligados a esses 

projetos, numa espécie de blindagem das escolas. Entretanto, não se pode 

atribuir somente aos contraventores a subsistência dos projetos sociais. A 

aplicação do dinheiro da contravenção é somada aos patrocínios realizados pelo 

setor empresarial, receitas de bilheteria, direitos televisivos, vendas de Compact 

Disc (CDs) e pela subvenção18 dada pela Prefeitura do Rio que chegam a cifras 

milionárias, o que viabiliza desde a cadeia produtiva do carnaval até a 

manutenção dos programas. 

Um dos mais reconhecidos programas sociais mantidos por escolas de 

samba é a Vila Olímpica da Mangueira, em funcionamento desde 1987. Vale 

ressaltar que muitos desses projetos nasceram a partir de lacunas deixadas pelo 

poder público nos bairros ou cidades onde as agremiações estão localizadas. 

Em Prestes Filho (2015), Anísio da Beija-Flor fala em tom de insatisfação, sobre 

a falta de apoio governamental da Prefeitura de Nilópolis nos projetos mantidos 

pela agremiação. Para o presidente da escola de samba, a agremiação deveria 

receber subsídios do município para manter os programas ou não possuir 

obrigações trabalhistas pelos serviços prestados à população.  

 

A Beija-Flor é muito conhecida, pelas obras sociais. Hoje temos a 

creche, o educandário. Não temos nenhum suporte governamental. Ao 

longo dos anos tivemos uma ajuda da Prefeitura de Nilópolis durante 

seis meses. Quase 30 anos e somente seis meses! Na creche 

atendemos 300 crianças, no educandário são mil e tantas. Temos 

também o ensino profissionalizante. O esporte é apoiado pela Beija-

Flor. Oferecemos aulas de judô e de futebol de salão. São criativas as 

aulas de balé! Fazemos um esforço para que a criança não fique na 

                                                           
da Vila Isabel e da Viradouro; e, Luizinho Drummond, o Luizinho, patrono e presidente da 
Imperatriz Leopoldinense e ex-presidente da LIESA. 
18 O atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Partido Republicano 
Brasileiro (PRB), anunciou em junho de 2017, que a Prefeitura não irá manter a subvenção das 
escolas de samba para o carnaval de 2018. Estima-se que a verba será cortada em 50%. 
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rua. Toda essa estrutura social respeita o que a legislação autoriza. 

Sou obrigado a pagar o professor. Mesmo quando o professor deseja 

dar aula de graça pra mim, não pode. Por que isso? Não cobro nada 

de ninguém, nenhuma instituição pública ou privada, ninguém me dá 

um tostão! Mas eu tenho que pagar INSS, fundo de garantia, não sei o 

que mais. Sou regido pela mesma lei que é a do colégio particular. Mas 

não tem nada, Beija-Flor está acima de Nilópolis e Nilópolis é a Beija-

Flor (PRESTES FILHO, 2015, p.39).   

 

Apesar do descontentamento de Anísio se concentrar mais na 

necessidade de se cumprir a legislação trabalhista do que na falta de apoio 

governamental aos projetos, deixando aparente a priorização de interesses 

econômicos, não se pode deixar de reconhecer o papel fundamental dos 

patronos na realização e provisão de programa mantidos pelas escolas de 

samba ou por instituições vinculadas. De todo modo, ao serem reconhecidos 

como patronos das escolas de samba e cumprirem um papel social fundamental 

para a consolidação das agremiações como instituições de interesse público, os 

contraventores se beneficiam e se fortalecem como lideranças políticas nos 

territórios onde atuam. 

A trajetória do contraventor até seu reconhecimento como uma das 

lideranças do bicho apesar de iniciada na juventude, foi impulsionada a partir da 

morte de seu pai. Dali em diante, assumiu o controle dos negócios da família e 

no decorrer dos anos, os domínios que antes restringiam-se a dois bairros, foram 

ampliados pela Zona Norte, Centro e Zona Oeste. 

Como visto, o processo de expansão dos domínios dos contraventores se 

deu a partir de conflitos violentos pelos pontos do bicho travados entre as 

décadas de 1940 e 1970. O entendimento da necessidade de se territorializar o 

jogo não só reduziu a insegurança ou inconstância do negócio quanto a 

possíveis perdas de pontos e de funcionários que poderiam ser mortos durante 

os confrontos, mas possibilitou à cúpula do jogo a manutenção dos ganhos com 

o bicho. Portanto, garantir a proteção dos banqueiros contra tentativas de 

ampliação dos domínios através de práticas violentas pode ser considerada uma 

ação estratégica para a estruturação do jogo do bicho como um mercado ilícito 

consolidado, que opera com regras próprias e, como todo negócio, busca o lucro. 
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A virada do jogo para a nova etapa onde se buscou a organização, a 

regulação e a gestão da ilegalidade ainda que às margens da própria lei, tem 

como um segundo pilar a constituição dos “mercados de proteção” (MISSE, 

2007; TELLES & HIRATA, 2010, p.42). A atuação de agentes do Estado “que 

fazem uso de suas prerrogativas legais, a autoridade que o Estado lhes confere, 

para acionar dispositivos extralegais, deslizando entre acertos negociados, 

extorsão e uso da violência (TELLES & HIRATA, 2010, p.42)” participando 

diretamente da operacionalização do jogo do bicho é documentada em grande 

parte das produções acadêmicas sobre o tema, ganhando ainda, espaço em 

periódicos jornalísticos das mais variadas vertentes, o que será melhor debatido 

no terceiro capítulo. 

 

2.1. Aposta máxima 
 

O que se coloca agora é como se insere a exploração das máquinas de 

caça-níqueis nos negócios dos contraventores e, mais precisamente, na família 

de um dos maiores banqueiros do jogo no Rio de Janeiro. A consolidação da 

exploração do jogo do bicho como um mercado ilícito estruturado e organizado 

possibilitou aos contraventores a investida em outros tipos de jogos de azar, não 

sendo, porém, uma condicionante ou muito menos uma espécie de segundo 

passo pós sucesso do bicho, ou seja, independentemente de sua solidificação. 

Ter novos produtos a oferecer aos apostadores foi, portanto, somente uma 

estratégia de mercado. Criam-se tipos de apostas ou adaptam jogos já existentes 

para modelos que possam ser distribuídos pelos pontos e que sejam atrativos 

aos apostadores. 

Embora a introdução das máquinas de caça-níqueis tenha sido notada de 

maneira mais efetiva no início dos anos de 1990, sua exploração já era 

investigada anos antes. Os mesmos documentos do SNI consultados através do 

SIAN, apontam a apreensão de “diversos componentes eletrônicos de origem 

estrangeira, inseridos em máquinas de videopôquer”19, em uma das empresas 

                                                           
19 Documento consultado através da Plataforma SIAN. Informe nº 061/130/AC/87, de 6 mai. 
1987. Disponível em: 
<http://imagem.sian.an.gov.br/br_dfanbsb_v8/mic/gnc/ccc/87014543/br_dfanbsb_v8_mic_gnc_
ccc_87014543_d0002de0002.pdf>. Acesso em: 15 out. 2017. 
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do contraventor, em maio de 1987. A origem das máquinas no Brasil, contudo, é 

controversa, chegando a ser associada a uma possível sociedade entre 

contraventores brasileiros e a máfia italiana20. 

Vale destacar que durante a ida ao campo, foi verificado a partir de 

informações de interlocutores, que a exploração das máquinas de caça-níqueis 

não está completamente associada ao jogo do bicho, ao contrário do que é 

disseminado pelo senso comum. O controle das máquinas pode ser exercido 

tanto por banqueiros do bicho quanto por banqueiros das caça-níqueis e sua 

distribuição territorial possui uma dinâmica que, embora semelhante à do jogo 

do bicho, possui algumas especificidades, sendo possível um banqueiro ter 

áreas diferentes para exploração do jogo do bicho e das máquinas, sobrepondo 

territórios de outros banqueiros do jogo. Ou seja, um banqueiro do jogo que 

também passa a explorar as máquinas de caça-níqueis, pode controlar 

determinadas ruas no Centro do Rio para o jogo do bicho e, ao mesmo tempo, 

ter máquinas em outras ruas onde dominam outros contraventores do bicho.  

Apesar de não ser uma prática comum ou muito menos representativa 

quanto à totalidade dos contraventores, para que um banqueiro do jogo possa 

inserir máquinas de caça-níqueis no território de outro contraventor, é cobrada 

uma espécie de comissão por cada máquina colocada na área. Sendo assim, 

todos os contraventores acabam lucrando com a exploração das caça-níqueis, 

seja por sua operacionalização direta, seja por ganhos de percentagem sobre as 

máquinas. 

Assim como no jogo do bicho, o nome do banqueiro ganha destaque como 

uma das principais figuras na exploração das máquinas de caça-níqueis. A 

personificação da contravenção na sua imagem é, possivelmente, resultado da 

sua longa trajetória e da liderança carismática exercida não só nos territórios 

onde manteve domínio, mas por todo o país. Mesmo após sua morte ainda é 

referência quando se fala sobre contravenção no país. Cabe destacar que a 

imprensa teve e ainda tem papel fundamental na criação de um personagem 

quase que folclórico, tendo em vista a multiplicidade de matérias e reportagens 

que citam o banqueiro como a principal figura da contravenção, forçando uma 

                                                           
20 INTERESSANTE, Super. Corleones do Brasil. Revista Superinteressante. São Paulo, 31 out. 
2016. Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/corleones-do-brasil/#>. Acesso em: 8 
jan. 2018. 
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associação direta aos líderes das máfias italianas ao utilizar a alcunha de “capo” 

quando se referiam ao banqueiro. 

Não há dúvidas quanto a sua representatividade para a contravenção, 

assim como a de outros banqueiros que também foram e são relevantes para o 

tema. Sua trajetória como pode ser observada, foi estabelecida a partir da 

construção e do fortalecimento de uma ampla rede de proteção jurídico-policial 

que foi um importante ponto de apoio para a expansão dos negócios do 

banqueiro. Assim como outros contraventores, se utilizou do relacionamento 

com essa mesma rede para pleitear a legalização não só do jogo do bicho já 

proibido pela Lei das Contravenções Penais, de 1941, mas também das 

máquinas de caça-níqueis, considerada uma contravenção com base no mesmo 

ato normativo. 

Até então, as máquinas de caça-níqueis eram encontradas nos cassinos 

e bingos que funcionavam no país. Com a publicação do Decreto, da noite para 

o dia, bingos e cassinos foram colocados na ilegalidade. Outros atos normativos 

foram publicados nos anos seguintes, como o Decreto-Lei nº 6.259 de 10 de 

fevereiro de 1944 e o Decreto-Lei nº 9.215 de 30 de abril de 1946, tratando da 

proibição dos jogos de azar. Este último ato normativo, em suas justificativas, 

versa que os jogos de azar ferem as legislações penais dos “povos cultos” e a 

“tradição moral jurídica e religiosa do povo brasileiro”, revogando todas as 

autorizações e licenças concedidas por entes federal, estaduais ou municipais. 

Ao longo dos anos, muitos de Projetos de Lei foram analisados pela 

Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal para legalizar os jogos de azar 

no país. As argumentações dos autores dos projetos baseiam-se, na maioria das 

vezes, no aumento da arrecadação de impostos e na regulamentação pelo 

Estado das práticas, evitando assim, possíveis fraudes nas atividades. Duas leis 

especificamente, foram objeto de estudo e discussões acerca do tema. 

Publicada em 6 de julho de 1993, a Lei nº 8.672, que ficou conhecida como “Lei 

Zico”, autorizava entidades de direção e de prática desportiva com ao menos 

três modalidades olímpicas a promover atividades ou encontros onde 

ocorressem sorteios de bingos ou similares, criando ainda o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Desportivo (FUNDESP) a fins de promover melhorias na 

arrecadação dos clubes. 
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A Lei foi interpretada como uma brecha para o funcionamento de bingos 

e das máquinas de caça-níqueis com base em suas justificativas onde alegava-

se que as práticas formais e não formais de desportos são caracterizadas pela 

liberdade lúdica dos praticantes e inspiradas em fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, não podendo proibir assim, seu funcionamento. Alvo de 

constantes críticas e discussões, a Lei Zico acabou sendo revogada anos mais 

tarde, em 24 de março de 1998, pela Lei nº 9.615, a Lei Pelé. Esta autorizava a 

exploração de jogos de bingo somente pela Caixa Econômica Federal em todo 

o país, sendo também revogada pela Lei nº 9.981, de 14 de julho de 2000, a Lei 

Maguito. A partir de sua publicação, todos os bingos do país foram proibidos, 

norma que está em vigor até os dias atuais. 

Durante todo esse período, as discussões sobre a legalidade ou não do 

funcionamento de bingos e da exploração de máquinas de caça-níqueis, foram 

pautas e objeto de disputa intensa de empresários, contraventores, juristas, 

instituições religiosas e uma série de outros interessados tanto na legalização 

dos jogos de azar quanto em sua proibição. Sendo considerada uma 

contravenção em praticamente toda sua existência, a exploração de jogos de 

azar como o jogo do bicho e as máquinas de caça-níqueis levou historicamente 

bicheiros, banqueiros e apostadores a permanecer na ilegalidade. A repressão 

às práticas, na maioria das vezes, era realizada por operações policiais pouco 

espetacularizadas possivelmente por conta da penalização que era e ainda é 

considerada branda por setores conservadores que defendem a proibição das 

práticas. 

Fato é que grande parte dos contraventores presos durante o decorrer 

dos anos, nunca permaneceram detidos por muito tempo, assim como os 

bicheiros que, praticamente em todos os casos, eram liberados após 

depoimento. No início dos anos de 1990, porém, ocorreram algumas operações 

policiais como resultado de investigações do Ministério Público do Estado do Rio 

de Janeiro. A investigação mais conhecida ocorreu entre 1992 e 1993 e levou à 

condenação de 14 banqueiros do jogo, considerados parte da cúpula do jogo, 

por formação de quadrilha e enriquecimento ilícito. Assim como nas prisões 

anteriores, os contraventores foram soltos através de Habeas Corpus ou 

negociações com a justiça. 
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Diferentes contraventores tiveram suas casas, escritórios e empresas 

invadidas e investigadas, bens apreendidos e uma série de sanções como parte 

das sentenças dos processos. Fazendo jus à fama de intocável e desafiando a 

justiça, o contraventor fez um discurso inflamado durante o “aquecimento” para 

o desfile da Escola no carnaval do Rio, meses antes da sentença contra os 

banqueiros. Condenou a perseguição sofrida pelos bicheiros e banqueiros do 

jogo ao vivo durante a transmissão do carnaval e diante de um silêncio absoluto 

do público que estava nas arquibancadas do Sambódromo. Carismático e com 

um discurso inflamado, levantou os presentes ao fim de sua fala. 

O contraventor após a condenação permaneceu foragido da justiça por 

cerca de um ano, sendo preso São Paulo. Mais uma vez, se beneficiou de 

contatos com agentes do Estado para usufruir de regalias durante sua prisão, 

recebendo desde alimentação diferenciada até a instalação de eletrodomésticos 

em sua cela. Mais uma vez, retribuiu favores recebidos promovendo reformas 

nas estruturas das celas e custeando a manutenção de viaturas da polícia. 

Durante sua vida pode ver ainda mais um título da Escola sob seu comando. 

Morreu pouco tempo depois, enquanto participava de um jogo de cartas, no 

Leblon, descumprindo assim, a decisão judicial que lhe colocava como em prisão 

domiciliar por conta de sua saúde. 

A morte do contraventor foi o ponto de partida para uma série de conflitos 

em torno da herança do jogo. Ainda em vida e já ciente de suas condições de 

saúde, o banqueiro dividiu o controle de seus negócios entre familiares. A divisão 

dos pontos do jogo do bicho e do controle da exploração das máquinas de caça-

níqueis, gerou uma série de desentendimentos familiares insatisfeitos com a 

divisão do controle do jogo. Um dos herdeiros sabendo da queda do faturamento 

e das apostas no jogo do bicho, resolveu então, disputar o controle total do 

negócio. 

A briga familiar levou ao assassinato de outro herdeiro direto do 

banqueiro. Com a nova configuração do comando dos negócios do contraventor, 

novas disputas foram iniciadas pelos outros beneficiários. O principal acusado e 

condenado como mandante dos crimes, acabou inocentado anos depois. Após 

a morte do herdeiro e com o controle total sobre os pontos do bicho, o novo chefe 

do jogo passou a aplicar dinheiro na compra e na exploração de máquinas de 

caça-níqueis, atividade já controlada pelo herdeiro que havia ficado com o 
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comando das máquinas. Para os contraventores, a rentabilidade das máquinas 

era maior que o jogo do bicho e poderia ainda atrair novos apostadores. 

É, portanto, nesse momento em que possivelmente as disputas em torno 

do jogo do bicho e das máquinas de caça-níqueis tenham chegado ao seu ponto 

mais violento. A disputa familiar desencadeou em uma série de homicídios, 

tentativas de homicídios e ataques entre os herdeiros, ganhando contornos 

cinematográficos anos mais tarde. No início da década de 2010, o carro onde 

estava um dos contraventores, seu filho de 17 anos e um segurança explodiu na 

Zona Oeste do Rio de Janeiro. A explosão provocada por uma bomba colocada 

na parte inferior do veículo, que era blindado, explodiu no banco onde 

contraventor deveria estar sentado e matou seu filho. Diversos tipos de 

especulações foram feitas sobre o planejamento e autoria do atentado e, 

obviamente, ligações do crime ao herdeiro rival.  

Não nos interessa, porém, adentrar nas disputas familiares ou na divisão 

da herança do contraventor. Aqui o ponto de partida passa a ser situar um dos 

fatores principais para o tema de pesquisa: a existência de uma empresa 

utilizada como fachada para a exploração das máquinas de caça-níqueis.   

 

2.2. O jogo é para ser jogado 
 

As primeiras informações que busquei ao decidir abordar o tema desta 

monografia, foram através de entrevistas realizadas com meus interlocutores e 

não a partir de pesquisas bibliográficas. Cabia e valia para mim naquele 

momento avaliar se teria condições de obter elementos suficientes para abordar 

o tema de maneira mais profunda e não a partir de especulações. As primeiras 

conversas foram realizadas com Wallace ainda que em situações 

completamente informais, como encontro casuais e em comemorações de 

aniversário. A primeira entrevista formal, foi realizada em 22 de maio de 2016, 

na casa de meus pais. Wallace mencionava trabalhar como auxiliar 

administrativo em uma empresa identificada como “Jogos Eletrônicos Ltda”. 

Apesar de ser nítido que era um nome fictício, não questionei a informação e 

decidi que dali por diante, assim seria citada a empresa, embora posteriormente 

tenha tido acesso a seus dados verdadeiros.  
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 Além do próprio nome da empresa, certamente outras questões se faziam 

necessárias serem respondidas. Entretanto, acredito que não cabia naquele 

momento, interromper o fluxo narrativo do meu interlocutor e colocar em risco a 

continuidade da entrevista ou causar algum tipo de desconfiança quanto o 

objetivo das perguntas. Anotei minhas observações e as guardei para as 

entrevistas seguintes. Até o presente momento, foram realizadas sete 

entrevistas com Wallace, em locais e ocasiões completamente distintas. 

Ressalto que, por se tratar de alguém do meu convívio, nem sempre as 

informações são baseadas puramente em entrevistas formalizadas, mas a partir 

de minha memória pessoal das conversas com o interlocutor e com sua 

companheira.  

Ao falar sobre a “Jogos Eletrônicos Ltda”, Wallace sempre se referiu à 

propriedade como “a empresa do patrão”. Apesar da relação de confiança 

estabelecida com Wallace, inicialmente notei uma grande preocupação com o 

destino das informações. Mesmo sabendo que ocorreria a preservação da 

identidade tanto dele quanto dos demais entrevistados, havia uma apreensão 

nítida com sua segurança e de sua família. Portanto, assim como o nome dado 

por Wallace à empresa, o proprietário continuaria como “o patrão”.  

Para Wallace, detalhar o funcionamento da empresa não seria algo tão 

simples por envolver uma série de pessoas que estão a todo o tempo em seu 

convívio. Mas não só. Os relatos anteriores a essa entrevista, davam conta de 

outros fatores que colocavam muito mais coisas em risco, inclusive a integridade 

física de toda sua família. A primeira ocasião onde eu passei a saber em que tipo 

de empresa Wallace estava trabalhando, foi durante o primeiro turno das 

eleições de 2014. Naquele dia, havíamos combinado de ir até as Zonas Eleitorais 

onde meus pais e eu votaríamos para, posteriormente, visitarmos minha avó 

paterna em um bairro próximo.  

Encontramos Wallace logo ao chegar na frente em uma das Zonas 

Eleitorais. Durante a conversa, meu pai notou uma cicatriz no interlocutor que se 

assemelhava a um corte profundo de faca ou uma queimadura por objeto 

semelhante. Wallace logo confirmou a suspeita e disse ter sido queimado por 

policiais com uma faca durante uma operação na empresa em que trabalhava. 

Aquela informação meu deixou curioso acerca de qual tipo de atividade ali era 
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exercida. Entre essa primeira informação e a primeira conversa, ainda que 

informal, sobre as atividades, passaram-se exatos doze meses.  

No período entre esse encontro e a primeira conversa com Wallace, estive 

pesquisando um outro tema, o que justifica esse vácuo. Amadurecer a ideia de 

trabalhar um novo tema foi algo demorado e que por envolver uma pesquisa das 

próprias memórias familiares, acabou por me fazer questionar a relevância de 

uma pesquisa como essa. O processo para compreender o valor científico do 

tema e enxergá-lo como tal, foi demorado e implicou numa mudança completa 

dos rumos da graduação. Decidir permanecer na universidade por mais tempo 

não é algo simples e envolve questões pessoais e profissionais.  

Passado o período de amadurecimento do tema, durante um churrasco 

em comemoração a um aniversário na casa de Wallace, o assunto novamente 

surgiu. Meu objetivo ali muito mais que participar de uma confraternização, era 

avaliar quais tipos de informações seriam possíveis obter. Para minha surpresa, 

muito mais do que era esperado foi visto e ouvido. Valendo-se de uma falha na 

memória do meu pai, novamente Wallace foi questionado sobre a origem de sua 

cicatriz no braço. Havia passado um ano e a cicatriz permanecia exatamente 

com a mesma forma.  

Dessa vez, Wallace deu uma outra versão. Chamou Fátima e seu sogro, 

Gonzalo, que passaram a observar e complementar a história contada. A versão 

que passa, portanto, a ser a oficial credita a cicatriz a uma operação policial 

realizada em meados da década de 2010. Creio que a escolha de Wallace por 

dar uma versão diferente àquela dada no ano anterior pode ser explicada por um 

receio de uma reprovação de meu pai quanto a sua atividade profissional. 

Wallace e meu pai sempre possuíram uma relação extremamente sólida e, certo 

de um julgamento, possivelmente optou por ocultar o que de fato havia 

acontecido e só mais tarde, revelar em outra ocasião, as causas da cicatriz.  

Em todo o tempo em que eu, meu pai, minha mãe, Caio, Monique, 

Gonzalo e Fátima estivemos juntos com Wallace conversando, o assunto único 

envolvia as histórias contadas por ele. Quase que se vangloriando das 

atividades, Wallace começava ali a destrinchar muito mais do que era não só 

esperado de uma empresa de fachada, mas a expor o funcionamento de 

esquemas ilegais dentro de um negócio que por si só já é ilegal. Durante sua 

fala, tanto Fátima quanto Gonzalo ora acenavam positivamente com as cabeças 
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concordando com o que era dito, ora negativamente, reprovando o detalhamento 

das informações. Em um determinado momento, Wallace ao mostrar a casa para 

meus pais, abriu uma gaveta do guarda-roupas onde haviam maços de dinheiro 

e um revólver que seriam de Gonzalo. Dizia ele que,  

 

a Fátima controla o dinheiro dele todinho. Se ele tirar um real ela sabe. 

Controla bonitinho. Ele queria comprar um Fox usado por R$ 20 mil. 

Ela achou um Palio por R$ 14 mil, deu o dinheiro na mão dele e 

mandou ele comprar.  

 

O discurso de Wallace já chamava a atenção para outros pontos de apoio 

para o funcionamento da empresa que serão melhor explorados nos próximos 

capítulos. Cabe agora, posicionar como se deram as conexões entre as 

diferentes atividades exploradas pela “Jogos Eletrônicos Ltda” e pelo seu 

proprietário que, até então, era desconhecido por mim e o estabelecimento das 

redes de apoio para o funcionamento da empresa e das atividades 

contravencionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

3. A economia criminal e suas redes de proteção 
 

Os relatos de Wallace naquele dia davam conta da amplitude da atuação 

da “Jogos Eletrônicos Ltda”, em termos territoriais. A área com 27 bairros21 de 

duas zonas da cidade dominados para a exploração das máquinas de caça-

níqueis possui cerca de 20% da população total do município do Rio de Janeiro22, 

de acordo com a projeção populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para 2017, o que torna os números expressivos quando 

consideramos a potencialidade do alcance das máquinas nos territórios. 

Wallace não pareceu se importar com o que estava sendo dito durante a 

conversa. Sua preocupação era em relação aos outros convidados que também 

trabalhavam na empresa, mas que não poderiam escutar tudo o que se falava. 

Minuto a minuto, detalhava as dinâmicas de trabalho, o controle dos horários dos 

funcionários por um primo do “patrão”, os acertos com policiais e o envolvimento 

de cada um dos convidados do churrasco com os esquemas existentes na 

empresa. 

 Para um melhor entendimento e articulação do tema, não irei seguir 

cronologicamente os relatos de Wallace, mas inseri-los em uma lógica que 

contextualizem os acontecimentos. As entrevistas seguintes complementaram 

informações iniciais dadas pelo interlocutor que precisam ser postas para situar 

tanto a empresa quanto as atividades nela exercidas.   

Entre 2015 e 2017, como já dito, foram realizadas sete entrevistas com 

Wallace e, somente em uma das últimas, em setembro de 2017, pude ter 

elementos mais detalhados sobre a existência da empresa como endereço, 

dados cadastrais em órgãos públicos, nomes dos proprietários e outras 

informações sobre seu funcionamento que serão preservadas. 

 Outro dado importante sobre a atuação da “Jogos Eletrônicos Ltda”, 

concerne aos tipos de atividades exploradas. Segundo Wallace, ao contrário do 

que é atribuído por algumas reportagens e por investigações do Ministério 

Público, a empresa não atua em outras frentes como a exploração de vans 

                                                           
21 A área territorial dos bairros corresponde a 77.453,16 km² 
22 A projeção populacional total residente nos bairros é de 1.300.775 habitantes, com base na 
projeção populacional do IBGE para o município do Rio de Janeiro, onde considera-se o total de 
6.530.266 habitantes para a cidade em 2017. 
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clandestinas e comercialização de “gatonet”23. O entrevistado delimita o ramo de 

atuação à exploração das máquinas de caça-níqueis e máquinas de apostas de 

futebol, que possuem o mesmo formato das máquinas de cartão de crédito ou 

débito utilizada por comerciantes.  

O primeiro passo para entendermos como se constituem os laços da 

economia criminal está na compreensão das dinâmicas da atividade 

contravencional e nos acordos estabelecidos não só com agentes do Estado, 

mas com grupos criminosos para sua manutenção. Não se trata de fato novo o 

consentimento, coparticipação e convivência de agentes do Estado com práticas 

ilícitas e sua articulação com grupos criminosos para a circulação de 

mercadorias ilegais. O que se coloca aqui é a complexidade das relações 

constituídas e suas ramificações que geram uma espécie de ilegalismo dentro 

do ilegalismo que será explicado no decorrer do presente capítulo.  

Como observado, uma das estratégias adotadas no processo de 

construção do trabalho envolve estudos sobre as trajetórias de vidas de alguns 

dos atores como uma metodologia de abordagem. Considero, portanto, que além 

da contextualização de minha entrada no campo, é necessário compreender 

como se deu a entrada do principal interlocutor, Wallace, na “Jogos Eletrônicos 

Ltda”. 

Wallace conta que sua admissão na empresa se deu no segundo 

semestre de 2010, como assistente administrativo. O convite de trabalho foi feito 

pelo sogro, Gonzalo, ocupante de um importante cargo na Polícia Civil do Estado 

do Rio de Janeiro (PCERJ) e que atua como motorista da “Jogos Eletrônicos 

Ltda”. Para ser contratado pela empresa, Wallace, que estava há quase dois 

anos desempregado, precisou permanecer com uma maior frequência na casa 

de Fátima pela proximidade do trabalho. Este, inclusive, é apresentado pelo 

interlocutor como um dos requisitos para ser contratado pela empresa. Outra 

condição essencial para admissão na “Jogos Eletrônicos Ltda” é ser indicado por 

alguém de confiança na empresa, neste caso, seu sogro Gonzalo. 

A relação de Wallace com Fátima foi iniciada em 2008, período em que 

trabalhavam como operadores de telemarketing. Nesse período, Wallace 

morava junto com Dora, com quem se relacionou por cerca de oito anos. O 

                                                           
23 Termo utilizado para a reprodução e sublocação não autorizada do sinal das TVs por 
assinatura.  
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relacionamento extraconjugal teve fim em meados de 2010. No segundo 

semestre do ano seguinte, nasceu sua primeira filha, ainda fruto do 

relacionamento com Dora. Meses depois, Fátima e Wallace também tiveram um 

filho.  

O momento conturbado de Wallace não se restringiu somente nas 

relações afetivas com suas companheiras. Entre 2008 e 2012, uma série de 

acontecimentos modificou a vida do interlocutor. Desemprego e morte da mãe 

no segundo semestre de 2008, separação de Dora em 2009 – embora a 

mantivesse como amante por mais um ano -, morte do pai em 2010, detenção e 

nascimento da filha em 2011 e nascimento de seu segundo filho no início de 

2012. 

Wallace e Fátima passaram a morar juntos em 2011 no subúrbio do Rio 

de Janeiro. Sua rotina de trabalho na “Jogos Eletrônicos Ltda” extrapola a 

duração máxima da jornada de trabalho, contabilizando 10 horas diárias de 

segunda a sábado. Durante a entrevista, Wallace destacou o constante risco de 

prisão, “é perigoso ficar lá, pode dar merda a qualquer momento. Temos gente 

para avisar quando tem operação, mas as vezes dá merda tipo da vez que fui 

levado para a delegacia”. A passagem acaba por evidenciar a participação de 

agentes do Estado na operacionalização das atividades da empresa. 

Imediatamente após este relato, solicitei que o interlocutor desse mais 

detalhes sobre a ocasião em que foi detido. Transcrevo, literalmente, a fala de 

Wallace:  

Teve uma operação fodida em meados da década de 2010. Os caras 

chegaram com helicóptero e cercaram tudo. Na correria eu fui pular 

uma grade e deu essa porra aqui (mostrando a mesma cicatriz que 

havia sido atribuída a um corte com faca). Na hora eu nem senti, mas 

quando eles me pegaram e fiquei contra a parede, uma mina de lá 

perguntou o que era isso no meu braço. Só aí que eu vi. Esse dia foi 

foda! O pai da Fátima estava saindo de lá com uma pick-up lotada de 

máquinas, aí viu o comboio chegando. Quando ele deu meia volta para 

meter o pé, os caras já chegaram pelo outro lado cercando com fuzil 

na cara dele. Aquele dia deu merda para geral, mas é tranquilão. Você 

vai para a delegacia e ninguém mexe contigo. Um parceiro já passou 

duas noites na delegacia e um outro já foi para Bangu (presídio). 

Ninguém olha para você. Geral te respeita e até a comida é diferente. 
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Os caras têm tudo. Advogado, promotor, policial, delegado, a porra 

toda para ajudar (grifo meu). 

 

A tranquilidade na fala dá conta da dimensão da rede de proteção 

acionada para a manutenção das atividades contravencionais e, mais do que 

isso, permitiu a superação de uma possível barreira de temas a serem tratados 

entre pesquisador e entrevistado. Apesar da existência de uma proximidade pelo 

do grau de parentesco com meu interlocutor, acreditei inicialmente que 

determinados pontos não poderiam ser abordados por sua complexidade e 

sigilo. Durante todo o processo de convencimento com Wallace para sua 

contribuição com a pesquisa, foram apresentadas parciais dos textos. 

Mais do que a validação do interlocutor no que concerne a veracidade das 

informações inseridas, esta etapa se tornou importante para a manter a 

confiança entre as partes. Para além de preservar a identidade e segurança dos 

interlocutores e demais atores envolvidos na pesquisa, cabia evidenciar que não 

é um objetivo deste trabalho a contribuição ou facilitação de quaisquer tipos de 

investigações ou apurações de fatos delituosos por órgãos públicos 

competentes. 

O processo de análise das informações coletadas durante as entrevistas 

evidenciou a existência de uma teia da economia criminal sustentada por três 

pilares. O primeiro deles, composto por agentes do Estado como operadores ou 

facilitadores da atividade contravencional é o que apresento como rede de 

proteção jurídico-policial. O segundo, formado pelas pessoas diretamente 

envolvidas nas atividades da “Jogos Eletrônicos Ltda” e que, a partir da 

necessidade de residirem nos bairros próximos à sede da empresa e serem 

indicado por alguém de confiança, constituem a rede de proteção interna e 

familiar. Por fim, a terceira e última rede, que irei nomear como rede de proteção 

paralela, organizada por funcionários da empresa que mantém um esquema 

paralelo ao próprio negócio. 

Embora estejamos analisando uma prática ilícita, assim como em outras 

atividades delituosas, a participação de agentes do Estado dos diferentes 

poderes e instituições se apresenta como fator fundamental para sua 

operacionalização. Um dos diferenciais da atividade contravencional objeto 

deste trabalho é seu caráter popular, disseminado não só na cidade do Rio de 
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Janeiro, mas em boa parte do país. Une-se a isto, o não uso ou a aplicação 

moderada da violência nas disputas recentes entre contraventores em ações que 

geram pouco ou nenhum ônus para a população em geral. 

Outros fatores como a não utilização ostensiva de armamentos nas 

atividades delituosas e a participação de banqueiros no financiamento da cadeia 

produtiva do carnaval contribuem para uma visão de menor periculosidade da 

atividade contravencional. Ramirez (et al., 2011, p.43L) e Misse (2009, p.124) 

tratam ainda de outras diferenças das tipologias da economia criminal, 

apontando uma separação entre o que é condenado ou tolerado socialmente e 

politicamente. Para Misse,  

 

a distinção entre o formalmente ilícito e o realmente criminal deixa claro 

que na sociedade existe uma distinção entre o ilícito tolerado e o ilícito 

criminalizado, e que a gestão dessa criminalização depende de 

autoridades administrativas de diversas ordens, incluindo governos 

locais, a classe política e a força pública. Este fenômeno vincula o 

clientelismo político e o conceito de “mercadoria política” com o tema 

da economia criminal (2009, p.124). 

 

Como já observado em trechos anteriores do presente trabalho, a 

participação do Estado na economia criminal não se apresenta como fato novo, 

tampouco como fenômeno esgotado analiticamente. Entretanto, a partir dos 

conceitos misseanos de mercadoria política e de ilícito tolerado, podemos obter 

mais uma hipótese para a popularização das máquinas caça-níqueis e do jogo 

do bicho, ressaltando que estes isoladamente não explicariam tal processo. 

Especificamente sobre a “Jogos Eletrônicos Ltda”, o interlocutor principal 

apresentou como operadores diretos da atividade contravencional, agentes das 

polícias civil e militar de diferentes patentes e cargos que não irei explicitar por 

questões éticas. Segundo Wallace, a atuação dos agentes se dá no transporte 

e segurança das caça-níqueis tanto na sede da empresa onde as máquinas são 

montadas quanto no transporte dos componentes e distribuição das máquinas já 

prontas aos destinos. 

Para viabilizar a produção das máquinas caça-níqueis até sua distribuição 

nos pontos de exploração do jogo, os contraventores acionam um circuito 

internacional para a compra e transporte das peças necessárias para o processo 
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de montagem. A partir do processo de pesquisa documental e, sobretudo, com 

as entrevistas com alguns dos interlocutores, esbocei uma espécie de 

mapeamento dos componentes das máquinas caça-níqueis (LATOUR, 2005). 

Como hipótese inicial, as fronteiras com o Paraguai e Colômbia surgem como 

pontos de partida para a entrada de parte das peças em território nacional.  

Os componentes que entram no Brasil pelos estados do Paraná ou Mato 

Grosso do Sul, a partir de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, seguem para São 

Paulo antes de chegar no Rio de Janeiro. Já as peças que entram pela fronteira 

colombiana, entrar a partir da fronteira entre as cidades de Letícia, na Colômbia 

e Tabatinga, no Amazonas e têm como destino Manaus. Dos itens que compõem 

as máquinas caça-níqueis, as placas mãe, monitores, botões e fontes chegam 

ao Rio via São Paulo, sendo as placas as únicas que possuem majoritariamente 

origem estrangeira. Já os noteiros, fundamentais para a montagem das 

máquinas, são enviados para Manaus após entrar ilegalmente no país.  

A maior parte dos componentes utilizados no processo de montagem das 

máquinas podem ser comprados legalmente no Brasil. Já a importação dos 

noteiros e das placas de origem estrangeira não é realizada diretamente pela 

“Jogos Eletrônicos Ltda”. Os componentes são comprados de fornecedores em 

território nacional. Todos os itens, legais ou ilegais possuem notas ficais de 

compra e o transporte é realizado por via terrestre. Wallace não soube precisar 

se as placas mãe de origem estrangeira são programadas para os jogos de caça-

níqueis no Brasil ou se já entram no país com as configurações necessárias, 

assim como não soube informar se a programação desses componentes é 

realizada na própria empresa. 

O comércio de produtos de origem estrangeira que, comprovadamente, 

sejam utilizados para montagem de máquinas caça-níqueis pode configurar 

tanto os crimes de contrabando quanto descaminho, além serem por natureza, 

uma contravenção de jogos de azar. A tipificação penal depende da intenção e 

do contexto finalístico da importação. Quando se tratam de peças importadas 

lícitas ou ilícitas, para compor máquinas caça-níqueis, a tipificação é de 

contrabando, assim como a importação de itens ilícitos por si só. Já o crime de 

descaminho ocorre quando há a entrada de itens lícitos sem o recolhimento de 

tributos, independente de provas do emprego na montagem das máquinas.  
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A posse de máquinas caça-níqueis com peças importadas, porém sem a 

comprovação do ingresso ilegal dos itens e a falta da ciência da importação por 

parte do proprietário do estabelecimento onde a máquina se encontra, 

configuraria somente uma contravenção penal. Deste modo, para tipificar como 

crime de contrabando ou descaminho é obrigatoriamente necessário, comprovar 

a origem dos itens. Possuir peças nacionais ou que não possam ter sua origem 

comprovada mesmo quando apreendidas fora das caça-níqueis, mas que sejam 

empregadas na montagem das máquinas, se configura como contravenção.  

 Viabilizar toda a cadeia de compra e transporte de componentes, 

montagem das máquinas e distribuição nos pontos do jogo dificilmente seria 

possível sem a participação de agentes do Estado como operadores ou 

facilitadores da atividade contravencional. Acredito que a possibilidade de não 

contar com o apoio desses agentes somente seria possível se a “Jogos 

Eletrônicos Ltda” contasse com uma estrutura organizacional e comercial 

extremamente profissionalizada com braços em diferentes estados. Os custos 

operacionais do mercado de proteção ainda que altos e não dimensionáveis na 

empresa pesquisada, certamente são menores e mais eficazes. 

 A compra de proteção jurídico-policial através de propina e suborno é 

estratégia conhecida não só de contraventores, mas também de outros 

operadores de atividades delituosas em diferentes níveis e ramos. A fala 

tranquila de Wallace sobre a possibilidade de ser preso, demonstra não só a 

ciência do tratamento diferenciado que funcionários do contraventor possuem, 

mas também a confiança na rede de proteção acionada, ainda que esta não 

consiga evitar a prisão dos membros por períodos curtos. 

 Mesmo que o interlocutor não tenha especificado e hierarquizado os 

diferentes agentes públicos, podemos rapidamente montar um funcionograma 

desta rede de proteção, listando minimamente os níveis de agentes acionados 

para a operacionalização da atividade. A bibliografia tanto da contravenção 

quanto compra de proteção policial pelos contraventores é vasta, relacionando 

e condicionando muitas das vezes, a operacionalização das atividades à 

colaboração de agentes do Estado.  

 Chinelli & Silva (1993), Alvito (2001), Misse (2007), Telles & Hirata (2010), 

Bezerra (2010), Labronici (2012), Mello (2017) são alguns dos muitos 

pesquisadores que analisam a atuação de agentes do Estado em atividades 
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delituosas e a compra de proteção. Para além desta rede já consolidada, as 

primeiras conversas com Wallace já mostravam a existência de uma segunda 

rede de proteção: a familiar.  

 Como já assinalado, a entrada de Wallace na “Jogos Eletrônicos Ltda” se 

deu a partir da indicação do seu sogro, Gonzalo. Ser indicado ou apadrinhado 

por alguém que já atua na empresa ou pertence ao círculo de confiança do 

“patrão” é requisito básico. Outra condição primordial para a contratação de 

funcionários é residir no mesmo bairro da empresa ou nos bairros vizinhos. A 

rotina na empresa não permite atrasos que são descontados diretamente do 

pagamento independente do que o motivar. O acompanhamento do horário de 

chegada e saída na empresa é diariamente monitorado pelo primo do 

proprietário, como citado anteriormente. 

 Toda e qualquer divergência quanto ao cumprimento das rotinas é 

comunicado imediatamente via e-mail ao “patrão” que autoriza o desconto nos 

pagamentos ou ordena a demissão do funcionário caso este não se adeque. 

Segundo Wallace, não há qualquer tipo de ameaça aos funcionários de maneira 

direta. Para o interlocutor, o trabalho pode ser realizado tranquilamente desde 

que de maneira séria, “sem dar mole”.  

 Pela proximidade com o interlocutor, as conversas e entrevistas sempre 

permitiram um tom mais amigável e algumas pequenas negociações em troca 

de informações. Recordo que em meados de 2016, já após a primeira entrevista 

com Wallace, sondei a possibilidade de trabalhar na empresa para obter 

informações mais detalhadas não só sobre a rotina da empresa, mas também 

do processo de montagem, distribuição e controle das máquinas. Duas 

questões, entretanto, fizeram-se presente durante esse momento.  

A primeira, relacionada a ética no processo de pesquisa onde acredito 

não ser vantajoso para as relações com os interlocutores, a possibilidade de 

estar a todo o tempo no mesmo ambiente de trabalho com o risco de uma 

possível desconfiança ou exposição de detalhes que os colocasse em risco. A 

segunda, pela necessidade de burlar os requisitos da empresa informando que 

residiria na casa de Wallace, fato que poderia ser facilmente descoberto e 

poderia implicar em sua demissão ou na quebra de confiança do “patrão”. 

Acredito que a opção escolhida de manter o distanciamento profissional e 

físico do interlocutor tenha proporcionado uma maior efetividade no processo de 
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pesquisa e de entrevistas. Estar longe da empresa me permitiu realizar 

perguntas de maneira repetida durante esse período, verificando eventuais 

divergências nas respostas e indagações quanto a veracidade de informações 

anteriormente passadas. Questionar os interlocutores sobre as mesmas 

questões em períodos distintos, permitiu uma melhor articulação dos fatos 

cruzando-os com informações complementares dadas em outros momentos. 

O fato de analisar uma rede de proteção familiar quando o principal 

interlocutor é parte da sua própria família e as memórias da infância e início da 

adolescência remetem ao convívio com jogos de azar foi um facilitador para o 

processo de construção deste trabalho. A compreensão da relação de confiança 

estabelecida no seio familiar é parte fundamental para entender as dinâmicas da 

rede de proteção acionada para a manutenção da atividade contravencional.  

Deste modo, ao se utilizar da relação de confiança entre pares, neste caso 

especificamente, funcionários da empresa e seus indicados que podem ser 

parentes ou amigos, se estabelece uma espécie de estrutura basilar para as 

atividades. Se um dos pilares romper, seja por não seguir as normas da 

empresa, seja por colocar em risco as atividades, o elo imediato tem a atribuição 

de tentar reverter ou minimizar os danos. Mantendo a estrutura desta rede, 

portanto, minimizam-se os riscos de rotas de transporte ou quaisquer outras 

informações internas sigilosas serem externadas. 

Como já mencionado, uma das principais preocupações dos 

interlocutores se refere a integridade física de seus familiares. Colocar isso em 

risco é a grande preocupação dos entrevistados. Mesmo que em momento 

algum os interlocutores tenham mencionado ameaças no ambiente de trabalho, 

não me parece interessante ter sob suspeita sua fidelidade no que concerne as 

informações da empresa e até mesmo sobre a real atividade desenvolvida na 

“Jogos Eletrônicos Ltda”.  

Durante todo o processo de pesquisa e, principalmente, nas entrevistas, 

ficou evidente que os interlocutores sabem dos riscos das atividades e da forma 

de atuação dos banqueiros do jogo. Acredito que não há como separar 

completamente a exploração das máquinas caça-níqueis do jogo do bicho. 

Apesar de serem atividades administradas por banqueiros diferentes em muitos 

dos casos, possuem uma mesma origem. Junto a isso, a falta de uma unidade 

entre os contraventores nos moldes da cúpula do jogo do bicho, abre a 
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possibilidade de ataques de contraventores rivais ou milicianos, que na tentativa 

de se aproveitar da dissociação podem passar a controlar os pontos de 

exploração do jogo. 

A constante possibilidade de ataques mencionada pelos interlocutores e, 

sobretudo, por Wallace, me fez questionar a existência de possíveis acordos 

entre o “patrão” e milicianos ou traficantes da região de exploração da empresa. 

Os bairros de atuação da “Jogos Eletrônicos Ltda” possuem áreas com a 

presença de dois dos grupos criminosos mais conhecidos do Rio de Janeiro e 

uma das milícias. Wallace foi categórico ao afirmar que não existe nenhum tipo 

de acordo com a milícia. Me questionei se a informação foi dada por falta de 

conhecimento do interlocutor ou se de fato não há negociação entre as partes.  

Porém, o interlocutor rapidamente continuou sua fala afirmando que o 

“patrão” possui um acordo com os traficantes da região que prevê a doação de 

uma quantidade não especificada de cestas básicas, utilizadas pelo tráfico para 

repassá-las a moradores. O acordo não prevê qualquer tipo de proteção do 

tráfico às atividades da empresa, somente a liberação das máquinas nas áreas 

com a presença dos grupos. 

Toda a atuação da “Jogos Eletrônicos Ltda” é protegida pelas redes 

estabelecidas. Dos funcionários indicados por pessoas de confiança, dos 

acordos com traficantes, dos policiais civis e militares que atuam diretamente na 

operacionalização, segurança e distribuição das caça-níqueis até aos agentes 

que vazam operações, facilitam a liberação de máquinas apreendidas, oferecem 

facilidades aos funcionários quando detidos. Assim como em outras atividades 

delituosas, a colaboração e conivência do Estado na figura de seus agentes 

públicos é pressuposto fundamental para a manutenção da contravenção. 

Toda a rede que envolve a “Jogos Eletrônicos Ltda” me pareceu 

inicialmente extremamente sólida. Numa visão superficial, não haveria 

possibilidade de burlar ou quebra-la. O contato com Wallace no churrasco onde 

foi estabelecida a primeira conversa mais longa sobre suas atividades na 

empresa foi crucial para a dedicação ao tema como objeto de pesquisa e, para 

além disso, evidenciaram quase que imediatamente aos primeiros relatos sobre 

a “Jogos Eletrônicos Ltda”, que a rede de proteção da empresa não era tão sólida 

quanto se imaginava. 



56 
 

Antes mesmo de falar sobre a rede de proteção jurídico-policial 

apresentada neste trabalho, Wallace começou naquele churrasco a falar sobre 

o que apresento como a terceira rede de proteção, a rede paralela. Para mostrar 

como se dá a atuação desta terceira rede, irei apresentar brevemente como a 

“Jogos Eletrônicos Ltda” opera. 

 A empresa conta com cerca de 200 funcionários na sua sede. O número 

contabiliza tanto os funcionários de nível administrativo quanto os de nível 

operacional, ou seja, que recebem os componentes das máquinas e realizam 

sua montagem. Todos são contratados formalmente pela empresa que funciona 

com razão social e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) registrados 

como uma indústria de jogos para videogames. Antes da “Jogos Eletrônicos 

Ltda”, o “patrão” já teve outras três empresas do mesmo ramo abertas com 

diferentes razões sociais. As empresas anteriores tiveram seus registros 

suspensos pela justiça. Apesar disso, o nome fantasia continuava a ser utilizado 

pelo contraventor até a última operação da Polícia Federal antes da fundação da 

“Jogos Eletrônicos Ltda”.   

 No número de funcionários não são contabilizados aqueles que fazem 

parte da rede de proteção jurídico-policial. Todo o controle administrativo, 

financeiro e operacional da empresa é realizado na própria sede e enviados 

diariamente ao proprietário. O papel de cada funcionário é bem definido, assim 

como os limites de atuação de cada um dentro da empresa. Empregados que 

são responsáveis pela área financeira, ou seja, pela arrecadação dos lucros das 

máquinas alocadas nos estabelecimentos não podem desempenhar outras 

atividades. Outro ponto citado por Wallace é a constante observação dentro da 

empresa no que concerne aos diálogos e proximidades entre funcionários de 

setores diferentes. Apesar da contratação de funcionários ser realizada mediante 

a indicação, a desconfiança é constante por parte dos funcionários que possuem 

cargos mais altos. 

 Em termos operacionais, para que um estabelecimento possa ter uma ou 

mais máquinas caça-níqueis da “Jogos Eletrônicos Ltda”, são necessários 

alguns pré-requisitos. O primeiro é que o ponto onde as máquinas serão 

alocadas seja movimentado e que possibilite aos apostadores não serem 

incomodados por policiais ou milicianos. Não é primordial que o ponto do jogo 

seja em um bar, lanchonete ou restaurante. Existem máquinas em papelarias, 



57 
 

lan houses e diversos tipos de estabelecimentos. Na maioria dos locais as 

máquinas não ficam visíveis da rua, somente se o apostador entrar no 

estabelecimento.  

 Para que o proprietário de um comércio possa alugar as máquinas, ele 

precisa entrar em contato com um dos funcionários da empresa que passa 

semanalmente nos estabelecimentos que já possuem máquinas instaladas para 

recolher as quantias destinadas a empresa. O valor pago por cada máquina é de 

R$ 4.000,00 geralmente pago em até cinco vezes pelos proprietários. 

Semanalmente paga-se a empresa, de 15% a 20% do valor arrecadado por 

máquina. O restante fica como lucro do estabelecimento. 

 O controle dos pontos onde cada caça-níquel está alocada, quantidade 

de máquinas por estabelecimento, valores já pagos e a receber, média de 

percentual pago por estabelecimento e média de arrecadação por máquina é 

realizado diariamente na empresa. Espera-se que desta forma, seja 

impossibilitado qualquer tipo de desvio ou fraudes. Entretanto, o que a fala de 

Wallace evidenciou era que justamente neste eixo que está a atuação do que 

denominei como rede paralela. 

 O “esquema” como Wallace denominou, envolve cerca de dez 

funcionários da empresa e alguns agentes públicos envolvidos na 

operacionalização das atividades da “Jogos Eletrônicos Ltda”. Segundo o 

interlocutor, ao verificar que proprietários de estabelecimentos que não possuem 

as máquinas desejam alugar as caça-níqueis, os funcionários responsáveis pelo 

recolhimento dos valores semanais verificam se nas proximidades existem 

outros comércios com máquinas da empresa. Se em uma mesma rua ou esquina 

outro estabelecimento possui as máquinas e estas não arrecadam valores altos, 

funcionários internos da empresa que participam dessa terceira rede são 

informados. 

 Ao ter conhecimento que determinado comerciante possui interesse em 

alugar as máquinas, os participantes da rede se comunicam e verificam se é 

viável em termos de segurança realizar a operação. Caso seja avaliado que o 

estabelecimento irá manter a média de arrecadação ou aumenta-la, o funcionário 

responsável pela arrecadação externa vai até o comerciante interessado e 

informa que as máquinas poderão ser alugadas. Geralmente são oferecidas as 

mesmas quantidades de máquinas do estabelecimento vizinho. Com o aval do 
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comerciante, o funcionário liga para os colaboradores da rede e solicita o apoio 

para levar as máquinas para o novo ponto. 

 A operação que deveria retirar máquinas da empresa para aloca-las no 

novo estabelecimento, é realizada de maneira sigilosa. De dois a três 

participantes da rede vão até o estabelecimento que já possui as máquinas e 

informam que estas serão retiradas por não oferecerem o lucro desejado, mas 

que o proprietário poderá obter novamente as máquinas futuramente. Nenhum 

valor é devolvido ao comerciante, porém, como há um investimento 

relativamente alto para o aluguel das máquinas, essa operação só é realizada 

em locais que já possuam as máquinas por no mínimo seis meses. 

 Após retirar as máquinas do estabelecimento, os funcionários as 

transportam novamente para a empresa, porém, sem dar entrada no sistema. As 

caça-níqueis permanecem por cerca de três ou cinco dias dentro da empresa 

antes de serem transportadas para o novo ponto. A etapa seguinte é realizada 

com a ida do funcionário que negociou com o comerciante interessado ao local 

e solicitação do pagamento pelas máquinas. Com o pagamento realizado, o valor 

arrecadado que iria para a empresa é dividido entre todos aqueles que compõem 

a rede. A divisão não é igualitária, mas já é estabelecida entre as partes.  

 O segundo passo após o pagamento é avisar aos funcionários internos 

que a troca das máquinas pode ser realizada. Desta forma, as máquinas que 

serão transportadas sem o conhecimento da empresa são colocadas junto das 

máquinas que serão entregues em novos estabelecimentos. Vale ressaltar que 

todas as máquinas possuem selos com uma numeração específica, portanto, ao 

coloca-las nos veículos que irão para a entrega é realizada uma conferência das 

numerações e as notas de saída. Os funcionários responsáveis pela logística 

das máquinas e despacho também fazem parte da rede e colocam as máquinas 

como se estivessem nas notas. 

 Com a conferência das máquinas que irão sair para entrega junto das 

máquinas retiradas, os responsáveis pelo transporte e instalação das máquinas 

vão até os pontos de distribuição e efetuam a entrega. Internamente, nenhum 

tipo de modificação no sistema é realizado. Nome do estabelecimento, 

proprietário ou endereço, são mantidos para não apresentar inconsistências nas 

auditorias realizadas. O controle dos locais onde possuem as máquinas 

transferidas é realizado somente pelos participantes da rede que ficam somente 
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com o valor pago inicialmente pelas máquinas. O percentual de lucro da empresa 

é semanalmente entregue como se fosse do comércio onde as máquinas estão 

registradas. Caso um dos participantes da rede indique um estabelecimento ou 

já tenha negociado diretamente com o comerciante, ele receberá um valor maior 

que os demais participantes, sendo como uma premiação.  

O detalhamento feito pelo interlocutor demonstrou que além da própria 

periculosidade da existência dessa terceira rede e das possíveis consequências 

de sua descoberta, seria necessária uma relação ainda maior de confiança entre 

aqueles que tivessem participação. O interlocutor não soube explicar quando e 

como essa terceira rede iniciou as atividades, mas o que se colocou como 

hipótese mais provável é que a rede já existia antes mesmo de sua entrada na 

empresa. A atuação desta terceira rede somente é permitida pela conivência e 

participação direta de funcionários das áreas administrativa, financeira e 

operacional da empresa. Trata-se de um “esquema” extremamente frágil, porém, 

com duração de mais de oito anos se contabilizarmos somente o período em que 

Wallace trabalha na empresa. 

Embora saiba que não é papel do pesquisador emitir qualquer juízo de 

valor, alguns questionamentos surgiram durante o período de pesquisa ao ler e 

ouvir os relatos de Wallace e dos demais interlocutores. Não sei até que ponto a 

relação de confiança entre os envolvidos nas diferentes redes pode ser 

considerada sólida. Sua complexidade e suas ramificações em torno da 

obtenção de lucros não me parecem tão atraentes a ponto de se envolver em 

atividades ilegais dentro do ilegal. 

Se pela atuação na empresa os funcionários podem ser presos por 

contravenção - embora dificilmente acarrete em prisão - ou pelos diversos crimes 

cometidos para que seja possível a operacionalização da exploração das 

máquinas, ameaçados ou mortos por milicianos que invariavelmente podem 

rechaçar a atuação de contraventores. Por outro lado, ao participar e operar a 

rede paralela, além da exposição aos riscos da própria atuação na empresa, os 

funcionários se colocam em uma situação de insegurança extrema. Ser 

descoberto não significaria somente uma demissão por justa causa, possíveis 

processos ou prisão como ocorreria em empresas formais e com atividade 

regulares e legais. 
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 A metodologia de atuação, o aparato de segurança envolvido nas 

atividades e as recentes disputas familiares em torno do controle dos jogos do 

bicho e da exploração das máquinas caça-níqueis por si só, já seriam 

mecanismos de coação evidentes. Colocam em risco exatamente o que se 

apresentou na fala dos diferentes interlocutores como a maior preocupação: a 

integridade física dos funcionários e de seus familiares. 
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Considerações Finais 
 

 Ao tomar o tema da contravenção como objeto de pesquisa sociológica, 

me preocupei em não iniciar a abordagem a partir das percepções culturalistas 

habitualmente empregadas para explicar esse fenômeno. É lugar comum nas 

ciências sociais ao pensar temas que possuem a mesma base sociocultural 

como o samba, o futebol e o jogo do bicho, a adoção de explicações 

fundamentadas no estereótipo da malandragem carioca. Desta forma, procurei 

me afastar das análises mais clássicas de pesquisadores que conferem caráter 

epidemiológico a disseminação do jogo do bicho.  

 A proposta deste trabalho foi apresentar uma análise sobre a 

operacionalização e a exploração das máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro, 

a partir do acionamento de redes de proteção. A linha metodológica que orientou 

o processo de escrita buscou seguir uma narrativa a partir do estudo sobre as 

trajetórias de alguns dos atores e interlocutores, assim como das minhas 

próprias memórias familiares sobre o jogo. Ademais, coube descrever 

acontecimentos e etapas que marcaram a constituição do jogo do bicho no Rio 

de Janeiro. 

 Outro eixo do trabalho está no mapeamento da atividade contravencional, 

institucionalizada na atuação da “Jogos Eletrônicos Ltda”, empresa utilizada 

como fachada para a montagem, distribuição e exploração das máquinas. Para 

isso, utilizando-me do conceito da Teoria Ator-Rede (TAR) de Latour, busquei 

descrever os circuitos acionados para viabilizar a produção das máquinas caça-

níqueis. Ao longo dos três capítulos, traço uma cronologia do jogo do bicho, 

passando pelo surgimento das famílias de banqueiros, a introdução das caça-

níqueis nas atividades contravencionais e a atuação da empresa. 

 No capítulo que abre este trabalho, apresentei, um levantamento histórico 

do jogo do bicho no Rio de Janeiro, fundamentado em pesquisas de pesquisas 

de historiadores e antropólogos. Tendo em vista a multiplicidade das abordagens 

sobre o tema, procurei destacar como o jogo que, apesar de ilícito, se tornou um 

mercado de grande importância para a dinâmica social da cidade na primeira 

metade do século XX. Fator determinante para a expansão desse mercado, a 

articulação política entre os contraventores consolidada pela “cúpula do jogo”, 

deu origem ao processo de territorialização do bicho, estabelecendo regras de 
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negócio, organizando as dinâmicas do jogo, reduzindo a insegurança do 

mercado e possibilitando a manutenção dos lucros.  

 No segundo capítulo, dividido em três partes, destaquei inicialmente o 

entrelaçamento da trajetória de vida daquele que pode ser considerado um dos 

principais contraventores, com a própria memória do jogo e do bairro onde 

nasceu e ampliou os negócios da família. Do mesmo modo, descrevi como a 

ligação com o futebol e com o samba que materializou em importantes títulos 

uma história de vitórias e polêmicas, unificou alguns dos pilares da cultura 

popular carioca: o jogo do bicho, o samba e o futebol. Apresentei ainda, como a 

colaboração do contraventor com a Ditadura Civil-Militar, os benefícios obtidos 

com a parceria e a migração de ex-militares do Regime para a contravenção, 

contribuíram para a expansão do jogo e unificou interesses econômicos e 

políticos do banqueiro.  

 Tratei também da estratégia de ampliação dos negócios dos 

contraventores a partir do fortalecimento político nos territórios de atuação. A 

patronagem de escolas de samba permite, para além do aporte financeiro ao 

carnaval, tomar para si o papel social do Estado nos bairros ou municípios de 

origem das agremiações. Dessa forma, as escolas de samba se solidificam como 

instituições de interesse público, sobretudo, ao se tornarem as protagonistas dos 

projetos e ações sociais, blindando assim, suas imagens da associação com os 

contraventores.  

 No segundo trecho desse capítulo, a inserção das máquinas caça-níqueis 

no negócio dos contraventores foi debatida. Foi ressaltado que ao contrário do 

que apontam alguns trabalhos, a investida em outras modalidades de jogos de 

azar, como as caça-níqueis, não pode ser observada como uma evolução 

tecnológica do jogo do bicho. Trata-se estritamente da incorporação de um 

produto a ser explorado pelo mercado da contravenção, sobretudo quando se 

nota que as máquinas começaram a ser comumente vistas nos bares da cidade 

em meados dos anos de 1990, mesmo embora já tenham sido objeto de 

investigação na década de 1980, pelo SNI. 

 Aponto também que a ida a campo evidenciou que a exploração das 

máquinas não está completamente associada ao jogo do bicho. Dentre as 

especificidades, destaco a possibilidade de exploração das máquinas por 

contraventores que tradicionalmente dominam o jogo do bicho em outras áreas 
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da cidade, podendo assim, um mesmo banqueiro operacionalizar caça-níqueis 

em bairros onde outro contraventor controla as bancas do bicho. A contrapartida, 

nesses casos, é a cobrança de comissões por cada máquina instalada, sendo 

assim, o negócio torna-se lucrativo para todos, seja pela operacionalização 

direta, seja por ganhos percentuais. 

Em todo o trabalho, é notável a associação dos contraventores com 

agentes do Estado para a viabilizar a operacionalização dos jogos de azar. Desta 

forma, foi evidenciado através do processo de pesquisa, que a fase de 

organização do jogo do bicho buscou além da própria regulação e gestão da 

ilegalidade, ainda que às margens da própria lei, a constituição dos “mercados 

de proteção” (MISSE, 2007; TELLES & HIRATA, 2010, p.42) como um dos seus 

pilares.  

Sendo assim, apresentei o que se configurou como uma rede de proteção 

jurídico-policial que, com todas as suas complexidades, foi de fundamental 

importância para o fortalecimento político dos banqueiros. Como um dos 

resultados desse processo constante de associação entre contraventores e 

agentes do Estado nos seus diferentes níveis de atuação e de Poder, a 

legalização dos jogos de azar tem sido debatida. Vale ressaltar, porém, que não 

foi objeto de análise neste trabalho, os debates muitas vezes refutados que 

limitam as discussões a um possível aumento da arrecadação de impostos 

(MELLO, 2017). 

O segmento final desse capítulo, acaba por inserir novamente a família de 

um dos mais emblemáticos contraventores do Rio de Janeiro. As disputas 

familiares pela herança do jogo após a morte do banqueiro, marcou o período 

que possivelmente foi o mais violento da contravenção. O estopim para os 

confrontos foi a insatisfação de um dos herdeiros do jogo que, insatisfeito com a 

queda na arrecadação com o jogo do bicho, decidiu disputar o controle das 

máquinas. Foi observado ainda como se deram os primeiros contatos com o 

tema enquanto objeto de pesquisa, bem como a avaliação das condições de 

obtenção de elementos suficientes para a análise proposta.  

 No capítulo final, a análise se concentra nas diferentes relações entre as 

atividades contravencionais, na economia criminal e suas conexões e 

articulações com as redes de proteção. A existência do que se configurou como 

a rede familiar e os pontos de apoio para o funcionamento dos mercados ilegais. 
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Destaquei ainda a abrangência territorial da atuação da empresa considerando 

o alcance das máquinas na relação entre população total da área e território 

explorado. 

 As dinâmicas de funcionamento da “Jogos Eletrônicos Ltda”, o controle 

dos funcionários pelo primo do “patrão”, os acertos com policiais e o 

envolvimento de outros empregados da empresa, são evidenciados. Insere-se 

ainda o processo de constituição dos laços da economia criminal a partir da 

compreensão das dinâmicas da atividade contravencional e nos acordos 

estabelecidos com agentes do Estado e com grupos criminosos. Ademais, vimos 

que não se trata de fato novo o consentimento e participação do Estado com 

práticas ilícitas e sua articulação com grupos criminosos na viabilização da 

circulação de mercadorias ilegais. 

 Outro apontamento realizado no capítulo concerne as hipóteses para a 

popularização do jogo de caça-níqueis, dentre as quais está a ausência ou 

aplicação moderada da violência nas disputas mais recentes pelo domínio das 

máquinas. Apesar de entender que conclusões simplistas não são adequadas 

ou suficientes para explicar o fenômeno, certamente é um fator que contribui 

para essa popularização. A natureza da contravenção por si só, acaba por se 

afastar das percepções que denotam àqueles que infringem as leis o caráter 

violento. Do mesmo modo, os financiamentos no carnaval e o já mencionado 

papel social das agremiações apadrinhadas pelos contraventores, contribuem 

para a separação do que é condenado ou tolerado socialmente e politicamente 

Ramirez (et al., 2011, p.43L) e Misse (2009, p.124). 

 A partir das entrevistas com Wallace, foi possível mapear os circuitos 

acionados que viabilizam a compra e o transporte dos componentes utilizados 

no processo de montagem das máquinas até a distribuição nos pontos de 

exploração. Da mesma forma, o papel dos operadores das redes, fundamentais 

para as atividades da empresa e ponto de apoio principal para a gestão dos 

ilegalismos, pôde ser destacado. 

Por fim, o que apresento como um dos resultados do processo de 

pesquisa concerne ao que se configurou como a rede de proteção paralela, 

através da qual, funcionários da empresa negociam seus próprios “esquemas” e 

criam uma espécie de ilegalismo dentro do ilegalismo. A aparente solidez na 

atuação da “Jogos Eletrônicos Ltda” e do aparato de segurança sustentado pela 
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consolidação das redes de proteção, torna-se, portanto, vulnerável através da 

auto associação dos funcionários que estabelecem entre si uma relação de 

confiança ainda mais complexa. 

Dessa maneira, pude observar no decorrer do processo de pesquisa 

aquele que se coloca como ponto comum entre todos os atores. A família. Da 

relação de parentesco com o principal interlocutor e o subsequente elo com os 

outros entrevistados até os requisitos para admissão na “Jogos Eletrônicos 

Ltda”. A família se estabelece como estrutura basilar para as atividades a partir 

da relação de confiança entre pares, seja por parentesco direto, seja pela própria 

associação hermética e frágil entre aqueles que compõem e operam a rede 

paralela. 
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