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[...] 

O favelado na favela vive dentro de uma bolha 

O favelado na favela vive e sobrevive nela 

Eu sou o favelado que vive pela favela, porra! 

A escola me reprovou de série, mas a rua me aprovou pra ser representante dela 

Se a sirene sinaliza a dor, atira o sinalizador pra explanar que hoje é guerra 

Matei o presidente pra que o povo se rebele 

Gritei: Marielle, presente! essa bala também me fere 

E esse tiro fere cada morador que já teve um sonho frustrado 

E só quem é vai sentir na pele 

E eu prego a fé, independente da crença 

É a nossa dor que alimenta as reportagens da imprensa 

Me diz, o que custa pedir licença? 

Troca de tiro te assusta, mas a troca de olhar comigo é mais tensa 

Meu mano Play ficou preso dezoito anos 

Quando eu tinha dezoito, ele me disse: O crime não compensa 

Respondi que sou daqueles que acredita que pensar sobre a vitória vai fazer que você vença 

Pensa no Baile da Gaiola lotado, as piranha jogando, os mano faturando 

Meu show anunciado, um poeta no topo, um favelado rico 

Os humilhados serão exaltados! 

Nos dão armas e drogas, e nos perguntam por que somos bandidos e por que nós atiramos 

Fiquem bem longe de nós, deixa que nós nos viramos 

Temos tudo que precisamos  

 

Choice - Favela Vive 3 
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Resumo 

 

Essa monografia tem como objetivo compreender os processos de construção da           

categoria acusatória “envolvido com” o crime, a partir das formas pelas quais ela é              

manobrada e seus efeitos sobre as inscrições identitárias e trajetórias sociais da juventude de              

favela. Por meio de um estudo etnográfico busca-se refletir sobre como a categoria             

“envolvido com” funciona como um operador de vigilância que põe em operação um trama              

de rotulações que resultam na produção de controle sobre a juventude e suas interações. 

 

Palavras chaves: Crime;  Favela; Juventude; Violência; Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

 

Contexto político  

Quando em setembro de 2017 iniciei os estudos para fazer a pesquisa que resultou              

nesta monografia, as preocupações das pessoas mais politizadas já não eram mais superar as              

reviravoltas políticas de 2016, com o impeachment presidencial da Dilma Rousseff e um país              

mergulhado na crise econômica. A apreensão que se tinha nesse período era barrar as              

reformas trabalhistas, a PEC 241/55 ” e uns tantos outros processos políticos/econômicos, que            1

estavam em períodos de votação. 

Eu só conseguia ter acesso a essas questões naquela época através do acesso às redes               

sociais e por ter um número considerável de pessoas politizadas nas redes, ou também quando               

uma vez ou outra encontrava outros estudantes universitários que também moravam no            

morro. Contudo, entre os jovens do morro o que mais se falava, assim que me inseri no                 

campo, era sobre um campeonato de futebol que sempre acontecia no final do mês setembro.               

Por outro lado, entre as pessoas em geral, lembro que pairava uma lamentação: o fim de “uma                 

grana extra”, pois o período de defesa do mexilhão (que faz parte da economia de alguns                

moradores)  havia começado.  

Em dezembro daquele ano foi o primeiro mês que presenciei indiretamente (dentro da             

minha casa) uma operação policial . Foi quando os policiais militares apreenderam armas e             2

mataram na rua principal, perto da subida da favela, “traficantes de uma outra facção que               

estavam com objetivo de invadir o morro”, como saiu no jornal local. 

1 “A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram a proposta de emenda constitucional que cria 
uma teto para os gastos públicos, a PEC 241 ou PEC 55, dependendo da Casa legislativa, que 
congela as despesas do Governo Federal, com cifras corrigidas pela inflação, por até 20 anos. Com 
as contas no vermelho, o presidente Michel Temer vê na medida, considerada umas das maiores 
mudanças fiscais em décadas, uma saída para sinalizar a contenção do rombo nas contas públicas e 
tentar superar a crise econômica. O mecanismo enfrenta severas críticas da nova oposição, liderada 
pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB, mas também vindas de parte dos especialistas, que veem na 
fórmula um freio no investimento em saúde e educação previstos na Constituição. O texto da 
emenda, que agora será incorporado à Constituição, também tem potencial para afetar a regra de 
reajuste salário mínimo oficial.”Disponivel em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476125574_221053.html (última consultada em 
18/11/2018) 
 
2 “Uma operação militar é a ação coordenada de militares de um determinado estado ou agentes não 
estatais em resposta a uma situação. Tais ações ocorrem de acordo com um plano militar que visa 
resolver alguma questão em nome da proteção do Estado.” Vem 
em:https://pt.wikipedia.org/wiki/Opera%C3%A7%C3%A3o_militar 
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Já em janeiro de 2018 , um ano depois de um série de rebeliões em presídios do                  

Brasil, uma nova crise no sistema prisional brasileiro se instaurou criando um cenário caótico,              

fazendo com que o governo começasse a pensar e rever novas estratégias com o objetivo de                

diminuir a quantidade de presos provisórios, uma das causas da crise no sistema             

penitenciário.  

Diante desse contexto de “estado de calamidade na segurança pública no Rio de             

Janeiro”, no dia 16 de fevereiro de 2018 o presidente da república Michel Temer anunciou a                

primeira Intervenção Federal após a Constituição Federal de 1988, a fim de “ amenizar a               

situação da segurança interna e a previsão de término, contida no decreto que ordenou a               

intervenção, até o dia 31 de dezembro de 2018." A decisão foi instituída por meio do Decreto                 3

n.º 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, outorgado pelo Presidente da República, com              

publicação no Diário Oficial da União no mesmo dia. Entretanto, os dados estatísticos sobre o               

número de mortos (tanto de inocentes, quanto de policiais) na Intervenção Federal até agora              

não mostram resultados positivos: 

 

“Índice mantém-se alto mesmo se contado apenas o período da          

intervenção federal. É o maior índice para os sete primeiros meses do            

ano desde 1998, quando começou a série histórica do ISP. O Ministério            

Público de Rio de Janeiro afirma que aumento decorre de maior           

presença das forças de segurança nas ruas” . 4

 

“No dia 20 de Junho de 2018 foi realizada uma operação            

conjunta entre a Polícia Civil, Exército e a Força Nacional no morro            

Pavão-Pavãozinho e no complexo de favelas da Maré, no Rio de           

Janeiro. Tratava-se de uma operação contra o tráfico de drogas que           

objetivava o cumprimento de 23 mandados de prisão, entretanto a          

missão acabou como um banho de sangue que chocou o país. Na Maré,             

sete pessoas foram mortas – entre elas estava Marcos Vinícios da Silva.            

3 Ver em https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1rio_Oficial_da_Uni%C3%A3o 
 
4 Ver em: 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/15/numero-de-mortes-por-intervencao-policial-no
-rj-chega-a-895-em-2018.ghtml 
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O adolescente de 14 anos se encontrava a caminho da escola quando            

foi atingido na barriga por um tiro. O jovem chegou a ser encaminhado             

a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Hospital Getúlio           

Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Infelizmente, essa é apenas          

mais uma tragédia que coloca em foco nos noticiários o grave           

problema de segurança pública no Brasil. ” 5

 

Abaixo segue um gráfico elaborado no dia 15/08/2018 pela G1 contendo os dados             

estatísticos sobre o número de mortes desde 4 anos antes e durante a Intervenção Militar               

Policial do Rio de Janeiro, entre os meses de Janeiro de 2013 e  junho de 2018 . 6

 

 
Figura 1 

 

Nos meses de janeiro à abril, a favela que eu estava pesquisando virou território de               

constantes operações policiais militares. Presenciei pelo menos quatro, as quais resultaram em            

mortes, prisões e lesões. Por essas questões, entre outras, durante esse período fui morar em               

5 Ver em: https://www.politize.com.br/retrospectiva-2017-temas-que-marcaram-a-politica/ 
 
6 Ver em: 
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/15/numero-de-mortes-por-intervencao-policial-no
-rj-chega-a-895-em-2018.ghtml 
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uma cidade vizinha; porém, continuei frequentando quase diariamente a localidade com           

intuito de dar continuidade a minha pesquisa.  

Em meados de março de 2018, aconteceu um marco na história do Brasil repercutindo              

internacionalmente. A vereadora Marielle Franco, que sempre havia se posicionado contra a            

Intervenção Militar, nascida e criada na Maré , 5ª parlamentar mais votada nas eleições de              7

2016, foi brutalmente assassinada junto com o motorista que dirigia o carro em que estava,               

Anderson Gomes. Vereadora socialista, negra, cidadã LGBT e favelada, Marielle denunciava           

as injustiças e arbitrariedades cometidas contra os pobres e os trabalhadores da cidade. 

Nesse período, durante o campo, os moradores também estavam preocupados com as            

eleições para presidente da “associação de moradores”, entidade que tem a função de             

centralizar, discutir e resolver os problemas da “comunidade”. Problemas estruturais, de           

segurança, educacionais, de saúde, da favela. Outra função que o titular da associação dos              

moradores têm, da qual estive colaborando, é a entrega de correspondência tendo em vista              

que os correios não sobem aquele morro. Sobre o caso Marielle, alguns jovens se              

posicionaram contra “aquela injustiça”, mas sempre superficialmente.  

O último mês de pesquisa foi em Junho de 2018, um pouco antes da período de Copa                 

do Mundo sediada pela Rússia. Esse foi um mês mais tranquilo, tratando-se de operações              8

policiais. Contudo, após a Copa (e o término da minha pesquisa), o morro se tornou um                

território de constantes conflitos  marcado por muitas mortes. 

 

Os capítulos 

 

Essa monografia foi estruturada em três capítulos. Os capítulos e subcapítulos foram            

nomeados com gírias, expressões e ditados populares brasileiros, para fazer alusão ao            

“jeitinho brasileiro”, de criatividade. Para além disso, gostaria de dar continuidade a essa             

pesquisa e futuramente trabalhar a mesma temática em outro país, e posteriormente fazer uma              

análise comparada. 

No primeiro capítulo, “Pesquisadora, puta, ou x9: Reflexões metodológicas”, busquei           

salientar o caminho que adotei no desenvolver da pesquisa entre tantas metodologias,            

7 O Complexo da Maré, ou simplesmente Maré, assim denominado pela prefeitura do Rio de Janeiro, 
é um bairro com conglomerado de pequenos bairros da Zona Norte da capital fluminense. 
8 Ver mais detalhes em  https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_2018 
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destacando a importância de se discutir o fazer etnográfico. Outro tema muito caro para a               

antropologia que também abordei neste capítulo, foi a questão da ética na pesquisa             

antropológica. Por último e para um melhor entendimento, achei necessário trazer uma            

pequena autobiografia, e a percepção dos meus interlocutores sobre minha pessoa, enquanto            

mulher e pesquisadora  no campo. 

No segundo capítulo, “Quem se mistura com morcego acorda de cabeça para baixo”,              

trouxe quatro relatos etnográficos obtidos através da minha relação com os pesquisados,            

para falar sobre as suas trajetórias de vida, visões de mundo e experiências com relação aos                

enquadramentos policiais dentro da favela pesquisada e suas consequências. Neste capítulo           

abordo também como a noção de envolvido funciona como um operador de vigilância a              

serviço da regulação da trajetória e identidades dos jovens de comunidades, revelando uma             

trama de rotulações que deslizam entre os estados provisórios “estar envolvido”,           

momentâneos “ficar envolvido” e permanente “ser envolvido”.  

No terceiro, “ A construção da categoria envolvido com o crime entre os jovens da               

favela e suas manobras de sentido”, busco analisar, pautada na teoria antropológica, a             

construção social dessa categoria ”envolvido com”, analisando também os estigmas que a            

favela carrega e as diferentes maneiras do ser entender a juventude no Brasil. Para finalizar               

descrevi sobre as manobras de sentidos adotadas pelos jovens para não serem enquadrados na              

categoria acusatória trabalhada nesta pesquisa.  

Parafraseei essa etnografia “A troca de tiros te assusta, mas a troca de olha comigo é mais                 

tensa” com uma frase retirada do Rap Nacional “Favela Vive 3” onde Choice aponta o               9

preconceito e a discriminação que os jovens favelados vivem todos os dias principalmente por              

quem é de fora da favela.  

A presente monografia, além de ser um dos requisitos básicos para obtenção do título              

de Bacharel em Antropologia Social, tenta colaborar com discussões comuns à linha de             

pesquisa cultura jurídica, segurança pública e administração institucional de conflitos, do           

Programa de Pós-Graduação em Antropologia, que se vincula ao Departamento de           

Antropologia, que abriga a maioria dos professores do meu curso, que tem como objetivo              

“realizar etnografias de práticas e processos de administração de conflitos vinculados às            

9 Um dos Rap Nacional mais estimados da cidade de Niterói no ano de 2018. 
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instituições judiciárias e de segurança pública, assim como os sentidos de justiça e             

moralidades que informam e conformam as dinâmicas das relações sociais.” 

 

 

Alguns dados estatísticos bons para pensar 

No término da matéria antropologia IV, oferecido pela Departamento de Antropologia           

da UFF, cursada durante o primeiro semestre de 2017, foi solicitado para os alunos um               

trabalho de conclusão de disciplina de acordo com o tema que gostaríamos de estar              

trabalhando na nossa monografia. Partindo do pressuposto que toda pesquisa antropológica           

tem um ponto de partida, utilizei alguns dados estatísticos como “pontapé” inicial da             

pesquisa. 

Ao falar sobre dados estatísticos na pesquisa antropológica, logo se coloca em            

“xeque” categorias metodológicas de pesquisas qualitativas e quantitativas. Levando em          

consideração que o uso de maneira superficial dessa metodologia podem “obscurecer ” boa            10

parte da pesquisa, para essa monografia, decidi trazer esses dados apenas para fins de              

complementaridade. Veja figura 2 

“O último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança        

Pública (FBSP) mostra que o total de mortes violentas intencionais no           

Brasil em 2017 foi o maior de todos os tempos, totalizando 63.880, o             

que equivale a 175 pessoas mortas por dia. Foi um aumento de 2,9%             

em relação ao ano anterior”.  

“Intuitivamente, por conta de estereótipos e senso comum, é         

dedutível que a população prisional no Brasil tenha menor grau de           

escolaridade – e os números confirmam essa impressão. Segundo o          

relatório do Ministério da Justiça, “manter os jovens na escola pelo           

menos até o término do fundamental pode ser uma das políticas de            

10 Um dos muitos termos utilizados no Brasil que é considerado pejorativamente racista.  Ver em 
https://www.modefica.com.br/expressoes-rascistas/#.W_VCfodKjcs  
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prevenção mais eficientes para a redução da criminalidade e, por          

conseguinte, da população prisional”. Veja na figura 3 

 

 

 

Figura 2 

15 



 

 

 

 

 
Figura 3 
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1 Pesquisadora, puta ou x9:   Reflexões metodológicas 

 

1.1 Fazer etnográfico 

Desenvolver um trabalho intelectual tem sido para mim um exercício ainda muito            

recente. Há muito pouco tempo não sabia descrever o trabalho de uma antropóloga, mas antes               

mesmo de definir o que é antropologia eu já havia entendido que toda pesquisa antropológica               

começa com e é também uma discussão sobre metodologia. 

Refletir sobre o fazer etnográfico na antropologia e não falar sobre Bronislaw            

Malinowski é como falar de tempo sem espaço. Malinowski (1884-1942), foi um dos             

institucionalizadores da antropologia social como ciência e um dos expoentes da escola            

funcionalista. Sua principal contribuição para antropologia foi o desenvolvimento de uma           

nova maneira de realizar o fazer etnográfico. Depois de lançar a sua principal e clássica obra                

“Os argonautas do Pacífico Ocidental” (1922), foi considerado o pai da antropologia,            

reinventando a etnografia enquanto gênero literário e destacando assim a importância do            

trabalho de campo e da observação participante. 

Uma das suas principais preocupações (a de todos os outros cientistas sociais naquela             

época), era desenvolver um método que, assim como em outras ciências (biológicas e             

médicas), embasasse as pesquisas e estudos das ciências sociais. Esse é um tipo de discussão               

que os antropólogos levantam até hoje, pois diferente das outras ciências, não existe um              

método duro e fechado para o fazer etnográfico, mas sim múltiplas metodologias. 

Essa pesquisa teve início no ano de 2017 com a minha associação a uma bolsa de                

desenvolvimento acadêmico oferecido pelo Departamento de Segurança Pública da         

Universidade Federal Fluminense (UFF). Esse projeto de pesquisa foi organizado por grupos            

de estudos focais, leituras e discussão de artigos que tratavam sobre desvio, controle social,              

polícia e policiamento. Cada associado era responsável por pesquisar um grupo social dentro             

de um contexto da favela adotando alguns recortes: idade, gênero, raça, parentesco e etc.              

Decidi que meus interlocutores seriam a juventude de favela (recorte de idade), pois lembrei              

de vários programas sociais da favela que havia acabado de mudar, o que facilitaria o meu                
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contato com meus interlocutores. Durante o andamento do projeto os professores solicitaram            

que entrevistasse os jovens do local onde morava, dando sugestões de perguntas para             

tentarmos construir a ideia que os jovens tinham sobre a construção social da categoria              

envolvido com o crime.  

Em menos de três meses de pesquisa pude entender a importância da questão do               

“trabalho de campo” e da “observação participante” pautada por Malinowski. Pois, para dar             

continuidade à pesquisa do projeto, no qual o período de tempo para entrega da entrevista não                

ajudava, entrevistei através de um questionário três jovens que tinha acabado de conhecer, e              

ao longo do trabalho de campo fui descobrindo uma série de buracos nas suas falas e que                 

todos os jovens entrevistados haviam mentido. 

Encontramos um exemplo parecido com esse no texto do Malinowski. No capítulo “A             

coleta e a interpretação de dados empíricos”(1986), ele descreve que estava buscando            

compreender como os nativos imaginavam os espíritos dos Balomas através de uma série de              

perguntas. Malinowski descreve que obteve respostas muito fragmentadas e contaminadas          

pelas perguntas. Diante disso, ele indica uma série de princípios que desenvolveu para fazer o               

trabalho de campo aos quais pude aproveitar na minha pesquisa. Primeiramente, ele buscou             

estabelecer as diferenças entre opinião pessoal e informação obtida, depois se debruçou na             

interpretação da caótica realidade social subordinada às regras gerais, seguindo as etapas:            

ordenar, classificar e interpretar os dados que ainda deve ser feitas em campo tendo como               

referência o todo orgânico constituído pela vida social do nativo. 

Outra autora que também levanta pontos muito significantes para o fazer etnográfico é             

Florence Weber (1958). Em sua etnografia “o trabalho fora do trabalho” (1985) ela nos traz               

uma série de questões para pensar essa prática antropológica, mais especificamente dois            

princípios da prática etnográfica aos quais também adotei durante a minha pesquisa, sendo o              

primeiro “observar e escutar” e o segundo que ela chama de  “estar com”.  

O primeiro, observar e escutar, tem como objetivo “atingir a simultaneidade das            

prática e visão do mundo dos pesquisados.” Ela também destaca a importância de não              

interrogarmos os pesquisados para conseguirmos preservar as “categorias nativas”. Diz que é            

necessário ordenar as próprias classificações (como pesquisador) e as classificações nativas,           

como base de instrumento para a construção de dados.  

Adotei uma das regras malinowskianas para conseguir interpretar as “categorias          

nativas”; essa foi uma das partes da minha pesquisa que me possibilitou encontrar um              
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informante privilegiado. Em diversos momentos precisei solicitá-lo para entender algumas          

expressões e gíria desconhecida por mim ou que eu não conseguia “pescar”, segundo ele. 

Malinowski aponta com uma das “regras” principais da pesquisa a coleta de “dados              

puros” mantendo separados das interpretações. Destaca que a “verdadeira interpretação” de           

dados tem como fundamental chave a descoberta das “leis gerais” na infinita diversidade de              

fatos. Destaca ainda que o que foge disso pode ser classificado como “generalizações             

precipitadas ou especulações hipotéticas que degeneram a pesquisa simples coleções de           

dados”(Malinowski, op. Cit: XX) 

O segundo princípio proposto por Florence Weber é o “estar com”; ouso em dizer que               

ao nos trazer essa modalidade do fazer etnográfico ela dá um passo à frente da observação                

participante de Malinowski. Inaugurando uma nova maneira de estar com o pesquisado,            

tendo como principal estratégia o aspecto relacional, ou seja, produzir conhecimento através            

da relação entre pesquisado e pesquisador. Dando protagonismo aos interlocutores e os            

destacando na construção da pesquisa . 

A antropologia se faz através do caminho da etnografia e a etnografia é uma entre               

várias formas de construir conhecimento. Para além da estratégias adotadas, através das            

minhas experiências e relacionamento interpessoais, selecionei três jovens para estar trazendo           

um pouco das suas trajetórias e experiências em relação a categoria “envolvido com” o crime.               

São eles o Ronan, Joel  e Silas .  11

 

1.2 Ética na pesquisa antropológica 

Nos termos dumontianos (1997), a ética é um conjunto de valores que orienta o              

etnógrafo no campo para que este não caia (principalmente) em uma hierarquia entre ele e o                

pesquisado. Inicio essa parte da monografia levantando a discussão sobre um tema caro nas              

pesquisas antropológicas, que na minha não foi diferente: a autoridade etnográfica. 

Uma das minhas maiores preocupações no início da minha pesquisa foi me colocar             

enquanto pesquisadora no campo. Tinha receio de me apresentar como estudante e            

pesquisadora e que eles me vissem com maus olhos e/ou que isso acarretasse em uma relação                

hierárquica. Esse receio surgiu a partir do momento que uma conhecida , que havia morado              12

no morro e me ajudou a alugar uma casa, me disse que os estudantes universitários eram                

11 Nomes fictícios. Explicarei adiante 
12 Uma mulher que trabalhava (terceirizada) na Universidade Federal Fluminense 
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vistos com bons olhos no morro apenas pelas donas/proprietárias de casas para alugar,             

pessoas que tinham comércio e “para as pessoas que organizavam o cultural”. Pois para as               

outras pessoas no geral, os estudantes universitários eram “um bando playboy e patricinha”             

mal educados (para os que tinha uma estética padronizada e mais aceita), “estranhos/             

malucos” (para os que não seguiam uma estética padrão e usavam cabelos e sobrancelhas              

coloridos), ou “hippies maconheiros” (para os que usavam roupas largas e cabelos            

geralmente com dreadlocks).  

Para que isso não acontecesse busquei aproximação com o Jet , meu interlocutor            13

privilegiado, um dos organizadores do Centro cultural do morro; ele era bem ativo e se               

relacionava com todos os moradores da favela, principalmente os jovens. Com sua ajuda             

consegui adentrar o campo de maneira mais natural e menos “desigual”, e a socializar com os                

jovens, apesar de por vezes ter sido ignorada quando dizia que estava fazendo uma pesquisa.               

A todo momento, busquei “fundir a minha voz com a dos pesquisados”, prática que Fonseca               

destaca como sendo importante durante a pesquisa antropológica para não cairmos na            

autoridade etnográfica. 

A questão da autoridade etnográfica transpassa também, para além da interação entre            

o pesquisado e o pesquisador em sua coleta de dados no campo, a “interpretação e a                

construção dos dados” nos termos malinowiskianos, e na escrita da etnografia. Diante a isso              

procurei dedicar um período para o que Cláudia Fonseca chama de “reflexibilidade”. Esta             

prática nos protege das armadilhas do pensamento comum, me esforçando para não reforçar             

estereótipos propagados pelo senso comum, como “mulheres submissas, crianças abusadas e           

adolescente rebelde”. 

Outra preocupação enquanto pesquisadora iniciante foi a questão de preservar o           

anonimato de meus interlocutores no texto antropológico. O código de ética da Associação             

Brasileira de Antropologia ABA, reserva os direitos das populações que são objetos de             

pesquisa: “A preservação da intimidade de acordo com seus padrões culturais (ibidem            

VICTÓRIA et al 2004 p.213).  

Claudia Fonseca citada acima, em seu artigo “O anonimato e o texto antropológico:              14

dilemas éticos e políticos da etnografia em casa (2005)”, expõe as suas preocupações em              

13 Líder cultural e idealizador de vários projetos sociais, conheci em eventos do movimento Hip Hop 
em Niterói e São Gonçalo. 
14 Atualmente é professora de antropologia no Programa de Pós Graduação em Antropologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGA/UFRGS) 
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assumir uma postura profissional politicamente mais consciente e suas agonias políticas/éticas           

quanto o “fazer etnográfico”. A princípio para garantir ética durante a minha pesquisa pensei              

em utilizar um dos instrumentos proposto pela Fonseca que é o que ela chama de               

“consentimento informado”, porém ela observou que esse instrumento de proteção protege           

mais o pesquisador do que o pesquisado. E, por conta disso essa forma de proteger sofreu                

muita rejeição dos etnógrafos. 

Optei pelo anonimato das pessoas e do local (para este utilizei o termo Bananal), a fim                

de “preservar as fronteiras necessárias entre o universo da pesquisa, da análise e da              

publicação científica.” (Weber:2009). Prática que a Fonseca diz que não é sinônimo de             

respeito, pois ao adotar nomes fictícios podemos abrir brechas para falsa interpretações, como             

se tivéssemos (pesquisador e pesquisado) algo a esconder. Outro problema do uso do             

anonimato no texto antropológico é que muitas vezes ele não serve para preservar as              

identidades dos pesquisados pois através das descrições minuciosas da etnografia, pode           

acontecer o que ela chama de identificação indireta.  

 

 

1.3 Eu-pesquisadora  

Assim como entender o que é antropologia e a importância do fazer etnográfico para o               

trabalho de campo, me entender como pesquisadora, construtora do meu espaço entre os             

jovens e enquanto etnógrafa foi um processo a qual tive que ter muito “jogo de cintura”.                

Passei por diversas situações durante a pesquisa pelo fato de ser mulher em campo. 

Durante as conversas com meus interlocutores busquei questionar a naturalização do           

meu olhar (e a do deles) e entender os processos de construção do saber, tentando esquivar de                 

“um todo organizado de pensamentos deliberados que se baseia na vida como um todo, onde               

esse fenômeno é presumido e não analisado” (Geertz: 2001); em outras palavras: senso             

comum. 

Uma das características do princípio “estar com” proposto por Weber concretiza o            

lugar que o pesquisador assume durante sua pesquisa, materializando assim, tanto o            

pesquisado como o pesquisador. Para isso é necessário que escrevemos minuciosamente todos            

os detalhes observados através de uma “descrição densa” (Geertz: 2000). Com intuito de me              

estabelecer como parte da pesquisa e uma pessoa que também constrói o campo, abordarei              
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adiante alguns pontos que julguei necessário sobre mim, para uma melhor percepção da             

pesquisa. 

A primeira vez que “pisei” no meu campo foi para visitar a casa que ia morar durante                  

a pesquisa, conhecia 3 pessoas da Universidade Federal Fluminense (não só estudante mas             

também funcionários) que moravam lá, porém eram conhecidos distantes, ou seja, não tinha             

nenhum tipo de relação com o campo. 

Para além da pesquisa, fui morar no morro também, pois lá o aluguel de casa era                 

financeiramente bem mais em conta do que o resto do bairro, e já tinha tido boas indicações                 

por ser uma “comunidade pequena”. Financiei toda a minha estadia através das bolsas de              

assistência estudantil: auxílio moradia e desenvolvimento acadêmico .  15

Dividi a minha pesquisa em duas partes temporais: a primeira foi nos quatro primeiro              

meses, onde me dediquei a conhecer o lugar e as pessoa, coletar e interpretar os dados. Foi                 

durante esse período que estive mais perto do Jet, meu apoio em campo, ou em termos                

antropológicos, informante privilegiado. 

A segunda parte foi quando ganhei uma bolsa e comecei a trabalhar na Reitoria da                

universidade, mudei de cidade, mas, quase todos os dias, passava no morro para dar              

continuidade a pesquisa. Esse movimento me possibilitou adotar um distanciamento do           

campo, e através de um vai-e-vem estar construindo os dados. Fazendo que eu “flutuasse”              

entre um “eu” que já se sentia “semi- cria” do morro e um “eu” pesquisadora. 

Lá conheci famílias com as mais diversas situações financeiras e escolaridades,           

pessoas que moravam em barracos feitos de tábua à grandes casarões com Hilux na garagem               16

(ou seja, os “ricos” do morro). Procurei sempre me relacionar com todas, e por isso foi que                 

por diversas vezes Jet chegava para me dar o toque: “Olha, cuidado, hein! Mulher não pode                

ficar falando com um e outro na rua, não; muito menos ficar no meio de um monte de homem                   

na favela… seu nome daqui a pouco vai tá boca do povo, ou melhor, seu apelido.” Ou ainda,                  

quando eu falava que estava fazendo uma pesquisa ou tocava no tema para tentar iniciar uma                

conversa sobre, alguns jovens achavam estranho e logo perguntavam “Você não é x9 não,              17

né?”  

15 Políticas de assistência estudantil para estudante que apresentam vulnerabilidade econômica. 
16 A Toyota Hilux são as camionetes compactas fabricadas e comercializadas pela Toyota Motor 
Corporation 
17 Na linguagem popular X9 significa dedo duro, fofoqueiro, delator, linguarudo entre outros. 
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Questões como essas eu procurava não ter como verdade absoluta (naturalizar) , mas             

sim desconstruir no campo das ideias, por compreender a construção da estrutura social             

brasileira, da favela um território extremamente marginal, especificamente falando, que          

consome um tipo de cultura que objetifica, silencia e desvaloriza as mulheres.  

A metodologia que utilizei e o caminho que adotei no meu fazer etnográfico foi um               

caminho cheio de espinhos mas também que renderam  muitas flores.  
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2 Quem se mistura com morcego acorda de cabeça para baixo  

2.1 Cada cabeça um sentença  

 

Joel, foi o primeiro jovem que conheci no morro. Já tinha 8 anos que ele morava lá.                 

Era mais um jovem de 18 anos de naturalidade cearense. Alto, moreno, de cabeça raspada,               

músculos bem definidos, trabalhava com “peão de obra ”, “trabalhador” (como ele mesmo            18

diz) e que mesmo cansado de noite não faltava uma aula de judô, oferecida pelos professores                

dos projetos sociais. 

No dia em que cheguei com a minha mudança ele estava sentado na praça próximo a                

minha casa, e veio perguntar se eu queria ajuda para colocar as coisas para dentro. As pessoas                 

no Bannanal eram bem humoradas e solicitas. Joel, apesar de ser pró-ativo, é um jovem               

muito tímido. Não aceitou nenhum dinheiro. Disse que só queria me ajudar mesmo e              

aproveitar para oferecer seus serviços “de faz tudo”. Fechei com ele para me ajudar a montar                

um guarda-roupas, marcando para o dia seguinte.  

No dia seguinte, na hora marcada Joel foi na minha casa me ajudar a montar o guarda                 

roupas. Fui puxando assunto com ele e perguntando onde ficava o mercado, a padaria e os                

lugares em geral para eu já ir me familiarizando com o espaço. Ele foi me respondendo                

timidamente, o que fazia o assunto não render. Antes de ir embora se colocou à disposição                

para me ajudar no que eu precisasse, me dando seu telefone. 

Ele foi o primeiro jovem que chamei para responder o questionário solicitado pela             

professora assim que me associei ao projeto (ver no primeiro capítulo). Mandei uma             

mensagem perguntando se ele toparia me ajudar nessa pesquisa, respondeu que sim. Mas             

quando nos encontramos ele já chegou falando que tinha desistido, que não ia saber responder               

as perguntas e que achava muito estranho eu ficar querendo conversar sobre ‘envolvimento             

com o crime”. Então expliquei que era apenas para conversamos sobre sua experiência para              

uma pesquisa da faculdade, e não tinha nada demais além disso. Mas ele continuou resistente,               

pois além de achar estranho, acreditava que sua experiência não era válida para a pesquisa.               

Falei que a sua experiência era válida para minha pesquisa, pois ele era um jovem que morava                 

18 Gíria para pedreiro 
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em uma comunidade, e era o que eu estava buscando. Ele a todo momento, porém, falava que                 

não podia falar nada, pois ele não sabia, sem sequer ouvir as perguntas.  

Joel, não conversou comigo nesse momento com o objetivo de se resguardar, pois não              

me conhecia, mas também por ser um jovem de identidade estigmatizada, pois a todo              

momento desacreditava do valor da sua experiência. 

Goffman (2012) descreve que a sociedade estabelece categorias sociais das quais           

tendem a formar padrões de normalidade evidenciando às pessoas atributos considerados           

comuns e naturais. Estabelece, portanto, categorias das quais as pessoas devem pertencer e se              

encaixar. Há a criação de um modelo social de indivíduo do qual num ambiente de interações                

sociais há uma certa expectativa baseada em pré concepções normativas.  

Ao nos relacionarmos com indivíduos imputamos a eles tais atributos que qualificam             

a identidade social virtual, entretanto as categorias e atributos que o indivíduo realmente             

possui qualifica a identidade social real. Quando há uma certa discrepância negativa entre as              

duas identidades surge o estigma, e quanto maior ela for, maior será a acentuação do estigma,                

portanto, mais prejudicial será para a sua identidade social. 

Ficamos conversando sobre sua trajetória de vida, contando como era o ritmo do             

morro antes da atual facção tomar e até mesmo antes da galera da faculdade ir morar lá. Disse                  

que antes o pessoal do tráfico matava e torturava em um matadouro que tinha lá no “largão ”                 19

e as casas não eram tão caras como é hoje, “300 reais já era muito caro antigamente, depois                  

que o pessoal começou a procurar casa por aqui, começou a surgir um monte de casa,                

asfaltaram as ruas e aumentaram o aluguel,” conta.  

Joel parou de estudar quando veio para o Rio de Janeiro, mas é um dos jovens que                 

mais acredita na educação e nos projetos social como forma de fazer com que “as crianças                

não adotem o caminho errado”, nas suas palavras. Nesse mesmo dia, contou como o              

campeonato de futebol que iria acontecer no fim do mês, era importante para chamar a               

atenção das pessoas da comunidade. 

Disse que luta junto às pessoas que organizam os projetos sociais para não deixar os               

jovens desanimarem, principalmente “os meninos do judô.” Falou isso com o objetivo de             

“puxar o peixe” para o seu lado. No meio da nossa conversa uma pessoa telefona o chamando                 

para ajudar a fazer uma mudança, e assim o faz. 

19 Espaço do morro que agora é uma praça 
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O tempo foi passando e sempre encontrava com o Joel passeando com o seu cachorro               

pelo morro, até que no fim de um dia nos encontramos na praça e ficamos um bom tempo                  

conversando, e com o desenrolar da conversa, perguntei se ele já tinha levado uma dura               

policial lá em cima. Ele respondeu “Quem nunca levou?”. Perguntei então se ele podia contar,               

ele disse que tinha sido parado umas duas vezes apenas, mas que nunca tinha sido nada                

demais, pois ele sempre anda com seus documentos, crachá da obra e carteirinha dos projetos               

sociais do morro. Continuou, “Cada cabeça uma sentença, cada um escolhe o que quer e colhe                

os frutos do que plantou. Eu nunca me envolvi com gente errada, sempre procurei andar certo                

e por isso nunca apanhei de policial por aí.” Levantou e disse que tinha que ir fazer sua                  

marmita para levar para o trabalho no dia seguinte. 

A aproximação que tive com o Joel nunca foi o suficiente pra conseguir adentrar de               

fato o assunto do envolvimento com o crime, a ponto de conseguir detalhes das duras que ele                 

levou. Selecionei Joel, mas isso aconteceu com diversos jovens que parava para conversar             

comigo. Acredito que essa era uma forma de defesa, por acreditar que no “Em cima do morro                 

quem solta a língua, amanhece com a boca cheia de formiga.” como bem falou um jovem um                 

dia. 

 

2.2 Filho de peixe, peixinho é  

O processo de socialização das sociedades modernas pode ser considerado como um            

espaço plural e multidimensional de múltiplas relações sociais. Esse processo pode ainda ser             

entendido como um campo estruturado pelas relações dinâmicas entre instituições e agentes            

sociais distintamente posicionados em função de sua legitimidade, reconhecimento e dos           

recursos disponíveis, determinando assim uma vasta, variada e diversificada rede de           

possibilidades de experiências de socialização singulares. 

Em outubro de 2017, com um mês no campo, passei a frequentar o Centro Cultural do                

morro a fim de conhecer mais as pessoas e seus espaços com a intermediação do Jet. Adotei a                  

rotina de ir sempre pela manhã na sala de multimídia do CC, a fim de utilizar a internet. Da                   

hora que eu chegava até a hora que eu saia a algazarra era garantida. Meninos (em sua                 

maioria) se encontravam desde de cedo para jogar na internet, nesse horário iam mais os               

jovens entre 12 e 19 anos. Sempre com a vistoria do pai de um dos meninos mais novo, que                   20

todo dia estava lá tentando organizar para que todos pudessem jogar.  

20 Ver mais sobre ser jovem no Brasil no capítulo 3 

26 



 

Através destas idas ao CC pude conhecer o Ronan, um jovem que na época tinha 15                

anos de idade, de estatura média, estrutura pequena (ossos pequenos e magro), de pele branca               

queimada de sol e cabelo tingido de preto na régua. Já o conhecia de vista do morro, sempre                  

ficava na rua jogando altinha com outros meninos, conversando com amigos, ou usando o              21

celular. 

Ronan me chamava atenção pois apesar de estar sempre “brincando”, ele era um             

garoto sério e que vivia “de cara fechada”. Mas apesar de ser na maioria das vezes sério, ele                  

sempre sentava perto dos meninos que mais “tocava o terror” na sala de computadores que ia                

para jogar CS, e era muito bem aceito por estes. Tentei puxar assuntos indiretamente com ele                

diversas vezes, porém ele sempre me ignorava. 

Foi então que no dia 12 de outubro , ao chegar no CC, encontrei a porta trancada e                 22

um silêncio que destoava do clima do restante da favela. Antes mesmo de imaginar o que                

estava acontecendo, Ronan, chega logo depois de mim, pega uma das várias sacolas pretas              

(utilizadas para colocar lixo) cheio de brinquedos, que estavam encostadas na parede embaixo             

das janelas da sala de multimídia e diz: “Era você mesma que faltava! O Jet estava te                 

procurando”, e me chama para ajudar a levar os brinquedos para o campinho de futebol do                

morro, pois na parte da tarde teria uma festa para as crianças.  

Botei uns 5 bambolês no ombro, peguei duas sacolas de brinquedos e fui andando              

com ele. O sol parecia uma labareda de fogo quando seus raios atingiam a pele; as pessoas na                  

rua em sua maioria usavam roupas frescas e trajes de banho, havia acabado de completar 9                

horas da manhã e morro todo estava em clima de festa. A cada beco que passávamos era uma                  

disputa de som, cada casa á seu ritmo favorito, de Wesley safadão, Funk de facção, Rap                

nacional, Corinho de fogo a uns Brega nordestinos , “tem para todos os gostos e mais um                23

pouquinho”, comentei, falando da diversidade musical. Parecia que a favela toda havia            

combinado de fazer churrasco, pois não havia um lugar que não tinha cheiro de “carne               

queimando”  na brasa. 

21 Altinha , ou jogar altinha , é o mesmo que fazer embaixadinha, fazer pontinho, ou seja, ficar 
quicando a bola no pé sem deixar ela cair. 
22 Dia das crianças 
23 Todos esses ritmos musicais revelam as mais variadas esteticidades populares encontrado na 
favela. 
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Aproveitei esse caminho para puxar assunto com ele, perguntei se a festa rolava todo              

ano, quem organizava e se ia ter alguma atração cultural, e ele respondeu “todo ano a boca                 

faz alguma coisa pra crianças...”: 

 

 “Tem ano que é ruim e tem ano que é bom; teve um ano que 

um MC de Funk cantou mas não lembro o nome. Esse ano vai rolar 

sorteio de vários brinquedo e eletrodomésticos. Mas tu tem que ir lá 

“nos meninos” buscar o número. Eu ia pegar pra geral mas “o frente” tá 

segurando.” 

 

Por ter demonstrado intimidade perguntei se ele era “cria” do morro. Ele disse que              24

veio de uma favela do Rio, depois que mataram seu pai, e que estava morando pelo Bananal                 

já tinha dois anos. Fiquei sem saber o que falar e então pedi desculpas, ele disse que já havia                   

superado essa morte, afirmando que um dia ela chega para todos. Completou dizendo que foi               

a morte de sua mãe que endureceu de vez seu coração “...a morte do meu pai me fez um filho                    

com muito ódio e com medo, e a morte da minha mãe me fez um homem com ódio e                   

sozinho.” 

Um silêncio pairou. E nessa hora, buscando trocar de assunto, falei que tinha ido              

morar no morro para me inteirar mais sobre os projetos sociais e estar mais com os jovens,                 

pois estava fazendo uma pesquisa muito importante para eu concluir a faculdade, e perguntei              

se ele me ajudaria a construir essa pesquisa. Ele disse que sim, mas que não entendia como ia                  

poder me ajudar pois já tinha saído da escola já tinha tempo, rapidamente já inteirando em                

outro assunto. 

Ele me perguntou quanto tempo eu morava no morro e com quem eu morava;              

respondi que tinha um pouco mais de dois meses e que morava sozinha mas, que de vez em                  

quando uma amiga ficava na minha casa. Ele completou dizendo “praticamente eu morro             

sozinho também, divido com um amigo, mas nunca nos encontramos em casa pois ele me               

rende e eu rendo ele.” 

Nessa hora já havíamos chegado no campinho e Jet nos interrompeu pedindo ajuda             

para agitar na organização da festa. Em dois meses morando no morro eu nunca tinha visto                

tanta criança reunida. “É papo de quase 100 crianças!” Disse o Jet. Então, buscando              

24 Categoria nativa para quem é nascido e criado em um espaço territorial, nesse caso na favela. 
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estabelecer um contato com Renon pedi seu whatsapp para marcamos de conversar,            

posteriormente. E, depois de usar o dia quase todo para organizar os mínimos detalhes da               

festa das crianças, realizada pelas pessoas do CC e patrocinada pelo tráfico local. 

Quando acabamos de organizar tudo, desci para a minha casa para comer e tomar              

banho para festa, encontrei com Ronan que veio descendo comigo, lamentando que a sua              

maior vontade era de ir pra casa dormir, depois do dia cansativo, mas que não ia poder pois ia                   

pegar no plantão da noite. Imediatamente, lamentei “Você não vem pra festa?” E, ele              

respondeu que ia sim. Mas que ia estar trabalhando. Como estava atrasada, não perguntei              

sobre seu trabalho e muito menos desconfiei que era ele era da boca; afinal, o via pelo morro,                  

ajudando a construir os espaços de festas sociais e fazendo as mesmas coisas como qualquer               

outro jovem. 

A minha ficha só foi cair quando no caminho para festa passei pelos meninos da boca,                

que havia trocado de lugar por conta da festa e Ronan estava lá no meio. Todo sério, com uma                   

blusa comprida que cobria e disfarçava o volume de um lado da cintura, como se estivesse                

portando uma arma. Estava tranquilo e apoiado na parede contando dinheiro. Quando passei             

por eles, todos os outros meninos me comprimentaram com “Boa noite!”. Ronan olhou para              

mim e desviou o olhar voltando a contar o dinheiro. 

Depois disso continuei com a minha rotina normal de ir ao CC, porém o Ronan parou                

de frequentar o espaço na hora que eu estava por lá; sempre quando o via estava na rua                  

jogando bola ou sentado usando o celular. 

Passou-se um tempo e Renon sumiu do morro. Então resolvi perguntar para o Jet, se               

ele tinha notícias. E, ele respondeu 

 

“Deve estar roubando por aí… cuidado, não fica muito perto           

desse garoto. Ele é um menino bom, porém já está com a mente feita.              

Tentei tirar ele dessa vida, chamei ele pra cá. Arrumei um emprego pra             

ele. Mas não adiantou… Quando o questionei ele respondeu, que ia           

morrer igual ao pai no cumprimento do dever!” 

 

Dias depois disso, a caminho da praia que fica em frente ao morro do Bannanal (que é                 

como se fosse uma extensão de espaço de lazer do morro), encontrei com Renon, que também                

estava indo. O comprimentei e comentei que ele havia sumido. Ele explicou que havia              
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mudado de turno na outra metade do mês de novembro e que em dezembro tinha assumido                

um posto em um morro vizinho a pedido do frente geral, mas que não conseguiu casa pra                 

morar lá, já que a boca era “esplanada ” e não encontrou ninguém que alugasse casa para                25

bandido: “ficar dormindo em laje é osso!” Completou. 

Era um dia lindo e muito quente do final de janeiro; a praia estava lotada, quase todas                 

as pessoas que estavam lá era do Bannanal. Encontramos uma sombra embaixo de uma              

árvore. Comentei que não passava pela minha cabeça que ele era envolvido, pois ele não               

tinha cara de bandido, ele respondeu “Quem vê cara não vê coração”, rindo. Em seguida me                

perguntou se eu não tinha vergonha de ficar mal falada por estar na praia ali com ele. Eu disse                   

que não. “Fica feio pra você, se você quiser sentar em outro lugar é sem kaô, vou entender”.                  

Afirmei que não me importava mesmo. 

Então, resolvi aproveitar a oportunidade para lembrar que ele havia prometido            

conversar sobre as duras policiais que já havia levado em cima do morro, e porque ele achava                 

que foi enquadrado. Ele topou e ainda aceitou que eu gravasse a conversa; perguntou se eu                

estava afim de saber a história da vida dele, e questionou se eu estava disposta a “escutar                 

mesmo”, alegando: “A história da minha vida é muita sanguinária, é papo de filme!”              

Respondi que não me importava, e assim ele contou sua trajetória de vida. 

A mãe de Renon era uma imigrante que veio do Maranhão de carona para tentar a                 

vida no Rio de Janeiro em 2002, chegando aqui conseguiu alugar uma casa trabalhando de               

doméstica e fazendo unha pra fora. E, em menos de um ano sobrevivendo no Rio de Janeiro a                  

sua mãe já havia engravidado do seu pai. Seu pai já tinha uma familia: “Tenho 5 irmãos...                 

tudo filho do meu pai, mas ele não registrou nenhum.” comentou Renon. Seu pai “pegava”               

várias mulheres pelos morros que morava (inclusive sua mãe) e, para além disso, era um               

traficante que “matava sem pena”.  

No meio da conversa, ele parou, olhou pra cima e disse: “ O maior erro da minha mãe                  

foi amar meu pai, pois se ele estivesse vivo eu tenho certeza que ela não tinha morrido!”                 

Continuou: 

 

“No dia que meu pai morreu, tinha poucos dias que eu tinha            

acabado de completar 10 anos e ele nem lembrava... minha mãe tinha            

acabado de fazer janta; ele chegou lá em casa - ele ia quando queria,              

25 Gíria que significa que todos sabiam 
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tinha vezes que ele sumia depois aparecia como se nada tivesse           

acontecido-, e minha mãe disse que ele tinha chegado na hora certa e             

foi colocar comida pra ele. Apesar de odiar meu pai eu não falava nada              

porque além de dar dinheiro para nós ele também não batia na minha             

mãe, mas batia na esposa dele… Quando do nada começou a sair um             

tiroteio lá fora; meu pai ficou nervoso, pois estava sem seu rádio e             

pediu pra eu ir disfarçado buscar na casa dele, minha mãe não deixou e              

os dois começaram a discutir. Decidi ajudar meu pai, no meio da            

confusão quando eu já ia saindo de casa escondido da minha mãe pra             

buscar, abri a porta e o quintal estava tomado de polícia… Aí já veio              

uns três pra cima falando ‘mão pra cima a casa caiu’, e começaram a              

revirar tudo na nossa casa (como já era de costume), encontraram meu            

pai escondido dentro da caixa d'água e o levaram pro quarto e            

começaram a bater muito nele. Da sala só dava pra escutar os barulhos             

de osso quebrando. Minha mãe ficou muito desesperada e começou a           

gritar: não!!! entrou pra dentro quarto… Um polícia foi lá e deu um             

empurrão nela para fora do quarto, caindo no chão gritando          

desesperada toda suja de sangue. Do nada os barulhos de coisas sendo            

quebradas pararam e os policiais começaram a sair do quarto indo pra            

fora de casa né… Então, fui no quarto ver meu pai, e minha mãe jogada               

no chão chorando gritava pra eu chamar socorro. Quando cheguei na           

porta do quarto tinha um policial com a arma apontada pro meu pai que              

estava de olhos fechados (não sei se já morto ou desmaiado) com o             

osso do braço para fora, jogado entre todos os bagulhos quebrados do            

meu quarto e da minha mãe. Ele olhou pra minha cara botou a bala no               

gatilho e deu um tiro no meio da cara do meu pai, cuspiu e foi embora.                

Meu pai ficou irreconhecível. Eu não chorei. Eu não gritei. Antes eu            

tinha dúvida, mas naquele momento eu escolhi o que eu queria fazer            

pro resto da minha vida depois que minha mãe morresse. Não passou            

muito tempo, foi o que aconteceu.” 
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Fiquei com o olho arregalado e ele começou a rir dizendo “por isso eu perguntei se                

você ia aguentar escutar.” Disse, que não tinha nem o que falar, e ele continuou dizendo que                 

já esperava esse dia; “não dessa maneira, mas de maneira bem parecida… meu pai matou               

muita gente”, afirmando que esse é o destino de quem entra para essa vida. Renon, continuou                

dizendo que esse foi apenas o início do declínio da sua vida. Deu “Graças a Deus” que a                  

esposa do seu pai agilizou seu “enterro”, pois depois disso sua mãe morreu em vida. Conta                

que ela ficou dois meses inteiros deitada no sofá, e que ele que no início fazia comida e dava                   

pra ela; depois precisou pedir ajuda pros vizinhos para cuidar dela. Ele não sabe do que a mãe                  

dele morreu, disse que assim que seu pai faleceu sua mãe desenvolveu uma doença (que ele                

afirma que foi de tristeza), que quase todos os dias tinha médico na casa dele. E, quando                 

chegou na fase final da doença ela de gorda virou um palito com uma barriga imensa dura,                 

“parecia que minha mãe estava grávida”, muito feio. “Ver minha mãe passar por isso me fez                

acreditar que eu era o próprio diabo em terra”, e quando questionei o porquê, ele disse que era                  

porque ele respondeu “só faltava o capeta, pois no inferno eu já estava.” 

Disse que posteriormente foi morar com sua madrasta e ficou quase dois anos             

trabalhando como chapeiro, em uma barraquinha de hambúrguer. Mas como o dinheiro            

nunca era suficiente e a relação com seus irmãos (uns já eram da boca também) ia de mal a                   

pior, resolveu fazer uns extra na boca também. Mas que apesar de todos saberem que ele tinha                 

nascido pra ser bandido, igual a seu pai, nenhum “membro do trem ” dava a chance dele                26

entrar mesmo para o que ele queria. 

Ele continuou fazendo uns extras na boca quando surgia, e depois começou a fazer              

uns corre nas pistas com outros garotos do morro. Dizia que era esperto e nunca andava com                 27

flagrante, e por sempre andar arrumado passava batido na pista; já no morro, a polícia militar                

o conhecia por ser um dos filhos do falecido Chinês e que sempre que “marcava bobeira”, ela                 

o parava pra esculachar. 

Disse que um dia um traficante de lá do seu morro (rj), o chamou pra vir para o                  

Bannanal, para ficar de “vapor”. Topou na mesma hora, pois era “papo de futuro e               

crescimento”. E, assim veio morar em Niterói. Durante os dois anos morando no morro, ele               

disse que tomou três duras. 

26 Traficante 
27 Roubar com canivete 
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“Na primeira eu estava lá perto do campinho com uns menor,           

tinha um contando a história de um filme que ele tinha visto. Aí quando              

ele foi imitar o barulho da metralhadora (do filme), do nada minou um             

bando de policial, mandando a gente colocar a mão na parede e abrir as              

pernas. Falaram pra dizer logo o que tinha porque se encontrasse ia ser             

pior.” Porém, não estávamos com nada. Eles ficaram perguntando se          

nós era traficante ou viciado e porque estava ali naquele hora da noite             

(era umas 22 horas). Foi tranquilo, logo a mãe de um garoto que junto              

comigo (tinha uns 5 mais), que estava saindo da igreja, falou que nós             

não era bandido, e os policiais foram embora.” Na segunda vez, eu            

tinha acabado de sair do plantão, e estava sem chave do meu setor             28

então resolvi ficar lá em cima pelos acessos , quando entrei no beco            29

dei de cara com os cana . Eles já chegaram me enquadrando           30

perguntando o que eu estava fazendo ali, se eu morava no morro e com              

quem eu morava. Respondi “na moral”, mas naquele dia eles estavam           

querendo “esculachar”, pediram para eu levar eles na minha casa.          

Então levei eles na casa do coroa falando que ele era meu pai.             31

Chegamos lá o coroa sem entender nada, logo me entregou, e os canas             

já olharam pra minha cara e falaram “tu tá mentindo”. Então, joguei na             

lata “Quanto que vocês querem?. Aí um riu e falou “Agora você está             

falando a nossa língua.” Então pedi 100 reais pro coroa e eles            

reclamando dizendo que tinha que ser 300 reais, 100 pra cada um            

(policial), entreguei e ele foram embora.” 

 

Como já estava ficando tarde fui guardando as minhas coisas e disse que precisa ir               

embora, me despedi e o agradeci pois tinha me ajudado muito, frisei que queria conversar               

sobre a última dura outro dia se ele não se importasse. Ele topou e disse que ao longo da                   

semana veríamos isso. Então eu levantei e fui embora, enquanto ele foi dar um mergulho na                

praia. 

28 Gíria para local de moradia/casa. 
29 Gíria para um penhasco que ficava no alto do morro. 
30 Gíria para policial 
31 Proprietário da casa 
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Três dias depois desse dia, quando estava para sair de casa para encontrar com Joel               

afim comer uma pizza e conversamos, meu celular começa a notificar, era ele pedindo para               

que eu não saísse de casa ainda, pois havia escutado tiros. Então, ao abaixar o som da                 

televisão, também comecei a escutar uma intensa troca de tiros. E, em alguns minutos a               

notícia sobre a morte de Ronan já circulava nos grupos do whatsapps.  

Em menos de uma hora do acontecido, a rotina do morro voltou ao normal; pastor               

expulsando demônios na igrejinha atrás da minha casa, crianças brincando e correndo na rua,              

bares disputando quem colocava som mais alto mais na frente. Uma poça de sangue no meio                

da rua principal do morro com uma faixa de sangue em direção a um beco que caracteriza um                  

corpo arrastado, vários carros de perícia e mensagens de tristeza e lamento entre os jovens nas                

redes sociais. Nos jornais da cidade sua morte foi noticiada com: “Troca de tiros entre             

bandidos e policiais resulta em morte de suspeito.” 

 

Entretitulo 

Buscando estabelecer uma reflexão sobre a particularidade do processo de          

socialização e construção das identidades dos sujeitos no mundo contemporâneo, devemos           

levar em conta a especificidade dos condicionamentos sociais e culturais vividos pelas            

formações modernas, visando a compreensão da especificidade dos modelos de socialização           

da atualidade e reconhecendo a particularidade do processo de construção das identidades dos             

sujeitos a partir das imposições e das mudanças estruturais e institucionais nas instâncias de              

socialização tradicionais. Diante a isso o conceito de habitus proposto por Bourdieu (2002)             

pode ser entendido como um instrumento capaz de auxiliar na análise da relação entre os               

condicionamentos sociais, culturais e estruturais exteriores e a subjetividade dos sujeitos ou            

na mediação entre as categorias de indivíduo e sociedade. Assim, é uma noção que nos               

permite pensar as características de uma identidade social, de uma experiência individual, um             

sistema de orientação para a ação consciente e inconsciente.  

O Habitus é compreendido enquanto uma matriz social e cultural que predispõe os             

indivíduos a realizarem certas escolhas ou atitudes, auxiliando assim na compreensão da            

constituição das identidades sociais no mundo contemporâneo. Um sistema de disposições           

duráveis e transponíveis, dispostas a funcionar como princípios geradores e organizadores de            

práticas e representações, que podem ser objetivamente adaptadas. Ele funcionaria também           

como uma matriz de percepção, interpretação, orientação e de apreciação da ação que se              
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realiza em determinadas condições sociais. Através dele, o passado existe no momento atual e              

tende persistir nas ações futuras dos agentes sociais, num processo que Bourdieu chama de              

interiorização da exterioridade e de exteriorização da interioridade. As marcas e definições            

da posição social que o indivíduo ocupa, os símbolos, as crenças, os gostos e as preferências                

que caracterizam essa posição social, são incorporadas pelos sujeitos, não necessariamente de            

forma consciente, tornando-se parte da natureza do próprio indivíduo, constituindo-se num           

habitus. A partir dessa matriz geradora de ações, os indivíduos agem de acordo com um senso                

prático, adquirido no momento histórico em que vivem. Portanto, a prática seria resultado de              

um habitus incorporado a partir de uma trajetória social determinada. 

 

 

2.3 Quem se mistura com porco farelo come  

 

No início do mês de Fevereiro, depois de voltar do trabalho por volta de umas 15                

horas, cheguei em casa e percebi que a rede de internet usada na favela estava ruim e que                  

também precisava ir no posto de saúde marcar uma consulta rotineira. Diante disso decidi              

usar a internet oferecida pelo CC do morro. Coloquei uma blusa grande e um pouco larga,                

estava de shorts e chinelo, e como havia acabado de raspar a cabeça, acabava sendo vista                

como uma “sapatão ” 32

Chegando no espaço logo notei que tinham pessoas “do movimento” conversando na            

frente da porta. E, do lado havia alguns moradores conversando. Sentei em um banco              

próximo a eles e comecei a usar o meu celular. E ali fiquei por algum tempo. Na hora que eu                    

decidi levantar para ir embora, escutei uma voz de dentro do radinho de um dos “membros”                

que estavam ali, gritando: “A barca tá subindo, tá cheio de polícial!” Na mesma hora o                33

garoto que recebeu o toque, subiu em uma parte mais alta e fala “tá minado, vão bora!”. E                  

rapidamente todos saíram correndo.  

Na hora eu fiquei com receio, pois ainda não tinha acostumado com o ritmo do morro.                

Levantei-me e comecei a me ajeitar para ir pra casa tranquilamente, quando de repente um               

tiro, que parecia ter sido em cima da minha cabeça e em resposta, outro tiro que parecia vir do                   

32 Termo pejorativo pulher homossexual, lésbica  "masculina" em gestos e aparência e não 
necessariamente transsexual.  
 
33 Viatura em que a polícia transporta os presos, também conhecido como camburão. 
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lado que os polícias estavam subindo. Na mesma hora saí correndo junto com os outros               

moradores que ali estavam. E quando eu cheguei na porta da minha casa percebi que não                

estava com a minha carteira, onde estava a minha identidade, carteirinha do posto de saúde e                

a chave da minha casa. Olhei para um lado, olhei para o outro e percebi que havia esquecido                  

no banco que estava sentada. Sem ter onde ficar voltei para buscá-la, quando uma vizinha               

desesperada me chama para dentro de sua casa, dizendo “Não se fica na rua no meio de                 

operação!” 

O morro estava tomado de policiais militares. Depois de um tempo quando parecia             

estar tudo mais tranquilo, voltei ao local a fim de procurar a minha carteira. Chegando lá                

tinham umas crianças brincando, que ao me ver procurar a carteira decidiu me ajudar, sem               

sucesso. Decidi ir embora e ligar para a proprietária da casa pois teria que fazer uma outra                 

chave. Quando entrei no primeiro beco para ir em direção a minha casa, dei de frente com 4                  

policiais que vinham andando em posição de defesa com armas apontadas pra cima, pros              

lados e para frente. Levei um susto e fui para o canto para deixar eles passarem, mas o que eu                    

não esperava era que um veio andando na minha direção apontando uma arma falando: “É               

ela! É ela!”, olhei para trás e para os lados, apontei o dedo pra mim e perguntei: 

 

- Eu?  

- Você mesma! 

- Pode falando tudo, o que você está fazendo aqui 

e porque correu com os bandidos? 

- Eu não corri com os bandidos… eu vim aqui 

buscar a minha carteira que acabei deixando pra 

trás, depois que começou a troca de tiros! 

- É mentira!!! Fala a verdade garota, a casa caiu. 

Já descobrimos tudo! 

- Estou falando a verdade não tenho mais nada o 

que falar... 

- É mentira, você está mentindo. Você é 

envolvida, tá de olheira, é traficante. 

Encontramos sua bolsa… 

- Que bolsa? 
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E, um dos policiais joga uma bolsa feminina toda suja que eles provavelmente             

encontraram dentro do mato na minha frente. Disse que a bolsa não era minha e que nunca                 

seria minha pelas condições que ela se encontrava. Então o mesmo policial que veio na minha                

direção perguntou, “Quem é você? Você mora no morro? Disse meu nome, confirmei morar              

no morro a pouco tempo e complementei dizendo que estudava e trabalhava na UFF. Ao dizer                

isso, na mesma hora o PM que estava me abordando me deu um empurrão, gritando que era                 

mentira, afirmando que eu era uma traficante. Indignada, confirmei que não estava            

entendendo porque estava sendo agredida, e que era uma cidadã que conhecia meus direitos              

complementando que só aceitaria ser tocada ou revistada por uma policial mulher, solicitando             

para que eles mandassem outra viatura. Eles olharam pra minha cara e começaram a rir,               

dizendo que eu era “bem abusadinha”, mandando eu esperar agachada em um canto, respondi              

que não ia ficar. E, então um deles disse: “Você não vai ficar não?”, pegando no meu braço,                  

me algemando, e empurrando meu ombro com as duas mãos pra baixo. No mesmo instante               

cai sentada. E, então o policial abriu o colete e puxou a minha carteira, dizendo “era isso que                  

você estava procurando?” Desacreditada, respondi que sim, e ele continuou “Ok! Mas essa             

carteira foi encontrada dentro dessa mochila com essa carga de drogas.” Mostrando e             

puxando para frente uma mochila que estava em seu ombro. Então, respondi que havia              

esquecido a minha carteira em cima do banco (apontando para o mesmo). Então, ele disse que                

todos os policiais viram ele tirando minha carteira de dentro da mochila. Ou seja, um era                

cúmplice do outro. Então, nessa hora comecei a falar que queria ir para delegacia por estava                

sendo alvo de acusação caluniosa. Então, um PM puxou o celular do bolso, tirou uma foto e                 

disse que ia jogar no grupo, como presente de feriado prolongado, dizendo que durante o               

carnaval, toda vez que um policial dentro de uma viatura me visse e me reconhecesse ia me                 

dar uma dura. Comecei a gritar pedindo para me levar para delegacia, então um outro policial                

se aproximou e perguntou: “Você realmente mora aqui?” Respondi: “Pela milésima vez,            

sim!”, então ele e outro policial tiraram as algemas e me acompanharam até minha casa.               

Chegando lá, abri a porta e na minha sala tinha vários livros espalhados, um olhou para cara                 

do outro e um falou “Ela é estudante mesmo!” O mesmo que falou foi na minha cozinha,                 

passou no banheiro e no quarto encontrou minha carteirinha de estudante da UFF. Então, veio               

na minha direção e perguntando “É você mesma?”, respondi que sim. Depois perguntou o que               

eu estava fazendo lá no CC, no meio da bandidagem, respondi que estava em um espaço                
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público próximo a minha casa utilizando a internet apenas. Então, um deles afirmou: “Quem              

se mistura com porco farelo come”, e foi embora. Fiquei assustada. Fui para o morro               

pesquisar a “a construção social da categoria envolvido com o crime” e acabei sendo              

enquadrada como envolvida durante a dura. 

 Isso aconteceu às 16 horas de uma terça-feira; depois disso, na parte da noite mandei               

uma mensagem para o Jet contando que tinha acontecido. Ele me respondeu a mesma coisa               

que o PM falou pra mim: “Quem se mistura com porco farelo come”. Eu, que já estava                 

pensando em sair do morro, depois disso fiquei decidida. 

No dia seguinte, em todos os lugares que eu passava as pessoas falam: “Tomou uma                

dura, né?”. Passei na frente de um ponto que tinha um monte de garoto trabalhando de moto                 

táxi, e um grita “Aê, levou uma dura. Agora já pode ser considerada semi-cria!” e todos                

concordaram. “Geral que mora na favela já levou uma dura, não importa se é homem ou                

mulher” , um completou. Depois disso, senti que alguns jovens passaram a me tratar com               

mais intimidade e confiança. 

Toda essa situação me fez lembrar da pesquisa de Geertz (2008) e processo de              

“aceitação” e “abertura” da comunidade (p. 187), onde ele conta que para ser aceito em               

campo, precisou correr da fiscalização junto de todos que estavam no espaço público             

construindo “a briga de galos balinesa”. 

Posteriormente fiquei comparando as reações das pessoas de “dentro” e “fora” da            

favela, sobre a “dura” policial que levei. Quando falava para alguém do Bannanal, todos              

levavam com naturalidade e ficavam “zuando” com meu desespero. E, ao falar com as              

pessoas da “pista ”, todos ficaram estarrecidos e assustados, assim como eu.  34

 

 

 

2.4 A ocasião faz o ladrão  

 

Silas era um dos filhos dos donos da mercearia do morro. Um dia eu fui lá com o                  

propósito de comprar algo para comer. Aproveitei para perguntar para seu pai (que estava              

atendendo no balcão) se ele poderia me indicar alguém que fazia frete para pegar uma               

geladeira que eu havia comprado de uma pessoa que morava na rua de baixo. Ele disse “Pede                 

34 Que moram no asfalto/fora do morro. 
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pro Silas buscar pra você rapidinho”; realmente as pessoas no Bannanal eram muito cordiais.              

E, assim o fiz. Foi eu, Silas e o irmão mais novo dele buscar.  

Já dentro do carro perguntei se eles sempre moraram lá e eles disseram que sim. E me                 

chamaram para um churrasco que ia ter no bar do seu tio mais tarde. Trocamos o número de                  

telefone a fim de combinarmos essa social. Eu, porém, não consegui ir.  

Passando-se uns dias, perguntei para ele pelo whatsapp se ele me ajudaria em um              

trabalho para a faculdade, explicando que estava fazendo uma pesquisa (ele foi um dos              

meninos que entrevistei para o projeto). Ele disse que passaria na minha casa mais tarde, no                

final do dia. Na hora combinada ele foi lá. Assim que chegou liguei para uma pizzaria e                 

pedimos uma pizza. Ele sentou no sofá, então liguei o gravador do meu celular e comecei a                 

fazer as perguntas . 35

A pizza chegou e assim que acabei de entrevistá-lo sugeri que ele chamasse seu irmão               

para comer a pizza e ele assim o fez. Durante a minha estadia no Bannanal, Silas passou a                  

frequentar a minha casa para escutar música e conversarmos. Silas é um menino negro de pele                

clara com vários traços negróides, mas que se considera branco, conhecido pelo morro por ser               

um jovem de temperamento forte e, com isso, muito brigão. 

Com a nossa aproximação um dia, estávamos falando sobre a intervenção que havia             

acabado de ser anunciada pelo presidente da República a pouco tempo e ele acabou contando               

que já havia passado por uma situação muito constrangedora que omitiu pra mim no dia em                

que fiz a entrevista.  

Disse que em um dia normal, marcou de encontrar com a sua mãe no pé do morro. Era                  

umas 11 horas da manhã e do nada parou uma viatura de polícia na frente dele; saíram três                  

policiais perguntando onde ele morava, o que ele estava fazendo ali, algemando ele com a               

mãos para trás e solicitando para entrar na parte de trás do carro. Então, ele perguntou o                 

motivo por estar sendo preso. Os policiais alegaram que ele estava sendo enquadrado como              

suspeito por ter as mesmas características físicas e estar usando o mesmo tipo de roupas que                

um assaltante estava usando no dia. 

Respondeu, que eles estavam cometendo um engano pois ele “não era bandido”.            

Então, os policiais começaram a falar para ele se entregar logo e dizer onde eles encontravam                

o outro assaltante que estava na garupa da moto porque que isso facilitaria a vida dele. E, todo                  

caminho feito até a delegacia foi marcado por um jogo de perguntas e respostas sem nenhum                

35 Ver figura 4 e 5 em anexo 
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resultado. Chegando lá, pediram o número de uma pessoa para informar aonde ele estava e o                

colocaram em uma sala trancado. 

 
Figura 4 
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Figura 5 

 

 

 

 

Depois de um tempo esperando o levaram para tirar foto e os colocaram na sala de                

novo. Logo após o pai dele chegou falando que já tinha arrumado um advogado. Disse que                

não acreditou quando escutou seu pai perguntando o porquê de ele estar roubando, explicou              

para o pai o que estava acontecendo. E disse: “Meu pai não acreditou muito em mim, mas                 

falou ‘ta bom’. No dia seguinte fui liberado pois nenhuma das vítimas do assalto souberam               

dizer se era eu ou não”. Continuou:  

 

Mas se meu pai não perdoou, você acha que os fofoqueiros no            

morro iam perdoar? Então, geral passou a me ver como bandido, ou            

suspeito…. Sei lá. Um dia andando na rua um traficante me para e             
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pergunta se eu por acaso não fazia “desmanche de carro roubado”, por            

eu ser mecânico. E essa fama eu tenho até hoje.  

 

Falou que depois disso algumas pessoas se afastam dele e outras se aproximaram,             

completou: “Até meu irmão se afastou de mim.”, olhando para baixo demonstrando tristeza.             

Acendeu um cigarro, levantou e disse que a conversa estava muito boa mas que ia embora.                

Perguntei se poderia utilizar o que ele falou na minha pesquisa, ele disse que sim, mas que se                  

ele fosse preso a culpa ia ser minha. 

Essa foi a última conversa prolongada que tive com o Silas, depois disso só o via                

andando de moto pelo Bannanal, trabalhando consertando os automóveis ou nos bares com             

amigos. E já no mês de novembro no processo de escrita do meu TCC, encontrei               

ocasionalmente com seu irmão na rua, e ele disse que Silas havia sido preso de novo, mas que                  

dessa vez ele ia ficar por no mínimo 5 anos. 

Meus relacionamentos e momentos de trocas de experiências com o Silas e os             

interlocutores desta pesquisa em geral me possibilitaram a experiência de ser afetada no             

sentido empregado por Fravet-Saada (2005) “Se tentasse observar, quer dizer, me mantar a             

distância, não acharia nada para observar”. A todo momento eu sentia que estar ali por estar                

não fazia sentido, e a cada notícia “ruim”, principalmente relacionada com meus            

interlocutores diretos, me deixava triste e reflexiva. Com a preocupação de tentar colaborar de              

alguma maneira com os debates sobre a construção da categoria “envolvido com” e a              

desconstrução das  políticas de Segurança Pública que criminalizam os moradores de favela. 
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3 A construção da categoria “envolvido com o crime” entre os           

jovens favelados e manobras de sentido 

 

A partir dos dados etnográficos apresentados no capítulo anterior, viso aqui           

analisar pautada nas teorias antropológicas, como se dá a construção social da            

categoria “envolvido com’ o crime. Mas antes disso, estarei trazendo algumas           

considerações sobre as semelhanças e diferenças entre jovens no Brasil e abordando a             

questão do territória favela e seus estigmas.  

 

3.1  Juventude para os jovens? 

Ao buscarmos no dicionário online , o significado do termo “jovem”, encontramos o            36

seguinte resultado  37

 

Figura 6 

 

36 
https://www.google.com.br/search?ei=Kwr3W_efBMGOwgTstZXgCQ&q=jovem+significado&oq=jove
m+significado&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30l8.1874.3960..4242...0.0..0.98.1087.12......0....1..gws-wiz......
.0i131i67j0i67j0i131j0i10.nswXlC2w7x0 
37 Figura 6 
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E, ao procurarmos o significado de juventude encontramos : 38

 

Figura 7 

 

Ou seja, ser jovem no dicionário significa aquele que encontra-se no período de vida              

compreendido entre infância e o desenvolvimento do seu organismo; porém, por estarmos            

imersos em uma sociedade fluida, onde os indivíduos vivem em desigualdades em todos os              

âmbitos da vida, não podemos levar essa definição ao pé da letra. 

Diante disso, Regina Novais (2006) busca conceituar e contextualizar o que é ser             

jovem no Brasil, alegando que “...tais definições refletem disputas nos campos político e             

econômico, e também conflitos de integrações”. Ela percebe uma problemática em tentar            

limitar os jovens pela faixa etária ou definir quem é jovem a partir desse recorte no Brasil.                 

Pois existe uma grande parcela que não tem direito à infância, com isso a juventude começa                

mais cedo. Enquanto, para outras o “tempo de juventude” é mais alargada podendo ir até os                

30 anos de idade. Com isso, diz que “...jovens com idades iguais vivem juventudes              

desiguais.” 

Em seguida dá relevo a várias diferenças que destoam entre as juventudes desiguais.             

Ela destaca a classe social que influencia diretamente na vivência da relação de             

escola/trabalho. Levanta as diferenças entre gênero e raça, que interferem nas relações de             

38 Figura 7 
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trabalho, destacando: 

“As moças pobres podem até se “beneficiar” do crescimento do          

emprego doméstico, mas ganham menos que os rapazes quando         

ocupam os mesmos postos de trabalho. Por outro lado, a “boa           

aparência” exigida para os empregos e excluir os jovens e as jovens            

mais pobres, a este “requisito” atinge particularmente jovens negros e          

negras. Ser pobre, mulher e negra ou pobre, homem e branco faz            

diferença nas possibilidades de “viver a juventude”. (p.107) 

 

Outro fator que diferencia a juventude brasileira, é o local de moradia. Diz que antes               

morar em favela era apenas uma “expressão de estratificação social” e atualmente funciona             

como um indicador de “estigma das áreas urbanas subjugada pela violência, a corrupção dos              

traficantes e da polícia - chamadas de favelas, subúrbios, vilas, periferias, morros, conjuntos             

habitacionais e comunidades. ao preconceito e a discriminação de classe gênero Igualmente            

adicionam-se o preconceito e “a discriminação por endereço”. 

Novais destaca que a instituição social na qual os jovens mais confiam é a escola.               

Contudo, ela diz que muitos não se iludem ou embarcam no mito da escolaridade. Pois para                

eles a escola não é vista como garantia de emprego, diz a autora: “... a escola é importante                  

como o passaporte que permite a viagem para o emprego mas não garante.” 

Posteriormente embasada por Marcio Pochmann (1962) fala sobre as expectativas          

mobilidade social, o crescimento de empregos que ficam destinados a jovens sem            

escolaridade e ausência de perspectiva em relação ao futuro. Diz que a maior motivação para               

a inserção do jovem no mercado de trabalho são os conflitos entre pais e filhos, tanto nas                 

famílias pobres quanto nas famílias classe média. 

A partir de sua pesquisa a autora menciona o “desemprego” e a “violência” como os               

dois maiores problemas enfrentados pelos jovens atualmente. Cita o chamado o medo de             

sobrar que está ligado ao futuro profissional dos jovens, enquanto o medo de morrer é ligado                

ao medo da morte biológica principalmente no tocante às mortes violentas e ocasionadas pela              

violência urbana. 
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3.2  Os estigmas da favela  

 

Um estigma tem um papel fundamental na manifestação de uma identidade social, e se              

tratando de um “campo” ou “espaço territorial” essas características se estendem para as             

pessoas que ali estão. O conceito de estigma de um lugar em sua plenitude abrange diversos                

meios de conduzir a vida daqueles que vivem nele.  

Por sua vez, Bourdieu (2002) define o conceito de campo como um espaço social que               

possui estrutura própria e relativamente autônoma em relação a outros espaços sociais, com             

uma lógica própria de funcionamento e de estratificação e princípios que regulam as relações              

entre os agentes sociais. Assim, os sujeitos estão localizados num determinado campo e             

procuram se ajustar à sua lógica específica, a qual o autor chama de sentido ou regras do jogo,                  

que seria o conhecimento prático herdado pelo indivíduo de sua socialização familiar, para             

lidar com as situações associadas à sua posição social. Os indivíduos iriam desde cedo              

apreendendo o que é possível ou mesmo desejável para alguém de sua posição social.              

Portanto, as ações dos agentes são produtos da interiorização das estruturas desse campo e de               

outros de que venham participar. 

O autor considera que cada campo é autônomo e possui as suas próprias hierarquias e  

disputas por determinados bens simbólicos, poder e consequentemente por posições sociais.           

No interior de cada campo, os indivíduos estariam lutando pelo controle da produção e da               

legitimação dos bens produzidos. Nesse sentido, o autor amplia o conceito de bem para as               

diversas formas de capital, como cultural, econômico e social, que teriam níveis de             

importância diferenciados dentro de cada campo social. A posse, em graus diferenciados,            

desses capitais, dentro de cada campo específico, determinaria as posições sociais de cada             

indivíduo, que pode obter maior prestígio e poder na sociedade em geral ou no campo               

específico de produção simbólica, na medida em que são capazes de produzir, identificar,             

apreciar e usufruir das produções simbólicas consideradas superiores. Assim, pode-se dizer           

que as diferentes formas de capital econômico, cultural, social ou simbólico geram            

internalizações de disposições (habitus) pelos sujeitos que diferenciam os espaços a serem            

ocupados pelos homens dentro das estruturas sociais. 
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Aqui também vale mencionar Cecchectto; Muniz; Monteiro (2017) que revelam em           

seu artigo, fruto de uma pesquisa etnográfica, os problemas encontrados para chegar ao             

campo e no próprio campo, devido ao estigma que a favela traz consigo advindo de uma                

herança histórica de preconceito, presente na cidade do Rio. Tal estigma refere-se ao caráter              

violento e cruel das favelas, onde há qualquer momento uma guerra particular pode ser              

instaurada; onde os defensores do território transitam expondo seus armamentos, sob uma            

pressão por atenção contínua, e para demonstrar poder. 

 

“Toda favela é assim”, a chapa esquenta de uma hora para outra,            

fazendo o morro tremer com abalos de sua gente incontida e com as             

cismas dos seus donos ressabiados. “Aqui não dá para vacilar”,          

advertia o motorista acionando o que seja o passado vivido, plantado           

de fora e situado ao longe, através de lembranças anunciadas em           

formato de lead de jornal: “corpo de motorista do Uber foi encontrado            

na favela”; “guerra de facções deixou 8 mortos aqui”; “turista italiano           

foi assassinado deste lado ao entrar por engano”. Chamadas de capa           

saltavam em fila da sua boca e faziam um coreográfico looping de            

ameaças por sobre nossas cabeças. Repetições, em voz gutural e          

solene, emprestavam dramaticidade aos enunciados. E, mais, lhes        

conferiam um estatuto de verdade, repercussiva e trágica, tão bastante          

de si que não se deixaria relativizar pelos fatos e contextos que lhe             

deram causa. Uma aflição em ritmo crescente transbordava a cada          

ruela virada, reverberando a convicção de que o GPS “joga você, sem            

querer, lá para dentro da favela”. (p.101) 

 

“Tudo junto e misturado nos relatos do dia seguinte: gente disposta           

a guerrear, gente marcada para morrer, gente querendo só curtir,          

coisas de matar, coisas de beber, coisas de comer, coisas para dançar,            

coisas para resenhar. Diz um jovem do Falet: “Aqui é um lugar que             

pode está o tiroteio que for que a gente se sente seguro”.” (p.103) 
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Eles abordam em contrapartida, a naturalização dos moradores de favela desses           

problemas e os contornam brilhantemente para o exercício diário de subir e descer o morro,               

com a finalidade de exercer seu direito à cidade, já que a realidade posta parece excluir a                 

favela dessa composição. Os favelados fazem essa ligação sob a pressão de uma sociedade              

punitiva e de controle que vigia todos os direitos dos favelados a fim de tirar-lhes a                

perspectiva de pertencentes ao espaço da cidade, com os direitos garantidos aos que nesse              

espaço vivem. Tolhendo-lhes, de uma maneira cordial, porém dura, qualquer horizonte de            

ascensão social que possam ter.  

 

“Para experimentar a cidade e expandir horizontes, é preciso,         

portanto, aprender escapulir dos aparatos de controle que inscrevem         

(re)destinações no corpo e na alma dos indivíduos da favela, assim           

como introduzem cláusulas de barreira ou cláusulas na memória de          

grupo. Evidencia-se o rendimento destas máquinas de dar flagrantes,         

descobrindo quem estaria fora do seu lugar, e de plantar forjados para            

confirmar recobrindo este mesmo lugar estigmatizado como       

verdadeiro.” (p.102) 

 

“A pressão da atmosfera era de outra natureza: a experimentação          

de um estado de vigília continuado entre os que por lá vivem e             

circulam. O céu apresentava-se como um teto de chumbo rebaixado”          

(p.103) 

 

 

 

 

3.3 Reflexões geopolíticas acerca da construção social da categoria “envolvido com”  

 

Cecchectto, Muniz e Monteiro, elucidam também as questões recorrentes         

observadas no seu campo, como por exemplo a diferença do emprego do estigma             

envolvido-com para moradores da favela e para moradores do asfalto, trazendo o            

entendimento que para os últimos, todos os moradores da favela são envolvidos e para              
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os favelados, há derivações desta categoria, tais como o envolvido temporariamente,           

momentaneamente e eternamente. Há também a descrição de como a categoria transita            

nos meios “legais” como na política e nos ilegais, como do crime 

.  

“A categoria envolvido-com tem sido acionada em contextos        

atravessados por sociabilidades alimentadas pela desconfiança e       

suspeição recíprocas. Este é o caso, por exemplo, do mundo da           

política e do chamado “submundo do crime”. Na ordem do discurso           

popular, esses mundos gestariam sujeitos mau intencionados imersos        

em relações perigosas.” (p.100) 

 

“A partir deste percurso busca-se problematizar o caráter        

multidimensional, itinerante e difuso dos controles e das vigilâncias,         

pondo em evidência a constituição horizontal e vertical de cercas e as            

manobras realizadas pelos sujeitos para reafirmar ou romper suas         

fronteiras.” (p.101) 

 

Cecchectto, Muniz e Monteiro relatam sobre as constantes manobras que os moradores            

têm que realizar para não serem taxados como envolvidos. Essas manobras exigem deles um              

resguardo de si próprio e de suas atitudes, frequentemente, pois precisam distanciar-se dos             

envolvidos permanentes para os policiais, mas não podem deixar de cumprimentá-los. Estão            

no meio dessa disputa pelo controle. Não há critérios para a polícia praticar suas ações               

violentas, sarcásticas e desrespeitosas, antes os moradores com o perfil de “trabalhador” não             

eram alvos de desconfiança como hoje e tampouco eram parados durante seus trajetos.  

 

“Porém, com uma delicada e problemática questão: morador de         

favela se faz observável sem seu prévio consentimento. A autorização          

para sentir em conjunto lhe é imposta por constrangimentos como as           

formas de ocupação urbana e de dominação ali existentes.” (p. 104) 

 

“Qualquer vacilo que sirva como alegação moral para aplicar         

alguma punição ao morador de favela por apenas “ser cria da           
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comunidade”. Esta encenação aprisiona as expectativas do outro ao         

estereótipo desenhado, produzindo alguma distância protetora entre a        

personagem querida como mais verdadeira e a encenação de seu papel           

como menos real.” (p. 104) 

 

“Cansaço e ironia misturam-se ao ter que depor, mais uma vez e de             

novo, sobre as mesmas questões para os mesmos interrogadores, os          

PMs da proximidade indesejada por eles próprios e pelos moradores          

da favela (Muniz & Mello, 2015). […] A batalha de palavras entre            

interrogado (favelado) e interrogador (polícia), constitui-se por uma        

gincana discursiva, sabidamente cínica e arriscada, onde o sujeito         

perseguido liberta-se de sua situação de caça, matando as charadas          

sobre sua perseguição.” (p. 104)  

 

“Está indo para onde? Está vindo de onde? Está fazendo o que            

aqui? O que você tem aí na mochila? Quem é o chefe do tráfico? Jogo               

de abordagens para marcar e fazer não esquecer quem tem o mando,            

quem está no controle da situação. Aprende-se a ter um cuidado com a             

palavra. Um tipo de cuidado voltado para se preservar protegendo,          

mesmo que a contragosto, os autores da ação de censura, ou melhor,            

da caçada à palavra autorizada (Bourdieu, 2008).” (p. 104) 

 

 

Abordam posteriormente as questões principais do artigo: como cada indivíduo          

configura-se como envolvido. Há, por meio das estruturas que criminalizam a pobreza e             

mantêm o racismo estruturalizado, um perfil que possui características locais e culturais que             

insere os indivíduos nesta categoria. 

 

“É parte do exercício de conviver na comunidade, viver com          

alguma dose de desconfiança em relação a quem é de fora, mas            

também com quem é de dentro. Isto corresponde a uma gestão           
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cotidiana e diferenciada de riscos cuja principal chave interpretativa é          

o medo de ser identificado como envolvido-com o crime.” (p. 106) 

 

“Caminha-se do que seja uma reação natural do instinto até o que            

seja uma manifestação cultural da vontade, oferecendo matizes que se          

encaixem em cada situação em que a categoria é acionada. Por isso, se             

ouve dizer que o “meio onde vivem” faz dos jovens pobres “bandidos            

natos” ou vulneráveis com um suscetível “pé na criminalidade””. (p.          

107) 

 

 

Morar na favela, vestir-se como um bandido – isto é, vestir-se como estão as               

“tendências”, já que os bandidos também estão inseridos na sociedade de consumo – sem              

levar em consideração os excessos, articular-se como um favelado, com quem têm relações             

etc, tudo isto associa o indivíduo ao envolvimento com o crime 

.  

“A insígnia de envolvido-com mobiliza vigilâncias difusas e        

controles estendidos sobre e entre os grupos sociais, em especial          

aqueles subalternizados. Sua instrumentalidade cobre uma vasta área        

de classificação, comportando intensidade e flexibilidade em sua        

aplicação aos indivíduos, de forma a dar conta de criminalizar toda e            

qualquer interação, interina ou duradoura, em qualquer dimensão da         

vida social.” (p. 99) 

 

“Através dela se pode conseguir o que nem Cesare Lombroso          

imaginava ir tão longe em sua ambição de classificar o tipo criminoso:            

por no banco dos réus as relações sociais, a própria interação social.            

Por meio da noção envolvido-com ambiciona-se criminalizar os        

indivíduos, suas vinculações, suas redes, sua transitividade entre        

realidades sociais.” (p. 102) 
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“Nasceram no mesmo lugar, se conhecem desde crianças,        

estudaram juntos, são alegações oferecidas para justificar as        

expressões obrigatórias das deferências e que apontam para a         

ambiguidade das engrenagens do envolvimento e sua produção de         

aparente continuidade de vínculos precariamente constituídos. A       

franquia ocupacional exercida pelo poder armado possibilita a        

ressignificação da identidade de “bandido” forçando o acionamento de         

uma conexão horizontal situada antes do ingresso na vida do crime.”           

(p. 111)  

 

Pode-se perceber, entretanto, que o envolvido de colarinho-branco tem apenas suas           

relações criminalizadas e apenas estas os taxam como envolvido, por exemplo: “Aécio            

Neves é investigado ao descobrirem sua relação com a Odebrecht”. Enquanto o perfil do              

envolvido comum têm todas as suas relações, locais, culturais, estéticas, pessoais, etc            

criminalizadas. Caso seja pego cumprimentando um bandido, é envolvido. Para além disto, as             

formas como cada um é julgado também se distinguem, pois a suspeita de envolvimento de               

um bandido como o Aécio é levado à julgamento, já a suspeita de envolvimento de um jovem                 

do Alemão ou do Falet é julgada na rua. 

 

“Sua instrumentalidade cobre uma vasta área de classificação,        

comportando intensidade e flexibilidade em sua aplicação aos        

indivíduos, de forma a dar conta de criminalizar toda e qualquer           

interação, interina ou duradoura, em qualquer dimensão da vida         

social.” (p. 100) 

 

“Na ordem do discurso popular, esses mundos gestariam sujeitos         

mau intencionados imersos em relações perigosas. Um e outro mundo          

produziriam “bandidos” de colarinho-branco e comum. Contudo, estes        

últimos, uma vez reconhecidos como totalmente envolvidos-com a        

criminalidade, seriam os matáveis. Em outras palavras, seriam        

proprietários de vidas desqualificadas, como indica Agambem (2002),        
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ou de vidas desperdiçadas que dispensariam reabilitação, como aponta         

Bauman (2005).” (p. 106) 

 

“Note-se que é suficiente conjecturar sobre possibilidade de        

alguma interação para que se possa constituir uma convicção sobre a           

existência de algum envolvimento, cujo sinal negativo aponta, quando         

por menos, para um risco passível de salvação e, quando por muito,            

para uma ameaça constituída a ser eliminada. Vai-se da imposição          

corretiva ao extermínio. Onde quer que se localize alguma intriga,          

picuinha, mal-entendido ou divergência, pode-se fazer aparecer quem        

está envolvido com quem ou com alguma coisa. Eis, aqui, explicitada           

de outra maneira, a rentabilidade da categoria envolvido-com.” (p.         

107) 

 

“Nem precisa estar do lado” para que sejam alvos de vereditos           

acusatórios amplificados pelos mecanismos de controle a céu aberto,         

sempre atentos aos “fechamentos” com os inimigos, seja a polícia ou           

os do bando rival. A simples insinuação de traição, a identificação de            

uma “mudança de lado”, calibra a tensão máxima para a destruição           

segundo os códigos ditados pelos aliados. “Ah, eles têm as leis deles”.            

(p. 112) 

 

 

 

 

3.4  Manobras de sentidos 

 

A tentativa dos jovens da favela é a todo custo não serem assemelhados a um perfil de                 

envolvido e por isso modificam e refinam seus gostos, consomem culturas que não sejam as               

mesmas consumidas na favela, a fim de se desassociarem do estigma. É a partir disto que                

entra o papel das ONGs e dos projetos sociais, os jovens precisam estar vulneráveis mas não                
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podem ser envolvidos. Daí em diante é feita gradualmente a formalização dos modos desses              

indivíduos que são os chamados “jovens de projeto”. Segundo Cecchectto; Muniz; Monteiro: 

 

“...Porém, no tempo do discurso do “resgate social” observou-se a          

reinscrição destes jovens como indivíduos ameaçados, socialmente       

“vulneráveis”, que teriam a chance de terapias inclusivas mediante sua          

disposição para “mudar de vida”. Sob a égide da narrativa da inclusão            

para reduzir as desigualdades sociais, as políticas para a juventude          

deveriam exceder o acesso universal à educação formal pela oferta de           

um cardápio de práticas reeducadoras que se estendem do esporte à           

cultura, passando pela orientação ao mercado de trabalho.” (p.110) 

 

“Tratava-se não apenas de trazer “melhorias para a comunidade”,         

mas, principalmente, de buscar “melhorar” o favelado, qualificando-o        

como um gerente de si mesmo. Intenva-se possibilitar a mobilidade          

ascendente para alguns mais esforçados, os exemplos de sucesso, e          

garantir uma estagnação consolidada para aqueles muitos       

conscientizados de que não conseguiriam subir na vida, os         

conformados.”(p. 112) 

 

“Espera-se de jovens elegíveis como vulneráveis que financiem seu         

próprio resgate social. Isto implica em converter, em sua própria          

conta, o pouco recebido em muito mais a ser faturado. O risco social             

reconhecido converte-se em risco individual contratado. Os jovens de         

projeto descobrem que necessitam se tornar gerentes de si,         

apostadores de sua própria sobrevivência. E, desta forma, são         

compelidos a aderir e, por sua vez, legitimar o discurso atuarial que            

atravessa os dispositivos de controle social.” (p. 112) 

 

“O quanto se vale? Quanto vale a pena seguir no projeto social?            

Sorria, o seu melhor negócio é investir em você mesmo! Afinal,           

apresentar-se como jovem de projeto pode ajudar a escapar do          
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determinismo fatalista do envolvido, por se associar a um novo modo           

de ser a se construir por cima de outros modos e com outras             

roupagens.” (p. 113) 

 

Os jovens têm seus próprios mecanismos para não serem assemelhados, muitos andam            

sempre com uma bola na mão, a camisa do projeto ou uma bíblia embaixo do braço,                

entretanto, atualmente isto não significa passar despercebido pela polícia, sendo parados e            

revistados mesmo assim. Os incentivadores do projeto criam sobre ele uma válvula de escape              

para quem não quer “sobrar” ou “morrer”, sendo o principal meio de ascensão dos jovens,               

uma espécie de escalada para fora do morro ou da periferia. Os próprios projetos trabalham na                

desconstrução dos costumes tradicionais da favela, no modo de falar dos jovens e de se               

gesticular.  

 

Cecchectto; Muniz; Monteiro classifica os chamados “jovens de projeto” e os “jovens            

de periferia”. Aborda sobre a “disseminação da linguagem dos projetos” a qual os jovens que               

“fazem parte do público-alvo…”, “(re)aproximam-se de ideias, palavras, e expedientes          

incluídos-os em sua estratégias de sobrevivência social. 

 

“Vejamos um exemplo: pesquisas demonstram que os jovens de         

áreas pobres e violentos do Rio de Janeiro tem suas próprias estratégias            

para usar (ou não) as palavras “favela” e “comunidade” com          

interlocutores diferentes. Em certas ocasiões, frente ao poder público         

ou a organismos não-governamentais, falam que são da “favela tal”.          

Nesse contexto chegam a acionar até informação que sua favela tem tal            

e diz IDH (índice de desenvolvimento humano) do Rio de Janeiro. Em            

outras situações, frente a outros interlocutores, os jovens se referem ao           

lugar onde moram como “comunidade”, apontam para o estigma da          

palavra “favela” e utilizam um código de classificação próprio das          

redes de “trabalho comunitário”.” (p. 113) 

 

Destaca o uso do projeto como uma nova maneira de sociabilidade entre jovens como              
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uma integração societária para contribuir “na supressão de certas marcas de exclusão pelo             

aumento da escolaridade da capacitação profissional da consciência ética de gênero de  

E diante a isso é que a noção de habitus proposta por Bourdieu surge na tentativa de                 

romper com o paradigma estruturalista e com o chamado individualismo metodológico, e            

reagindo contra a redução do agente ao mero papel de suporte da estrutura social. Buscando               

colocar em evidência as capacidades ativas, inventivas e criadoras do agente, embora notando             

que este poder gerador não é de um espírito universal, de uma natureza ou razão humana, mas                 

de um agente em ação, a noção de habitus indica um conhecimento adquirido, um haver, um                

capital, uma disposição incorporada, quase postural, servindo ainda para se referir ao            

funcionamento sistemático do corpo socializado, revelando o lado ativo do conhecimento           

prático, afastando a perspectiva de uma filosofia da consciência e afirmando o agente como              

operador prático de construções objetivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Maria Eduarda, 13 anos, baleada dentro da mesma escola         

enquanto corria dos tiros. A morte da adolescente causou revolta na           

internet por tratar-se de “um inocente”. As mortes dos jovens, nem           

tanto. Os seus marcadores sociais poderiam indicar algum        

“envolvimento com o crime”. Na dúvida, se são “marginais” ou não, os            

discursos temerosos mantêm-se leais à engrenagem do envolvido-com.        

Trazem à cena da linguagem conjecturas sobre um passado idealizado          

(“eles foram envolvidos”), um presente ameaçado (eles podiam estar se          

envolvendo) ou um futuro determinado (eles serão envolvidos).”        

(p.113) 

 

Podemos perceber como a categoria “envolvido com” é usada para justificar           

assassinatos cometidos pela polícia e a apatia da população para com os jovens que são               

mortos nas favelas. Quando em contraste com a morte de uma criança, é possível identificar o                

que os indivíduos lêem como justiça, sem a percepção ao certo se os jovens eram envolvidos                

ou não, mas por possuírem o perfil dos ditos criminosos, que a mídia faz questão de                

disseminar. 

Na luta simbólica pela produção do senso comum e pela imposição oficial da visão              

legítima do mundo social através do monopólio da violência simbólica legítima, os “agentes”             

segundo Bourdieu, investem todo o capital simbólico que adquiriram nas lutas anteriores e,             

sobretudo o poder que detêm sobre as classificações instituídas, como por exemplo, os títulos              

ou certificados. 

Diz que a tarefa do cientista deve ser a de buscar objetivar a ambição de se classificar                 

objetivamente de uma perspectiva externa, agentes que lutam para classificar e se            

classificarem. Para buscar se superar o trabalho de naturalização que todo grupo tende a              

produzir buscando se legitimar ou justificar plenamente a sua existência, ele afirma que é              

preciso reconstruir em cada caso o trabalho histórico de que são produto das divisões sociais e                

a visão social dessas divisões. 
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