
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E DIREITO 

 

 

 

 

 

 

LUANA ALMEIDA MARTINS 

 

 

 

 

 

 

Entre a pista e a cadeia  

Uma etnografia sobre a experiência da internação provisória em uma 

unidade socioeducativa no Rio de Janeiro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói - RJ 

2017



1 

 

LUANA ALMEIDA MARTINS 

 

 

 

 

 

 

 

Entre a pista e a cadeia 

Uma etnografia sobre a experiência da internação provisória em uma 

unidade socioeducativa no Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de mestre em Ciências Sociais e 

Jurídicas. Linha de Pesquisa: Políticas de Segurança 

Pública e Administração institucional de conflitos. 

 

Orientador: Prof. Dr. Frederico Policarpo de 

Mendonça Filho 

 

 

 

 

 

 

  

Niterói - RJ 

2017  

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Universidade Federal Fluminense 

Superintendência de Documentação 
Biblioteca da Faculdade de Direito 

 
M386 

 
Martins, Luana Almeida. 

Entre a pista e a cadeia: uma etnografia sobre a 
experiência da internação provisória em uma unidade 
socioducativa no Rio de Janeiro / Luana Almeida Martins.  – 
Niterói, 2017. 

135 f. 
 
Dissertação (Mestrado em Sociologia e Direito) – 

Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito, 
Universidade Federal Fluminense, 2017. 

 
1. Adolescente. 2. Medida socioeducativa. 3. Prisão 

provisória. 4. Etnografia. 5. Criminalidade. I. Universidade 
Federal Fluminense. Faculdade de Direito. II. Título. 
 

CDD 340.2 

 

 

 

 



3 

 

Entre a pista e a cadeia 

Uma etnografia sobre a experiência da internação provisória em uma 

unidade socioeducativa no Rio de Janeiro 
 

 

 

LUANA ALMEIDA MARTINS 

 

 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre 

em Ciências Jurídicas e Sociais. Linha de Pesquisa: Políticas de Segurança Pública e 

Administração Institucional de Conflitos. 

 

 

Aprovada por: 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

Prof.º Dr. Frederico Policarpo de Mendonça Filho – Orientador/UFF 

 

 

 

Prof.º Dr. Lenin dos Santos Pires – PPGSD/UFF 

 

 

 

Prof.ª Dra. Palloma Valle Menezes – DCS/UFF 

 

 

 

Dra. Carolina Christoph Grillo – DS/USP 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 

 



4 

 

           Agradecimentos 

 

 Gosto de pensar em trajetórias. Sentar e redigir essas palavras que escrevo por último, 

mas que aparecem primeiro, me faz pensar na não linearidade dos percursos, do pensamento, 

e também das reflexões que, ao longo de tantos anos, acabaram por me levar à escrita desta 

dissertação.  

No meio desse caminho, muitas pessoas passaram por mim e algumas acabaram se 

tornando fundamentais. Por isso, agradeço, sabendo que de alguma maneira elas estão todas 

aqui. 

Começo por agradecer ao meu orientador, Frederico Policarpo, que tornou este 

trabalho possível. Sua confiança e parceria foram muito importantes para que eu seguisse em 

frente e conseguisse manter tranquilidade para lidar com as pressões internas e externas da 

pesquisa e da escrita. As leituras atentas do meu texto e as muitas conversas para me auxiliar 

a organizar o turbilhão de ideias da minha cabeça foram fundamentais. Muito obrigada, Fred, 

pela paciência e amizade. 

Agradeço também à banca da minha qualificação, Carolina Grillo e Lenin Pires, por 

todas as contribuições e sugestões para a escrita. Revisitei muitas vezes os comentários feitos 

naquele dia para pensar sobre meus dados, além de ter em suas pesquisas fonte de inspiração 

para muitas reflexões que fiz nesta dissertação. Obrigada por aceitarem mais uma vez o 

convite para a banca. À Palloma Menezes, também agradeço por compor a banca de defesa da 

dissertação, e pela oportunidade de ter sido sua aluna, no IESP, de um curso incrível, ocasião 

em que pude conhecer trabalhos de muitos pesquisadores que também se interessam pelo 

crime. Desde então, nos esbarramos em encontros sempre interessantes. Obrigada pelo 

carinho e por aceitar o convite. 

Meu agradecimento também não poderia deixar de se estender à direção do CENSE 

Dom Bosco, às técnicas, aos agentes socioeducativos, e, ainda, aos funcionários da Escola de 

Gestão pelo acolhimento, pela disponibilidade e por me receberem tão bem para a pesquisa de 

campo. A liberdade que me foi dada foi fundamental para essa pesquisa, e sou muito grata por 

todo apoio.  

Aos vinte e dois adolescentes que conheci e conversei no Padre Severino, o 

agradecimento é fundamental. Muito obrigada por confiarem em mim e por me apresentarem 

tantas coisas que até hoje estou digerindo. Este trabalho só foi possível por meio dessa 

interlocução e por isso dedico esta dissertação a eles.     

 



5 

 

Além disso, sou muito agradecida pelos amigos tão queridos que conheci na UFF.  

Ainda durante o processo seletivo de mestrado, conheci Isabel Caetano. Ela saiu da 

prova com as mãos doendo de tanto escrever, e como toda sua espontaneidade, virou para 

mim, naquele momento ainda uma desconhecida, e disse que sabia que ia dar tudo certo e que 

já podia nos imaginar descendo e subindo aquelas escadas para assistir às aulas. Não foi 

diferente. Obrigada pela previsão, Bel. Seu otimismo me cativou desde aquele dia.  

Ao amigo “meio alemão” e turismólogo, Philippe Porto, agradeço por me ensinar a 

palavra mais incrível do mundo e pela paciência para lidar com qualquer contratempo. À 

Laura Talho, eu agradeço por dividir comigo as inseguranças e as descobertas e por estar 

sempre presente. Ao querido Gabriel Borges, sou grata pelas reflexões sobre todos os 

assuntos possíveis, por ter feito parte da minha primeira experiência de estágio docência, pela 

generosidade da troca acadêmica e pelo carinho sempre.  

Pela parceria que parece muito mais longa, agradeço à Lucia Lambert. Por estar 

sempre aqui – ou pelo menos até o final da bateria do celular –, pela primeira coautoria, por 

saber quando se aproximar, pelo cuidado e carinho quando preciso, e por tanta amizade. 

Também agradeço ao grupo de pesquisa coordenado pelo meu orientador, pelas trocas 

durante todo o mestrado. Sem dúvidas, compartilhar reflexões torna tudo menos solitário e 

traz novo fôlego para escrita. Obrigada, especialmente, Camila Castro, Monique Prado, Yuri 

Motta, Marcos Veríssimo e Perla Alves. Agradeço também ao Fábio Mallart, pelas trocas 

acadêmicas e pelo incentivo, e à Sophia Prado, pela amizade e força com a pesquisa. 

 Não poderia deixar de agradecer aos amigos que encontrei antes da UFF e até hoje 

permanecem. Aos queridos que me fizeram permanecer até o fim na Faculdade de Direito, 

Danillo Baltazar e Rodrigo Leal, obrigada por todo amparo. Aos que compartilharam comigo 

a poesia nos corredores do fundão e me deram muita força durante todo mestrado, muito 

obrigada, Jessica Uhlig, pelos abraços; Gustavo Coimbra, pelas conversas; Julia Kubrusly, 

pelo carinho; Filipe Manzoni, pelos eventuais cafés cariocas; Evelin Azambuja, pela parceria, 

generosidade e acolhimento; e Thaís Seabra, por ser tanto e muito além, sem você, não 

chegaria aqui.  

 Àqueles que estão comigo há tantos anos, agradeço por estarem sempre presentes. 

Obrigada Rafael Dyer, pela lealdade e leveza diante da vida, e Mariana Matos, por tanta 

perseverança e por sempre ir além. Obrigada João Miller, que foi morar em Nova Iorque, não 

antes de fazer mais de dez despedidas, por sempre buscar um pouco mais da vida. Marcela 

 



6 

 

Capobianco, pela sua espontaneidade em viver, e por procurar seu lugar sem aceitar algo que 

não lhe cabe mais. Vocês me inspiram a continuar da melhor maneira. 

 Agradeço, ainda, à minha família imensa por compreender minha ausência para 

escrever e por todo apoio. Especialmente à minha avó e ao meu avô, agradeço pelas inúmeras 

ligações para saber se eu “já entreguei meu trabalho” e por me dizerem que eu precisava 

descansar um pouco para não “enlouquecer de tanto escrever”.  

Ao meu pai, agradeço por sempre ter sido meu maior incentivador e por ser minha 

inspiração. Obrigada por desde pequena me ensinar a caminhar pelas minhas próprias pernas, 

por nunca negar um livro de presente, e pelo esforço para que eu pudesse estudar e chegar até 

aqui. Muito obrigada, pai. À minha mãe, agradeço por ser a mulher mais incrível que 

conheço. Obrigada pela força que sempre me surpreende, por ter os pés no chão, e por ter 

suportado tanta coisa para que eu pudesse escrever esta dissertação. Pelos chás que ajudam a 

dormir, pelas massagens que relaxam o corpo, e pela parceria infinita. Muito obrigada, mãe. 

Não conseguiria sem vocês. 

Agradeço às minhas irmãs tão queridas: à Júlia Martins, por me mostrar que é possível 

dar aula para vinte cinco crianças ao mesmo tempo, pelas conversas sobre a minha pesquisa, e 

por me ensinar a confiar que as coisas vão dar certo; à Clara Martins, por compartilhar a 

sensibilidade, por pintar em seus quadros os “menor” que me inspiraram a continuar 

escrevendo, e por acreditar na minha pesquisa. Vocês são meu amparo. Muito obrigada, 

manas! 

Por fim, agradeço ao meu companheiro Victor Rosa, por ter me levantado quando o 

chão pareceu não estar mais ali, pela poesia da Sophia de Mello Breyner, pela força que teve 

para escrever a sua dissertação, que me inspirou a continuar com a minha, pelos dias leves, 

por ler e reler meus textos, e por construir comigo muitas formas de amor. Muito obrigada por 

chegar comigo até aqui.  

 

 

  

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir obras dos poetas brasileiros entre os 

garotos (as) da FEBEM, únicos capazes de 

transformar a violência & angústia de suas almas 

em música das esferas. (Manifesto Utópico-

Ecológico em Defesa da Poesia e do Delírio – 

Roberto Piva)  

 



8 

 

     RESUMO 
 

MARTINS, L. A. Entre a pista e a cadeia: Uma etnografia sobre a experiência da internação 

provisória em uma unidade socioeducativa no Rio de Janeiro, 2017. Dissertação de Mestrado 

em Sociologia e Direito – Faculdade de Direito, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2017. 

Este trabalho é fruto de uma pesquisa etnográfica realizada em uma unidade socioeducativa 

de internação provisória no Rio de Janeiro. Durante pouco mais de quatro meses passei 

minhas tardes frequentando o Centro Socioeducativo Dom Bosco, mais conhecido até hoje 

como “Padre Severino”, seu antigo nome. Neste período, tive oportunidade de observar 

atividades de rotina, conversar com os servidores da unidade e realizar entrevistas com 

adolescentes internos, construindo os dados para este trabalho. Apresento, assim, a 

experiência da internação provisória a partir da perspectiva dos adolescentes, a relação que se 

estabelece entre eles e os agentes socioeducativos e as moralidades e categorizações sobre o 

crime narradas por eles. Meu objetivo é pensar sobre a unidade provisória, que se constrói 

entre a pista – a rua – e a cadeia – a internação –, como o presente etnográfico, pensando 

sobre as conexões possíveis entre esses dois espaços, a partir do ponto de vista dos 

adolescentes sobre a experiência da internação.  

Palavras-chave: internação provisória; adolescentes; crime; Rio de Janeiro. 
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     ABSTRACT 

 

MARTINS, L. A.  Between the street and the jail: An ethnography about the experience of 

provisory detention in a socio-educational center in Rio de Janeiro, 2017. Dissertação de 

Mestrado em Sociologia e Direito – Faculdade de Direito, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2017. 

This work is the result of an ethnographic research carried out in a socioeducative unit of 

provisory detention in Rio de Janeiro. For a little more than four months, I spent my 

afternoons attending the “Centro Socioeducativo Dom Bosco”, better known today as "Padre 

Severino", its former name. During this period, I had the opportunity to observe routine 

activities, talk with the unit's servers and interview with internal adolescents, producing the 

data for this work. I present, therefore, the experience of provisory detention from the 

perspective of adolescents, the relationship established between them and the socio-

educational agents and the moralities and categorizations about the crime narrated by them. 

My goal is to think about the provisional unity, which is constructed between the street – the 

public road – and the jail – the detention –, as the ethnographic present, thinking about the 

possible connections between these two spaces, from the point of view of adolescents about 

the provisory detention. 

Keywords: provisory detention; adolescents; crime; Rio de Janeiro. 
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Prólogo 

30 de agosto de 2016.  

 

Hoje entrei pela primeira vez no Centro de Socioeducação Dom Bosco, mais 

conhecido por seu antigo nome, o “Padre Severino”
1
. Estava aguardando a autorização 

para o início da pesquisa de campo, e sabendo que ainda teria de esperar por pelo 

menos mais um mês, solicitei uma permissão para realizar uma visita à unidade. Já 

tinha conhecido outra unidade do Departamento Geral de Assistência Socioeducativa – 

DEGASE, a Escola João Luiz Alves (EJLA), na ocasião em que entreguei a 

documentação necessária para dar entrada no pedido de autorização de pesquisa
2
, mas 

não conhecia ainda o Padre Severino, onde faria meu campo.  

A visita foi marcada para as 14h.  

Após uma pesquisa do trajeto que deveria fazer pela internet, peguei um ônibus até o 

centro da cidade e de lá outro até a Ilha do Governador, o que durou cerca de 1h30. 

Estava ansiosa porque finalmente conheceria o famoso Padre Severino. Em um dos 

primeiros pontos da Ilha, desci do ônibus, atravessei uma passarela e comecei a 

caminhar na direção que eu acreditava ser a da Escola de Gestão Socioeducativa Paulo 

Freire – ESGSE, onde eu tinha de passar para pegar a carta de autorização de visita a 

ser apresentada no Padre. A rua pela qual segui contornava um longo muro de uma 

área militar. Não havia muito movimento porque não havia comércio, somente alguns 

poucos carros e pedestres.  

Enquanto caminhava por aquela rua, encontrei uma mulher a quem pedi informações, 

porque não tinha certeza de estar indo para o lugar correto. Ela me respondeu dizendo 

que também estava indo a uma das unidades do DEGASE, a EJLA, onde se 

encontrava também a ESGSE. Estávamos, então, indo ao mesmo lugar. Sorri pela 

coincidência e fomos seguindo juntas até o grande portão que se encontrava à frente. 

Suspeitei que ela fosse mãe de um dos adolescentes internos. Naquele momento, vi 

uma oportunidade de dialogar com alguém que conhecia melhor o que eu buscava, e 

que não dependia de uma autorização da Justiça para conversar. O percurso do ponto 

de ônibus até a entrada da unidade era de aproximadamente 10 minutos, e durante toda 

essa caminhada seguimos conversando.  

Ela me contou que estava indo buscar seu filho de 16 anos, já na “terceira cadeia”. Ele 

teria uma audiência às 13h, ocasião em que ela esperava que a juíza o liberasse, e por 

isso estava ali. Por outro lado, e me revelando um receio, ela me disse que seria 

melhor ele estar lá dentro do que fora, porque fora ele já estaria morto. “Prefiro que ele 

fique lá, é mais seguro, fora ele ia morrer”. 

Após esse diálogo, me apresentei como pesquisadora e expliquei que gostaria de 

conversar com os adolescentes apreendidos para tentar entender a vida deles melhor. 

                                                      
1
 Por essa razão, ao longo da pesquisa, eu só usei o nome “Padre Severino”, ou somente “Padre”, apesar de não 

ser o nome atual da unidade. Isso ocorreu devido ao fato de que, além de alguns servidores se referirem à 

unidade por este nome, os adolescentes só utilizavam esta nomenclatura, que acabei adotando por completo em 

nossas conversas. O nome oficial atual só aparece quando apresento a estrutura do DEGASE de maneira 

institucional. 
2
 Descrevo também essa visita no capítulo um.  
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Ela, em resposta, acrescentou: “é muito difícil entender tudo. O que eles falam nem 

sempre é o que acontece.” 

Em seguida, começou a me contar espontaneamente sobre as confusões ocorridas 

dentro da EJLA. Há aproximadamente um mês, tinha havido um incêndio, que de 

acordo com ela, parecia ter sido provocado pelos internos e não descartava a hipótese 

de que seu “anjinho”, com as aspas que ela me sinalizou com os dedos, pudesse ter 

participado.  

Seu filho saíra de sua última internação com duas costelas quebradas por um agente, 

de acordo com o que ela narrou, “alguma coisa ele deve ter feito para merecer isso”. 

Sem aprovar a conduta dos agentes, ela não acreditava que as ações de violência 

praticadas por eles eram sem razão, porque se eles o fazem, é porque há motivo para 

isso.  

Nós caminhávamos juntas e os grandes muros brancos marcavam praticamente todo o 

trajeto que percorremos e por isso era um pouco difícil encontrar a entrada da unidade. 

A entrada da ESGSE era anterior à da EJLA, mas ao conversar distraída com a mãe, 

acabei passando direto e quando vi já estava na entrada onde ela ficaria. Não sabia se 

eu poderia entrar por outra porta, e resolvi aguardar para me orientar com o agente que 

estava na portaria com uma prancheta na mão e com um papel que indicava os 

horários das audiências do dia.  

O filho dela estava na lista. 

Ela se identificou na porta e o agente pediu que aguardasse, fechando a porta em 

seguida. Era possível reconhecer outros pais e mães ali presentes, sentados em 

cadeiras improvisadas aguardando a autorização para entrar. Eram uns cinco ou seis 

naquele momento. Quando o agente voltou a abrir a porta, eu me identifiquei, e ele 

perguntou “ah, você é pesquisadora? Pode entrar”. Eu disse que estava procurando a 

Escola de Gestão, então, ele apontou outra entrada. Me despedi daquela mulher, que 

com gestos e expressões faciais, me deu a entender que o tratamento dado ao 

pesquisador era diferente daquele oferecido aos familiares dos adolescentes. Caminhei 

em retorno à entrada que eu havia passado direto por estar distraída com a conversa.        

Olhei para o muro de novo. Para mim, ele não era um constrangedor de liberdade, mas 

representava as dificuldades que eu estava tendo para conseguir a autorização, que 

parecia ser uma coisa muito distante. Eu tinha chegado bem antes do horário 

agendado. Pensei no muro que eu não conseguia atravessar, e pensei que do lado de 

cá, fora do muro, estava aquela mãe, aguardando para encontrar seu filho, um daqueles 

adolescentes que pareciam pertencer a outro mundo, inacessível para mim. Antes de 

chegar ao portão que me levaria a Escola de Gestão, voltei. Queria conversar um 

pouco mais com ela, aquela mulher que era mãe de “um deles”. 

Quando voltei, ela acendia um cigarro. As mãos trêmulas. Ela me cumprimentou com 

a cabeça. Estava numa pequena vendinha ao lado da entrada onde havíamos nos 

despedido anteriormente. Comprava uma água, disse que queria se acalmar. Talvez só 

naquele momento eu tenha percebido a ansiedade naquela mulher que eu tinha 

acabado de conhecer. A mesma mulher que dizia firmemente que preferia que seu 

filho permanecesse ali, agora estava tremendo. Perguntei a ela se poderíamos 



15 

 

conversar um pouco mais. Ela consentiu. 

Em seguida, me explicou que sabia de tudo que o filho fazia, porque saía pelas ruas 

atrás dele. Ia buscar o filho na boca de fumo
3
 e não gostava que nenhum dos outros 

meninos da boca a chamassem de “tia”. Um dia, chegou a acorrentar o filho em casa, 

porque sabia que ele estava jurado de morte, e que se saísse, ele iria acabar morrendo. 

Disse que não falava isso para as pessoas: “é capaz que eu seja até presa”. As pessoas 

não entenderiam minha situação. Ninguém sabe o que eu passo!”  

A última prisão de seu filho tinha sido por tráfico, como as outras anteriores, além de 

uma “passagem” por porte de arma. Quando foi preso, seu filho estava devendo ao 

tráfico, o que fez com que ela fosse atrás da pessoa a quem ele devia para pagar a 

dívida – contraída em virtude de uma arma perdida. O valor, segundo ela, era de R$ 

1.200,00 e a pessoa a quem seu filho devia não queria receber o dinheiro da mãe, 

alegando que não era correto. Ela se manteve firme em dizer que isso não tinha sentido 

e que se não fosse assim seu filho teria de roubar de novo para pagar pela arma, 

acabando por convencer que o valor fosse aceito. 

Ela disse que sabia o que eles faziam se a dívida não fosse quitada. “Nunca fui mulher 

de bandido, mas já tive dois irmãos que eram, e eu sei a lei deles”.  

Fiquei aproximadamente 10 minutos ouvindo aquela mãe, enquanto ela acabava seu 

cigarro. Depois, preferindo deixar que ela ficasse um pouco sozinha antes de encontrar 

o filho, me despedi e retornei em direção à Escola de Gestão. 

Voltei, então, ao portão que já tinha entrado para entregar meus documentos, no meio 

daquele imenso muro branco. Era a segunda vez que passava por aquele portão, que 

dava acesso à entrada de fundos da EJLA. Cheguei no horário de almoço dos 

funcionários e tive de ficar aguardando num banco em frente ao setor. Em alguns 

minutos, vi que alguns adolescentes chegavam da EJLA para esse corredor em que 

estava sentada aguardando. Eram aproximadamente 25 adolescentes que estavam com 

as blusas por dentro das bermudas. Chegaram enfileirados. Do outro lado, vinham os 

familiares. A mãe que eu deixei no lado de fora também estava ali. Eu não sabia que a 

encontraria de novo. Sorrimos uma para a outra. Ela encontrou seu filho e os dois se 

sentaram a minha frente e conversavam baixinho, assim como os demais adolescentes 

que encontraram seus pais. Um deles, inclusive, sentou juntamente com seus pais no 

banco em que eu estava. Ocasião em que me levantei para dar-lhes mais privacidade. 

Alguns riam com os pais, outros choravam.  

Entendi que eram os adolescentes que aguardavam as audiências que conversavam 

com os pais, porque não era um dia de visita. Passaram por mim alguns advogados e 

defensores, com suas roupas sociais e processos em mãos. Os agentes socioeducativos 

ficavam por perto, mas davam liberdade e privacidade às famílias. Os personagens 

daquela cena, pouco a pouco, se tornavam claros para mim. 

Em uma sala ao lado, outros adolescentes aguardavam. Eram os internos do ESE, o 

Educandário Santo Expedito, outra unidade de internação, que ficava em Bangu. Eles 

eram um pouco mais velhos, e de acordo com alguns defensores com os quais eu havia 

conversado meses atrás, os que tinham cometido crimes mais graves, de maior porte 

                                                      
3
 Local onde o tráfico realiza a venda de drogas. 
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físico, ou que já eram reincidentes diversas vezes – os “mais perigosos‟. A mãe de um 

dos adolescentes passou por mim e comentava com a filha sobre o tamanho dos 

adolescentes do ESE “eles são todos grandões, né?”. Para ela, eles eram muito 

diferentes dos “meninos” como o seu filho, internos da EJLA, que recebia os internos 

mais novos e de menor porte físico.  

Era possível ver algumas meninas novas com filhos aguardando para encontrar os 

adolescentes. Fiquei ali por aproximadamente 30 minutos, tentando compreender os 

papéis que todos desempenhavam ali. Me chamou a atenção que o encontro 

acontecesse com relativa liberdade – ao menos, aos meus olhos. 

Quando os funcionários chegaram do horário de almoço, peguei a minha autorização 

de visita e me encaminhei ao Padre Severino, há aproximadamente 5 minutos a pé 

dali
4
.  

Finalmente, entrei pela primeira vez no Padre, após um longo período de expectativa. 

Assim como na EJLA, os muros que cercavam a unidade eram brancos e altos. 

Aguardei em frente ao portão cinza e um agente o abriu. Caminhei em direção à 

recepção, me apresentei e fiquei aguardando um dos diretores da unidade, que faria 

uma espécie de visita guiada comigo. Fiquei conversando com um agente que 

trabalhava na portaria. Ele me falava que tinha sido professor há anos atrás do Estado, 

mas que tinha feito o concurso para ser agente pelo salário que era maior do que o de 

professor. Nesse momento, um dos diretores chegou e me chamou, passei por um 

detector de metais que não funcionava e entrei com minha bolsa e tudo mais que havia 

ali, sem passar por qualquer revista de segurança.  

Demos poucos passos à esquerda e estávamos no corredor em que os servidores da 

administração trabalham. Ali, em pé, ele se apresentou como um dos diretores da 

unidade e me explicou que além dele, havia outros diretores. Um geral e mais dois que 

coordenavam e dirigiam as atividades da unidade. Ele se desculpou pela demora em 

me receber, explicou que a demanda de trabalho era muito grande, e que eles nunca 

paravam enquanto estavam ali. Ficamos naquele corredor aproximadamente 20 

minutos. Ele me explicava questões básicas, como a quantidade de adolescentes 

apreendidos, os setores, a quantidade de trabalho, as equipes, o processo pelo qual os 

adolescentes passam até chegar ali, dentre outras coisas. Durante este tempo, ele me 

apresentou a outros colegas de trabalho que passavam continuamente por nós: 

pedagogos, psicólogos, dentistas, diretores, técnicos que cuidam da infraestrutura do 

espaço, e funcionários de limpeza.  

O Padre, naquele momento, era a única unidade de internação provisória de 

adolescentes do sexo masculino na capital do Rio de Janeiro, portanto, todos que são 

encaminhados pela Justiça para aguardar o resultado do processo são enviados a esta 

unidade. Antes, existiam mais unidades que recebiam estes adolescentes na capital. 

Inclusive, na ocasião em que visitei a EJLA, no dia que entreguei meus documentos, 

ela possuía um prédio em anexo dentro da unidade que acolhia os adolescentes que 

cumpriam internação provisória. Havia poucos dias que a unificação havia sido 
                                                      
4
 Para chegar ao Padre, pedi informação a um dos agentes que estava na portaria da EJLA, perguntando a ele 

“onde era o Dom Bosco”. Para me responder, ele se virou para um colega e perguntou se o Dom Bosco era o 

Padre Severino, recebendo uma resposta afirmativa. Por fim, me deu a informação de como chegar.  
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determinada pelo sistema. 

Aliás, me chamou a atenção a referência constante ao sistema, que após ter sido 

mencionado algumas vezes pelo diretor, lhe perguntei "quem seria o sistema?". Ele me 

explicou que era o próprio DEGASE, mas não pude compreender muito bem quem 

seriam os responsáveis por ele. De todo modo, achei curiosa a maneira pela qual ele 

acionava, em muitos momentos, as restrições e imposições do sistema, que eles tinham 

de acatar. 

Ele me explicou que a rotatividade era grande e que os adolescentes ficavam no 

máximo 45 dias internados, por previsão legal, mas que em média permaneciam 

menos tempo do que isso na unidade. Disse que realiza muito esforço para que os 

adolescentes não passem desse prazo e que a todo momento é importante que eles 

estejam atentos, porque às vezes há adolescentes que são esquecidos ali pela Justiça e 

os seus processos ficam parados. Naquele dia, eram 330 internos provisoriamente, 

sendo 110 aprendidos na Capital e 220 da Comarca, que abrange todas as demais 

regiões da cidade, conforme pude ler em um quadro branco no corredor em que a 

administração funcionava.  

O corredor inicial que conheci, juntamente com outro que ficava em seguida, 

compreendia a parte administrativa da unidade. Eram muitas salas, uma após outra, 

onde os pedagogos, psicólogos, diretores, equipe médica, dentre outros, se reuniam. 

Perguntei se os adolescentes também transitavam por aquele espaço, e o diretor me 

disse que sim, tendo em vista que a enfermaria, o consultório odontológico, as 

entrevistas técnicas, dentre outras atividades, ocorriam ali. 

Os primeiros adolescentes internos que vi estavam realizando entrevistas técnicas na 

sala separada para este tipo de atividade. Esta sala ficava no segundo corredor 

reservado à administração, em frente ao portão que dava acesso aos prédios de 

internação. Com aquelas entrevistas, eles podiam colocar suas principais demandas, 

que eram sempre analisadas por equipes interdisciplinares, apesar das entrevistas 

ocorrerem de forma individualizada. Além disso, as técnicas responsáveis por estas 

entrevistas, geralmente psicólogas, pedagogas ou terapeutas ocupacionais, escreviam 

um documento que servia à Justiça para auxiliar no julgamento dos adolescentes, o 

relatório. Esses documentos abordavam fatores como “estrutura familiar” do 

adolescente, escolaridade, interesse em estudar ou sair do crime, dentre outros. 

Passando por estes dois corredores reservados à administração geral da unidade, havia 

um portão de ferro que estava trancado. Passando por ele, à minha direita, e separada 

por outro portão, havia uma quadra poliesportiva; à esquerda, um corredor que dava ao 

refeitório. Em frente, mais um portão que dava acesso ao pátio onde a maioria dos 

agentes ficavam sentados ao redor de uma mesa. Passando por este portão, e atrás da 

mesa dos agentes, havia uma quadra de grama, que parecia estar um pouco 

descuidada. Em frente à quadra, o prédio que antes funcionava o antigo Padre 

Severino. Apesar da unidade não ter mais esse nome, o prédio era o mesmo e ainda 

funcionava para receber os adolescentes, apesar de já ter havido previsão de sua 

desativação.  

Havia, ainda, dois prédios mais recentes de internação, o “Dom Bosco”, que deu o 



18 

 

novo nome à unidade, e a “Protetiva”, que ficava atrás da quadra de grama. O “Dom 

Bosco” também era conhecido por Capital, e o “Padre Severino” por Comarca, apesar 

de nada ter a ver com a divisão antes mencionada sobre o local de apreensão dos 

adolescentes. 

Quando passamos por este portão, saindo da área administrativa e adentrando outro 

espaço da unidade, vi adolescentes sentados, enfileirados, e de cabeças baixas e mãos 

voltadas para trás. Não sei o que eles faziam ali. Em frente ao prédio principal – Padre 

Severino ou Comarca - um adolescente raspava a cabeça de outro. Perguntei se todos 

raspavam a cabeça. O diretor me respondeu que sim, que era por hábito de que as 

coisas funcionassem dessa maneira. Acredito que nesse momento tenha havido um 

certo desconcerto, porque ele me apresentou a unidade de forma positiva, e essa 

pergunta pareceu não caber na descrição que ele me fazia. Havia coisas que ele 

gostaria que ocorressem de maneira diferente, como o desejo de que o prédio antigo, 

que ainda recebia maior número de adolescentes, fosse desativado.  

Atrás deste prédio – Comarca –, havia uma piscina grande – que não estava em uso, 

porque estava com “problemas técnicos”. Ao lado do novo prédio conhecido por 

Capital, havia uma escola pública, que funcionava ali mesmo. Havia salas de aulas e 

uma sala anexa em que filmes eram exibidos, uma horta que estava em funcionamento 

e bem cuidada, além de uma área reservada a pequenos animais, como patos e 

galinhas. Segundo o diretor, esta foi ideia de outro diretor e era importante para que os 

adolescentes se desenvolvessem – “para humanizar os adolescentes”. 

No prédio principal, na Comarca, havia 210 adolescentes. Esse prédio, segundo o 

diretor, era a pior coisa que havia ali. Não havia boa infraestrutura e estava "caindo 

aos pedaços". Apesar disso, como se pode perceber, era o prédio em que a maior parte 

dos adolescentes se encontravam. Os outros dois, a Capital e a Protetiva eram mais 

novos e limpos. A Protetiva, segundo ele, era o prédio mais novo de todos e em 

melhores condições. 

Seguindo a visita, passamos por fora do prédio da Comarca, e vi diversos adolescentes 

que curiosos olhavam para fora. A presença do diretor causava certo alvoroço. Muitos 

demandavam a ele informações sobre os processos de cada um deles. Ele respondia 

com paciência e, ao mesmo tempo, firmeza. Todos que demandaram informação 

falavam com ele como injustiçados. “Você pode ver para mim meu processo, já tô 

aqui há mais tempo do que deveria.” “Era para eu ter saído já”. “Eu rodei no tráfico, 

mas já tinha pagado tudo, não devo mais nada”. Ele anotava todas as demandas para 

depois conferir no sistema o processo de cada um, me alertando que “às vezes eles 

mentem, dizendo que já estão há mais de 45 dias e não é o que consta no sistema.” 

A unidade me chamou a atenção pela boa aparência, ao menos das áreas externas, 

porque não entrei nas galerias em que os adolescentes ficavam. O diretor me falou das 

hortas e do engajamento dos adolescentes nela, nos filmes, nas aulas, e em outras 

atividades. Disse que eles eram adolescentes “como quaisquer outros”, e que a sua 

maioria tinha famílias desestruturadas.  

Todos os dias, eles recebiam 20 novos adolescentes, em virtude de um acordo 

estabelecido entre a direção do Padre e a unidade de triagem na qual os adolescentes 
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passavam antes de chegar ali, depois da delegacia. Esse acordo se deu por conta da 

introdução de um sistema de “acolhimento” para recepção dos adolescentes, todos os 

dias, às 9h da manhã. Este momento era reservado para que a equipe interdisciplinar 

ouvisse e anotasse as demandas e expectativas dos adolescentes em relação à medida 

que podiam cumprir. Também eram explicadas as regras que deveriam ser seguidas e a 

importância de que os adolescentes aproveitassem aquele momento para “refletir sobre 

suas vidas”, e que pudessem aferir os ganhos com aquela passagem. 

Após aproximadamente uma hora dentro da unidade, minha cabeça já fervilhava com 

tantas informações novas, desde o meu encontro com a mãe de um daqueles 

adolescentes, do lado de fora. Saí pelo corredor e reparei em algumas fotografias que 

estavam penduradas nas paredes. Nenhuma delas mostrava o rosto dos adolescentes, 

seguindo a lei que proíbe a exposição de suas imagens. Uma delas mostrava 

adolescentes jogando polo aquático numa piscina azul – a mesma que não estava em 

funcionamento naquele dia. Em outra fotografia, um adolescente mostrava um 

desenho de sua autoria. A terceira retratava uma oficina de música que eles 

participaram.  

Contudo, para mim, os adolescentes enfileirados, com as cabeças raspadas e baixas, e 

com as mãos para trás eram o que estruturava a fotografia que eu registrei em minha 

memória naquele dia.  
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Introdução 
 

 No dia 30 de agosto de 2016, entrei pela primeira vez no “Padre Severino”, uma 

Unidade Socioeducativa de Internação Provisória. A descrição dessa visita, que abre esta 

dissertação, foi realizada naquele mesmo dia com algumas pequenas inserções posteriores, 

mas optei por manter as marcas e impressões que tive naquela ocasião, tendo em vista que 

elas revelam questões que reflito ao longo de todo este trabalho. 

 Naquele momento, eu aguardava a autorização para dar início à pesquisa de campo e 

consegui uma permissão para realizar uma visita à unidade para me familiarizar com aquele 

espaço até então desconhecido por mim. O tempo de espera da autorização se arrastava e 

estava ansiosa para conhecer o que ocorria atrás daqueles altos muros que cercavam uma 

grande área da entrada da Ilha do Governador, bairro da zona norte da cidade, onde 

funcionam diversos órgãos do DEGASE.  

Conhecer a mãe de um daqueles adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas 

na unidade me permitiu ter uma sensação de proximidade daquele universo de dentro que 

buscava acessar, mesmo estando do lado de fora quando conversei com ela. O que eu não 

sabia àquela época era que esse paradigma do dentro e fora se faria tão presente na minha 

pesquisa, ganhando, entretanto, um contorno distinto daquele representado pela imagem de 

uma rígida fronteira simbolizada pelo muro desta primeira visita que descrevi. 

Antes de realizar a pesquisa, tinha por objetivo pensar nas relações que os 

adolescentes estabeleciam com a cidade e o espaço urbano, no contexto das práticas de 

crimes
5
, a partir do que eles narrariam sobre isso. No entanto, a essa questão inicial, somaram-

se outras a partir do momento que entrei na unidade e comecei a observar as dinâmicas 

daquele espaço e escutar os adolescentes. A partir de então, o objeto foi se transformando na 

tentativa de compreender o que era relevante para aqueles adolescentes com os quais eu tive 

contato. 

Minha pesquisa se realizou em uma unidade provisória, o que eu não dava muita 

importância no início, considerando apenas mais um local de privação de liberdade. Contudo, 

fui observando que o fato de ser provisório influenciava em uma série de questões que 

pareciam girar em torno dessa característica. Assim, me permiti olhar para esse espaço 

                                                      
5
 As palavras em itálico se referem a categorias que busco problematizar ao longo da pesquisa e por isso estão 

em destaque. Em relação à categoria crime, observo que, os adolescentes, em termos jurídicos não praticam 

crimes, mas sim “atos infracionais”. Contudo, como meu opto por realizar uma pesquisa etnográfica que 

apresenta o olhar dos adolescentes que entrevistei, me utilizo da palavra crime, por ser uma forma que eles 

utilizam para categorizar o universo aqui descrito.  
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considerando suas particularidades em relação às unidades de cumprimento de medidas 

socioeducativas de internação, a partir da perspectiva dos adolescentes.  

Uma unidade de internação provisória recebe os adolescentes apreendidos pela prática 

de crimes, que irão aguardar pela audiência com o juiz para determinação de qual medida ele 

irá cumprir, se ele não for posto em liberdade. É, portanto, um local de expectativa de um 

julgamento que define o futuro próximo daqueles adolescentes. Nesse sentido, se configura 

como um lugar de passagem. Um local que está na fronteira, entre a pista, isto é, a rua, e a 

cadeia – a internação.  

Não obstante, há um fator que torna essa questão mais complexa, na medida em que a 

internação provisória não deixa de se configurar como cadeia, levando em conta a própria 

percepção dos adolescentes sobre aquele espaço, havendo normas que se estruturam naquele 

ambiente, estabelecendo um ritmo específico. Assim, ao mesmo tempo que é um lugar de 

passagem, é também um local de permanência, no qual os adolescentes se encontram presos.  

Considerando essa ambiguidade, desenvolvo reflexões que giram em torno dessas 

questões, mas sem criar um pensamento circular que fique preso neste paradigma. De alguma 

maneira, essas questões estão presentes em todo o trabalho, mas sem que eu as elabore de 

forma sistemática a todo o momento. Dessa forma, aqui me proponho a pensar nas relações 

que se estabelecem no Padre Severino, uma unidade provisória, considerando ser este um 

local em que os adolescentes se encontram presos na expectativa de um julgamento. 

Tendo o objetivo de não me alongar na introdução deste trabalho e privilegiando o 

texto descritivo que abre a sessão, apresento os capítulos que compõem a dissertação, optando 

por apresentar o tema, a unidade, e a metodologia de forma mais detida no capítulo um.  

Assim, no primeiro capítulo, apresento os caminhos que me levaram à realização desta 

pesquisa e o contexto no qual eu estou inserida. Relato, em seguida, como obtive acesso à 

unidade Centro de Socioeducação Dom Bosco, o Padre Severino, e apresento a estrutura 

básica do Sistema Socioeducativo. Desde o meu primeiro contato com a Escola de Gestão 

Socioeducativa Paulo Freire, em abril de 2016, aproximadamente seis meses se passaram até 

minha autorização sair, de maneira que optei por narrar o caminho que percorri para obter este 

acesso e, ainda, outra visita que realizei antes da autorização na Escola João Luiz Alves, que 

recebe adolescentes para cumprimento da medida de internação, e à época da minha visita, 

também reservava um prédio aos que estavam em internação provisória, aguardando a 

audiência. Além disso, exponho os métodos que adotei para a realização da pesquisa, das 

entrevistas e da escrita.  
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Com a autorização em mãos, minha primeira visita enquanto pesquisadora se deu no 

chamado acolhimento, momento de recepção dos vinte adolescentes que chegam diariamente 

ao Padre Severino. Desta forma, no capítulo dois, minhas descrições se dão a partir dos meus 

primeiros contatos com a unidade, entrecruzando minha inserção como pesquisadora com a 

inserção deles no Sistema Socioeducativo, instante que caracteriza a institucionalização 

daqueles adolescentes enquanto criminosos. Busco pensar o que aquela etapa representava 

para eles, pensando a partir da expectativa que eles tinham fora da unidade, refletindo sobre o 

entrar e sair do crime e de que maneira isso influenciava na experiência da internação. 

Relato, em seguida, a forma pela qual se dava a divisão dos internos provisórios dentro 

daquele espaço, por um lado associando a expectativa que eles tinham quando saíssem dali 

com a divisão dos prédios, e de outro pensando a relação entre o que se fez na pista e a 

configuração do seguro da unidade. 

Ainda no que diz respeito à experiência da internação, no capítulo três, reflito sobre a 

relação dos adolescentes com os agentes do DEGASE, relatando como isso interferiu na 

minha própria relação com esses funcionários. Para isso, descrevo também duas atividades 

que participei como observadora: o sarau cultural que a escola que funciona dentro da unidade 

promoveu, e a missa que ocorreu no início do ano, em homenagem a São Sebastião, o 

padroeiro da cidade. Busco refletir, nesse capítulo, sobre as formas de gestão da ordem dentro 

daquele espaço, de forma a evidenciar de que maneira se constrói a legitimidade – ou não – 

das práticas punitivas naquele contexto. Para isso, penso a partir das categorias deixar na reta 

e oprimissão, e na figura do primeiro mais velho, refletindo também sobre o que se pode 

entender por violência naquele contexto. Por fim, exponho como isso tem a ver com o ritmo 

do Padre, o que por sua vez influencia na percepção da passagem do tempo pelos 

adolescentes. 

No quarto e último capítulo, opto por focar nas narrativas sobre a pista e tento 

compreender de que forma as moralidades e sistemas classificatórios dos diferentes crimes 

aparecem dentro da unidade – na cadeia. Retomando questões expostas nos capítulos 

anteriores, busco perceber as continuidades e descontinuidades entre a pista e a cadeia, não 

mais pensando o dentro e fora como espaços simplesmente apartados, o que antes era para 

mim representado simbolicamente pelo muro. Para pensar sobre isso, divido o capítulo em 

duas partes. 

Na primeira, exponho a diferenciação entre ser ladrão e ser bandido, entrelaçando a 

percepção de risco com a noção de territorialidade, partindo da frase “[...] no roubo, nós tá 
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indo atrás do problema; no tráfico, ele vai até nós”
6
. Em seguida, e ainda dialogando com 

essa frase, descrevo as moralidades que constroem hierarquias entre os bandidos e ladrões, e 

de que maneira essas categorias se articulam quando eles olham para si mesmos, 

estabelecendo relação entre construção identitária e categorias sociais.  

Na segunda parte, e como desdobramento da discussão anterior, o recorte é o ônibus. 

O objetivo é refletir sobre a relação dos “passageiros que não pagam passagem”
7
com o 

itinerário traçado pela linha 474, ônibus que apresento no capítulo um. Muitos adolescentes 

que entrevistei tinham sido apreendidos nesta linha, alguns por efetivamente estarem 

praticando furtos, outros por estarem na “hora errada, no momento errado”
8
. As narrativas 

sobre o ônibus conectam as moralidades que aqueles adolescentes atribuíam aos distintos 

espaços da cidade, a zona sul e a favela, onde pode e onde não pode roubar. Os justiceiros 

também aparecem em suas falas, não mais com este nome, mas chamados de heróis, categoria 

que também abordo nesse capítulo final.  

Assim, exploro como as relações do dentro e fora são mais complexas do que me 

pareciam incialmente quando observava aquele muro que representava minha privação de 

acesso ao campo de pesquisa. Apresento, então, o Padre Severino, uma unidade provisória 

pensando nas espacialidades entre a pista e a cadeia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Frase retirada do meu segundo dia de entrevista, quando eu ainda não havia sequer pensando sobre a diferença 

entre ser bandido e ser ladrão. 
7
 Também retirado da fala de um dos adolescentes sobre a visão que ele tinha de si em relação ao 474.  

8
 Fala de um adolescente que diz ter sido apreendido dentro do 474, sem que tivesse praticado furtos. 
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I – O itinerário ao DEGASE 

 

1.1. O Tema 

 

 Era uma tarde de sol, quarta-feira, por volta de 16h, do ano de 2014. Na época, eu 

cursava a Faculdade de Direito e trabalhava como estagiária do Ministério Público Federal do 

Rio de Janeiro em uma Vara Criminal. O prédio em que eu estagiava estava localizado em 

uma das ruas mais movimentadas do centro da cidade – Avenida Nilo Peçanha. Desci para 

comprar um lanche na praça em frente ao prédio. A praça era ocupada por vários camelôs que 

trabalhavam todos os dias naquele mesmo local.   

Após cruzar a praça e parar em um desses camelôs para fazer uma compra, começo a 

escutar gritos e a observar que muitas pessoas começavam a correr. Demorei a entender o que 

estava acontecendo. Um dos camelôs me puxou pelo braço me posicionando atrás da barraca 

em que ele trabalhava, e me falou para ter cuidado, porque se tratava de um arrastão. Era um 

grupo de 20 a 30 jovens e a maioria deles não estava com camisa. Eles corriam juntos em 

meio aos pedestres e alguns poucos ficaram afastados do grupo maior. Um deles se escondia 

há poucos metros de mim, atrás da barraca ao lado. Era um menino de aproximadamente 12 

anos, nitidamente um dos mais novos do grupo. Ele olhava atentamente a movimentação e se 

escondia não sei exatamente de quem. Não havia policiais nas imediações.  

Por um tempo, olhei para o menino e me distraí com o risco que corria: o de ter a 

minha bolsa levada, o de cair com a correria, ou de ser eventualmente ferida de alguma forma 

com o tumulto. O que me fez parar e suspender esses possíveis pensamentos foi perceber a 

tensão daquele menino que era um dos causadores do tumulto. As pessoas corriam e gritavam 

fugindo daquele grupo, do qual aquele menino fazia parte; ele, por sua vez, se escondia 

assustado atrás do camelô. Ele estava ao meu lado, mas não olhou para mim. Pouco tempo 

depois, ele correu, e o perdi de vista. O grupo também se dispersou em meio às pessoas, e não 

pude mais avistá-lo. Não vi ninguém ser detido ou espancado.    

O camelô que havia me protegido daquela situação começou a me dizer que aquilo 

acontecia todos os dias, aproximadamente no mesmo horário. Ele dizia que era uma cena 

comum e assim que os meninos sumiram, ele voltou a realizar suas atividades. Não vi nem 

ouvi nenhum relato de furto, roubo, ou de qualquer lesão corporal naquele dia, mas também 

não busquei encontrar pessoas que teriam sido vítimas do ocorrido. Voltei ao trabalho, e 
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relatei o que se passou aos meus colegas, alguns ficaram assustados e com medo, outros não 

demonstraram qualquer espanto.   

Naquele período, não eram poucas as vezes que os noticiários televisivos relatavam 

casos de roubos ou furtos coletivos, chamados de arrastões, no centro do Rio de Janeiro. Não 

era incomum estar em um ponto de ônibus na Avenida Rio Branco e o assunto entre as 

pessoas girar em torno do medo e do risco de andar pelas ruas do centro. “Estamos reféns, não 

há o que fazer”, “eu saio com uma carteira falsa na bolsa para dar se for roubada”, “não venho 

mais com joias para o centro da cidade”
9
; essas frases ecoavam nos transportes públicos, nos 

pontos de ônibus, em conversas de elevador e em filas de banco.  

No primeiro semestre no ano de 2015, após um homem ter sido esfaqueado no 

centro
10

, outros casos envolvendo roubos com armas brancas começaram a ser noticiados, 

alguns envolvendo vítimas fatais. Os comentários sobre a sensação de insegurança tornaram-

se mais frequentes diante das notícias veiculadas, como é comum que ocorra; “agora a 

qualquer momento você pode ser esfaqueado, estamos rendidos.”
11

A minha inserção neste 

espaço era cotidiana, trabalhava no centro do Rio desde 2010 e me chamava atenção a 

maneira como o assunto da segurança pública permeava as pequenas conversas entre 

desconhecidos.  

Além do espaço do centro, outro cenário ocupava lugar nos jornais, sobretudo no 

verão: as praias da zona sul e seus arredores. As imagens de arrastões e de pequenos furtos de 

cordão e de celulares tomavam conta dos noticiários e de vídeos na internet. Em particular, 

uma linha de ônibus aparece, por muitas vezes, como a responsável por levar os adolescentes 

que praticam os furtos coletivos nas praias, a linha que hoje faz o trajeto Jacaré - 

Copacabana
12
, o “474”. Tratada vulgarmente como sendo “a mais perigosa do Rio de 

Janeiro”, ou o “inferno do Rio”
13

, são frequentes os pedidos para que deixe de circular, que 

                                                      
9
 Frases anotadas por mim em cadernos que eu sempre levo comigo. Tenho costume de anotar falas que escuto 

na rua que dizem respeito à segurança pública. 
10

 Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/jn-flagra-homem-sendo-esfaqueado-e-

outros-ataques-no-centro-do-rio-veja.html, acesso em 07/03/2016. 
11

 Assim como as frases do parágrafo anterior, essa também foi escutada na rua.  
12

 Mais precisamente, sua saída é no Largo do Jacaré chegando até a Rua Francisco Otaviano, em Copacabana, 

conforme indica o site da empresa que opera este percurso, a viação Braso Lisboa. Na volta, sua saída é na 

Avenida Nossa Senhora de Copacabana, retornando ao Largo do Jacaré. Disponível em 

http://www.brasolisboa.com.br/?p=120, acesso em 02 de maio de 2017. 
13

 Disponível em http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/ameacas-violencia-e-vandalismo-conheca-a-rotina-da-

linha-474-o-inferno-do-rio-23092015, acesso 02 de maio de 2017. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/jn-flagra-homem-sendo-esfaqueado-e-outros-ataques-no-centro-do-rio-veja.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/05/jn-flagra-homem-sendo-esfaqueado-e-outros-ataques-no-centro-do-rio-veja.html
http://www.brasolisboa.com.br/?p=120
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/ameacas-violencia-e-vandalismo-conheca-a-rotina-da-linha-474-o-inferno-do-rio-23092015
http://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/ameacas-violencia-e-vandalismo-conheca-a-rotina-da-linha-474-o-inferno-do-rio-23092015
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tenha o trajeto alterado
14

, ou, ainda, que seja alvo de incursões policiais frequentes – o que, de 

fato, ocorre. 

 Essas abordagens policiais, inclusive, geraram muitas discussões em 2015, quando a 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro impetrou um habeas corpus (HC) na 1ª Vara 

da Infância, da Juventude e do Idoso, para buscar coibir as frequentes apreensões de 

adolescentes sem que estivessem em situação de flagrante, o que foi deferido pelo juiz 

responsável.
15

 Esse pedido da Defensoria decorreu de uma apreensão de cerca de vinte 

adolescentes pela Polícia para encaminhamento à Delegacia com finalidade de averiguação de 

eventual existência de um mandado de busca e apreensão, sem que eles estivessem praticando 

ou acabado de praticar atos infracionais. Fato que ocorreu em maio daquele ano, mas que já 

era apresentado como prática comum de acordo com os adolescentes apreendidos e atendidos 

pela Defensoria. 

Muitas críticas foram direcionadas à defensora responsável pelo habeas corpus no 

sentido de que a Polícia não poderia exercer sua função normalmente. O Secretário de 

Segurança Pública à época chegou a afirmar que a polícia estaria constrangida para impedir a 

ocorrência de crimes, após essa decisão da Justiça.
16

 A defensora, por outro lado, alegou que a 

decisão não inviabilizava a prevenção de crimes, somente buscava proteger os direitos dos 

adolescentes de ir e vir.  

 Poucos dias depois da decisão do HC, em um final de semana de sol, outra notícia 

envolvendo a linha 474 também ganhou repercussão. Alguns moradores de Copacabana se 

reuniram para realizar blitzes na rua, parando os ônibus da linha, quebrando suas janelas em 

busca de “moleques de chinelo, com cara de quem não tem R$ 1,00 no bolso”
17

, como um 

deles informou. Denominados pelos jornais como justiceiros
18

,e apresentados como 

moradores da região que se encontraram por treinarem juntos jiu-jitsu, eles buscavam 

proteger os moradores do bairro, em virtude do excesso de furtos e, na visão deles, da 

                                                      
14

 O que, inclusive, ocorreu, quando em janeiro de 2016 teve seu trajeto reduzido. Antes o ponto final era o 

Jardim de Alah, no Leblon e depois passou a ser em Copacabana, com exceção dos finais de semana. Em 

novembro, foi criado um serviço expresso variante, que buscou reduzir o tempo de viagem.  
15

 Disponível em http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/conteudo.php?id_conteudo=2504, acesso em 02 de 

maio de 2017. 
16

 Disponível em http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-

papel-da-policia-e-acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/, acesso em 02 de maio de 2017. 
17

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684693-justiceiros-de-copacabana-grupo-

decide-atacar-suspeitos-de-assaltos.shtml, acesso em 02 de maio de 2017.  
18

 Da mesma maneira que o grupo foi chamado quando amarrou com uma tranca de bicicleta um adolescente em 

um poste em 2014, no Flamengo, em represália a crimes ocorridos no bairro, que supostamente o adolescente 

teria envolvimento. Disponível em http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-de-

justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html, acesso em 02 de maio de 

2017. 

http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/conteudo.php?id_conteudo=2504
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-papel-da-policia-e-acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-papel-da-policia-e-acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684693-justiceiros-de-copacabana-grupo-decide-atacar-suspeitos-de-assaltos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684693-justiceiros-de-copacabana-grupo-decide-atacar-suspeitos-de-assaltos.shtml
http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/adolescente-atacado-por-grupo-de-justiceiros-preso-um-poste-por-uma-trava-de-bicicleta-no-flamengo-11485258.html
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ausência de práticas que efetivamente coibissem as ocorrências por parte dos policiais. Em 

suas palavras: “Não temos um líder, é uma revolta coletiva. Tem desde gente que mora aqui 

no asfalto, como no morro Cantagalo, e treina boxe na favela. Também tem gente que não luta 

e está revoltada.”
19

 

 Esse episódio ganhou apoio de muitos moradores na medida em que se acreditou que 

uma atitude estava sendo tomada em resposta aos recorrentes furtos na região e em relação à 

sensação de ausência da Polícia.
20

 O Secretário de Segurança Pública, por outro lado, se 

pronunciou em entrevista à rádio CBN, alertando quanto à preocupação que esse tipo de 

represália pode gerar, inclusive com o risco de linchamentos. Em seguida, ele também se 

posicionou em relação às abordagens policiais, após as discussões que se travaram em razão 

da decisão do HC a que me referi, dizendo que solicitaria auxílio aos órgãos responsáveis 

pelos adolescentes e que as abordagens voltariam a ocorrer, afirmando que: 

 

A palavra que fundamenta a abordagem da polícia chama-se vulnerabilidade. 

Eu pergunto para essas pessoas: como que o jovem sai, por exemplo, de 

Nova Iguaçu, a 30 km da praia, só com a bermuda e sem R$ 1 no bolso para 

comer, beber, pagar um transporte e vai ficar no calorão que está fazendo? 

Não se trata de ser pobre ou rico, se trata de vulnerabilidade.
21

 

 

Evidente que essa fala gerou opiniões contrárias
22

, tendo em vista que o Secretário 

constrói, ou melhor, retrata o estereótipo do pobre e morador de favela associado à imagem do 

criminoso. Sem querer entrar nesse debate, me utilizo desses exemplos para construir o 

cenário tanto das falas cotidianas comuns, quanto das notícias sobre o crime no Rio de 

Janeiro. Faço aqui uma ressalva para indicar que esse cenário não busca dar conta da 

totalidade do debate que ocorre na cidade. Falo a partir do meu olhar, moradora da Zona Sul 

carioca, e tendo como local de trabalho o centro da cidade.  

                                                      
19

 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684693-justiceiros-de-copacabana-grupo-

decide-atacar-suspeitos-de-assaltos.shtml, acesso em 02 de maio de 2017.  
20

 O que se pode perceber na fala de um morador exposta na reportagem no Jornal do Brasil online: “Polícia não 

faz nada, os justiceiros fazem! Meus aplausos.” Disponível 

emhttp://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-papel-da-policia-e-

acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/, acesso em 02 de maio de 2017.  
21

 http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-papel-da-policia-e-

acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/, acesso em 02 de maio de 2017.  
22

 “É um absurdo tão grande recolher esses jovens dos ônibus! Eles não reconhecem na juventude pobre uma 

juventude potencial. Acham que é preciso conter essa juventude mantendo-a no seu gueto. É um desserviço à 

sociedade. É preciso um policiamento preventivo sem estereótipos”, declara Itamar Silva, diretor do Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), para a revista online Carta Capital. Disponível em 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/na-praia-rio-se-confronta-com-velhas-divisoes-9924.html, acesso em 

02 de maio de 2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684693-justiceiros-de-copacabana-grupo-decide-atacar-suspeitos-de-assaltos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/09/1684693-justiceiros-de-copacabana-grupo-decide-atacar-suspeitos-de-assaltos.shtml
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-papel-da-policia-e-acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-papel-da-policia-e-acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-papel-da-policia-e-acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2015/09/21/apos-fim-de-semana-marcado-por-violencia-papel-da-policia-e-acao-de-justiceiros-dividem-opinioes/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/na-praia-rio-se-confronta-com-velhas-divisoes-9924.html
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O que pretendo trazer com esses relatos é o contexto a partir do qual surgiu esta 

pesquisa e dentro do qual eu estou inserida. Eles também servem de suporte para revelar que 

quando se pensa em segurança pública, é comum se partir do pressuposto de que há uma 

parcela da população que oferece risco à mobilidade e continuidade das práticas cotidianas de 

outra parcela. Cria-se uma distinção entre a população que é vítima do perigo e os agentes que 

são considerados os responsáveis pelo perigo. No caso que relatei do “474”, teríamos os 

“moradores de Copacabana” e os “adolescentes do 474” em conflito; ou ainda os 

“trabalhadores do centro” e os “meninos do arrastão”
23

. Essa visão dicotômica é frequente 

nos debates do senso comum sobre a violência urbana. A frase “Estamos reféns dos bandidos” 

marca essa polarização entre vítimas e criminosos.  

Nesse ponto, amparo-me na análise do sociólogo Machado da Silva sobre o conceito 

de “violência urbana”, para melhor compreender essa discussão acerca da segurança pública. 

Para ele, essa categoria está intimamente ligada a uma linguagem constitutiva do senso 

comum, e por isso, “parte indissociável das atividades a que se refere” (MACHADO, 2011, p. 

69). Ele argumenta no sentido de que esse termo comporta diversos níveis de um amplo 

conjunto de práticas ilícitas. Assim, ele afirma que: 

 

As condutas de referência são recortadas, apreendidas e sintetizadas pelo 

efeito, comum a todas, de afetar a continuidade das rotinas diárias [...] na 

medida em que são percebidas como ameaças à integridade física e / ou 

patrimonial individual. Em suma, a linguagem da “violência urbana” integra 

e confere sentido às práticas a que se refere a partir da concentração do foco 

nas atividades rotineiras e nas interações interpessoais. (2011, p. 70) 

 

Essa discussão proposta por Machado se aproxima dos relatos aqui expostos. Nas falas 

no centro da cidade, a questão parece estar focada nas atividades rotineiras e nas interações 

interpessoais, gerando inclusive uma consequência na maneira pela qual essas pessoas se 

relacionam com o espaço da cidade, levando uma carteira falsa ou deixando de usar joias.   

 Para pensar no conceito de segurança pública em relação à categoria de “violência 

urbana” a que ele se refere, Machado acrescenta: 

 

Como sugeri na seção anterior, na linguagem da “violência urbana” a 

questão da segurança e da ordem pública tem sido compreendida e avaliada 

de forma cada vez mais limitada à preservação da continuidade das rotinas 

pessoais. Decorre daí que não é propriamente a questão da regulação das 

relações entre pessoas, grupos e categorias sociais que fundamenta as 

                                                      
23

 Muitas vezes ouvi essa expressão para se referir a adolescentes, em sua maioria negros, que transitavam em 

grupos tanto no centro, quanto em bairros da zona sul, nem sempre durante a prática de crimes.  
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expectativas de controle social. Antes, o que está em causa é a demanda pelo 

bloqueio dessas relações. Segurança pessoal e confinamento (forçado, no 

caso dos moradores dos territórios da pobreza, ou desejado, no das camadas 

mais abastadas da população), ou seja, repressão, evitação e afastamento 

puro e simples, tendem a tornar-se sinônimos. (2011, p. 74). 

 

A partir dessa leitura, é interessante pensar na relação do conceito de repressão e 

afastamento e as discussões expostas sobre a linha 474. O afastamento do risco vira sinônimo 

de repressão, por isso são constantes os pedidos de que grupos de adolescentes sejam retirados 

de determinados espaços públicos, para que seja garantido o direito de ir e vir – dos que se 

consideram vítimas – e para que seja preservada a continuidade das rotinas pessoais, o que é 

percebido no apoio de práticas como as dos justiceiros com as blitzes.  

Nesse artigo específico do referido autor, a discussão se concentra nos efeitos que essa 

percepção traz para a construção de uma “metáfora da guerra”, que faz com que a demanda 

pela intervenção policial seja intensa, e que, a partir disso, “expressa uma mudança 

ponderável no conteúdo e no significado histórico atribuídos às „classes perigosas‟ e, como 

consequência, no papel da atividade policial.” (2011, p. 74), o que podemos mais uma vez 

relacionar aos relatos anteriormente descritos, em relação aos pedidos de repressão policial.  

A partir dessa discussão sobre violência urbana, e diante dos relatos anteriores, 

comecei a me aproximar do objeto de pesquisa deste trabalho no sentido de tentar 

compreender esse debate a partir de outra perspectiva, a dos adolescentes que são 

considerados os causadores do problema, os “meninos do arrastão”, ou os “adolescentes do 

474”. Não pretendia transpor o conceito de vítima àqueles que são considerados os 

responsáveis pelo perigo, mas propunha a realização de uma pesquisa que pensasse a 

percepção do risco para esses agentes usualmente combatidos pelas instituições de segurança 

pública, e também pelos que se consideram vítimas. 

Na ocasião em que vivenciei o episódio do arrastão descrito, comecei a pensar na 

construção do risco a partir de outra perspectiva, que não a minha. A partir daquele dia, passei 

a refletir sobre a construção do risco para os adolescentes que praticam crimes, invertendo a 

ordem com a qual eu estou acostumada a lidar. Dessa forma, buscava pensar a diversidade da 

população carioca no que diz respeito à compreensão do risco, pensando a segurança pública 

de forma plural. 

Para chegar a essa discussão, desde início, se colocou para mim o problema de como 

conseguir chegar a essas pessoas. Pensei em vários espaços, como o ônibus, a delegacia, ou 

até mesmo a Vara da Infância e da Juventude, entretanto, o que me pareceu mais adequado 
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seria realizar a pesquisa dentro de uma unidade de internação para adolescentes, acreditando 

que lá eu conseguiria desenvolver entrevistas de maneira mais segura e que teria mais contato 

com os adolescentes diretamente. 

Assim, após um longo percurso, que será descrito em seguida, consegui uma 

autorização judicial, em outubro de 2016, para realizar entrevistas com os adolescentes 

apreendidos no Padre Severino. Esta unidade, no momento em que realizei a pesquisa, era a 

única da Capital que funcionava como provisória, ou seja, os adolescentes estavam ali 

aguardando uma audiência que definiria a medida que eles cumpririam ou a sua liberdade. 

Sendo assim, esta unidade recebia os adolescentes que tinham sido apreendidos há poucos 

dias
24

 e que ainda não sabiam qual medida cumpririam.   

Desde início da pesquisa de campo uma questão se colocou para mim: eu estava 

querendo compreender a relação que aqueles adolescentes tinham com o espaço da rua, da 

cidade, e a percepção de risco, mas meu campo ocorria dentro de uma unidade. Dessa forma, 

percebia que minha pesquisa pensava dois espaços: o de dentro da unidade, a partir do que 

vivenciei e observei ali associado ao que eles me narravam; e o de fora, segundo seus 

discursos. Ao longo do tempo, fui percebendo que não havia como ignorar o local em que eles 

estavam inseridos, e que estava presente em nossas conversas frequentemente, eles estavam 

presos e não na rua, e falavam bastante sobre a experiência de estar ali. Além disso, ao longo 

da pesquisa, muitas outras questões que eu não havia previsto surgiram, em decorrência da 

minha opção por ouvir meus interlocutores e me permitir pensar sobre aquilo que eles 

estavam interessados em dizer. Eu tinha, assim, um dilema que se colocava continuamente 

para mim: pensar o dentro ou o fora da unidade.  

No entanto, ao invés de buscar optar por um ou outro, e repensando meu problema de 

pesquisa, comecei a observar que essas divisões entre dentro e fora não davam conta do que 

observava durante o campo. Não há limites rígidos – como os muros – que separam pista e a 

cadeia.
25

 Ao contrário, acabei por pensar de que forma podem se observar relações entre esses 

espaços, o que dialoga ou não, como esses espaços se interconectam. Assim, o que antes era 

um dilema, passou a ser uma questão a ser explorada, já que ao longo de toda a escrita 

                                                      
24

 Como explicarei melhor adiante, após a apreensão, eles eram levados à Delegacia e, posteriormente, se não 

fosse liberados, levados ao Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral (CENSE-GCA), que funcionava 

como um centro de triagem, antes deles serem levados ao Padre Severino. 
25

 “Não se trata apenas (ou não mais) de produzir delinquentes ou organizar a delinquência nas ruas de maneira 

serial, como é o gosto da disciplina – rua, prisão, rua, prisão... - fecha-se uma cortina, abre-se outra. Trata-se 

estabelecer uma relação de imanência entre o que se passa nas ruas e o que se passa nas prisões. O que 

acontece dentro das prisões deve se refletir imediatamente nas ruas e vice-versa (já  não é mais possível dizer 

como João do Rio: “[a prisão] onde às vezes termina a rua”).” (BARBOSA, 2005, p. 425). 
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pensava nessas questões. Tudo isso se tornou ainda mais evidente quando comecei a pensar na 

particularidade de ser uma unidade provisória, um espaço em que os adolescentes acabarem 

de chegar da pista e aguardam um julgamento. É uma cadeia, mas uma cadeia de passagem.  

  

1.2. O DEGASE 

 

Quando optei por fazer a pesquisa em uma unidade de internação sabia muito pouco 

sobre o funcionamento do Sistema Socioeducativo. Minha formação em Direito me permitiu 

transitar como estagiária pelo Sistema Penal em Varas Criminais de dois órgãos distintos, a 

Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Federal. Entretanto, nunca tinha 

trabalhado na Vara da Infância e Juventude nem entrado em uma unidade prisional. Na época 

em que trabalhei na Defensoria, uma das minhas funções era atender os familiares de presos e 

os próprios presos que não tinham advogados particulares, contudo, os atendimentos ocorriam 

no próprio gabinete da Defensoria, dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não no 

presídio.
26

Acredito que isso também contribuiu para que eu tivesse interesse em realizar a 

pesquisa dentro de uma unidade de internação, já que por três anos eu ouvi relatos sobre o 

sistema prisional, sem nunca ter entrado nele. 

Antes mesmo de ingressar no mestrado, busquei informações sobre os órgãos que 

trabalhavam com crianças e adolescentes ligados ao Estado, e foi assim que tomei 

conhecimento do DEGASE. Naquele momento, meu interesse era apenas de ter um 

conhecimento básico sobre o órgão e não cheguei a entrar em contato com eles. Na época, eu 

apenas tive acesso às informações obtidas em seu próprio site, em que o órgão se apresenta da 

seguinte maneira:  

 

O Novo DEGASE – Departamento Geral de Ações Socioeducativas é um 

órgão vinculado à Secretaria de Educação, que tem responsabilidade de 

promover socioeducação no Estado do Rio de Janeiro, favorecendo a 

formação de pessoas autônomas, cidadãos solidários e profissionais 

competentes, possibilitando a construção de projetos de vida e a convivência 

familiar e comunitária. Criado pelo Decreto nº 18.493, o Departamento 

Geral de Ações Socioeducativas é um órgão do Poder Executivo do Estado 

do Rio de Janeiro, responsável pela execução das medidas socioeducativas, 

preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), aplicadas 

pelo Poder Judiciário aos jovens em conflito com a lei.
27

 

 

                                                      
26

 Há núcleos específicos da Defensoria que realizam visitas aos presos nas próprias unidades prisionais.  
27

 Disponível em http://www.degase.rj.gov.br/quem_somos.asp, acesso 10 de maio de 2017. 

http://www.degase.rj.gov.br/quem_somos.asp
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Essa visão institucional adquiriu outra dimensão após a pesquisa, mas por hora cumpre 

a função de apresentar o DEGASE. Enfatizo, como o próprio texto diz, que esse órgão está 

associado à Secretaria de Educação e não à de Segurança Pública
28

, como se poderia pensar, e 

eu mesmo acreditava. Sem me prolongar nestas explicações e para não se tornar exaustivo, 

apresentarei, ao longo do texto, as unidades do DEGASE que percorri, na medida em que se 

fizer necessário para a compreensão da pesquisa. Narro, portanto, em seguida, o percurso que 

tracei para conseguir a autorização da pesquisa, na medida em que não somente acredito que 

esses dados evidenciam a dificuldade de acessar as unidades de privação de liberdade, como 

também penso que servem como auxílio a pesquisadores que se interessam por realizar 

trabalhos nessa área. 

 

1.3.  A autorização 

 

Em meados de abril do ano 2016, eu realizei o primeiro contato, por telefone, com a 

Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire (ESGSE). Depois de buscas na internet, 

descobri que para conseguir uma autorização de pesquisa dentro do DEGASE, eu deveria 

entrar em contato com esse setor
29

. Naquela ocasião me informaram que o DEGASE se 

encontrava em greve, e que por isso, os processos burocráticos de acesso à pesquisa estavam 

funcionando de forma mais lenta e restrita. Pediram que eu enviasse um e-mail a eles, e como 

resposta, recebi uma série de documentos que deveria preencher para entrar com um pedido 

de autorização de realização de pesquisa.  

Dentre esses documentos, eu deveria redigir uma carta simples ao juiz da Vara da 

Infância e da Juventude solicitando autorização judicial para entrevistar os adolescentes 

internos. Além disso, deveria selecionar a unidade que tinha interesse em realizar a pesquisa, 

o que foi uma dificuldade, porque não sabia qual delas eu encontraria mais adolescentes que 

tivessem o perfil que eu estava buscando na pesquisa. Outro documento era uma declaração 

                                                      
28

 Fato que era uma questão para os agentes do DEGASE, como terei oportunidade de descrever mais a frente, 

quando apresento um diálogo que tive com um deles, que acreditavam que o trabalho que desempenhavam nas 

unidades era ligado à segurança pública e não à educação. 
29

 “A ESGSE Paulo Freire, na Divisão de Estudos, Pesquisas e Estágios, tem como objetivo a promoção e/ou a 

execução de pesquisas referente ao tema Medidas Socioeducativas, buscando viabilizar, sempre que possível, a 

publicação de trabalhos afins, estimulando a construção de material técnico-científico a respeito desta área de 

ação, bem como organizando um acervo que possibilite o acesso de funcionários e pesquisadores, visando a 

criação do “Centro de Referência em Estudos e Pesquisas Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro”, sob a 

coordenação da Divisão de Documentação, Publicação e Biblioteca Central. Deste modo, toda e qualquer 

pesquisa realizada no DEGASE deverá necessariamente ser cadastrada na Escola de Gestão Socioeducativa 

Paulo Freire.” Disponível em http://www.degase.rj.gov.br/esgse.asp, acesso em 10 de maio de 2017. 

 

http://www.degase.rj.gov.br/esgse.asp


33 

 

de matrícula da Universidade, o que levou quase três semanas para que eu conseguisse, tendo 

em vista a dificuldade que tive de entrar em contato com os funcionários responsáveis. Assim, 

em aproximadamente um mês, ou seja, na metade do mês de maio, eu consegui juntar a 

documentação necessária. 

Paralelamente a isso, entrei em contato com o CDEDICA – Coordenadoria de Defesa 

dos Direitos da Criança e do Adolescente –, que é o núcleo da Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro responsável pelo atendimento jurídico dos adolescentes chamados “em 

conflito com a lei”. Estabeleci esse contanto em virtude do receio de que, diante da greve do 

DEGASE, eu não conseguisse acesso às unidades. Como já tinha trabalhado na Defensoria, 

mesmo que em outro núcleo, eu sabia que eram realizadas visitas regulares às unidades. 

Acreditei, portanto, que por meio desse núcleo, o acesso seria facilitado. Diante dessa crença, 

acabei por postergar a entrega da documentação no DEGASE. 

Nesse ponto, acrescento que minha tentativa de buscar a Defensoria, também estava 

associada a meu raciocínio de que eu só conseguiria a autorização com o DEGASE se eu 

tivesse algum contato que pudesse me dar credibilidade, ou seja, eu buscava um intermediário 

para estabelecer uma ligação entre mim e o DEGASE. Isso se deu, em grande medida, porque 

eu não sabia ao certo que critérios eles possuíam para autorizar ou não uma pesquisa, logo 

pensei na necessidade de ter alguém que pudesse me conferir um tratamento diferencial, isto 

é, alguém que pudesse fazer com que eu deixasse de ser indivíduo para ser pessoa
30

, conforme 

DaMatta nos ensina quando reflete sobre a expressão “Você sabe com quem está falando?” 

(DAMATTA, 1979).  

Em contato com a Defensoria, conversei inicialmente com uma analista processual, 

que trabalhava com uma das defensoras que era responsável pelo atendimento à EJLA. Por 

acaso, era uma menina com quem eu já havia trabalhado há anos atrás na Defensoria Pública. 

Ela se mostrou muito solicita e disse que perguntaria a um dos coordenadores do CDEDICA 

se eu poderia acompanhar a visita às unidades, sem interferir no atendimento aos 

adolescentes. Eu só iria acompanhá-los para conhecer o espaço físico e para ouvir as suas 

demandas, de forma que eu pudesse começar a orientar meus problemas de pesquisa, até que a 

autorização do DEGASE saísse. O responsável informou que para que eu acompanhasse a 

Defensoria nas visitas eu deveria ou estar associada a eles – o que desde já eu descartei, 

                                                      
30

 “A pessoa merece solidariedade e um tratamento diferencial. O indivíduo, ao contrário, é o sujeito da lei, foco 

abstrato para quem as regras e repressão foram feitos. Dessa separação, muitas consequências importantes 

derivam”. (DAMATTA, 1979, p. 169) 
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devido à impossibilidade de que isso acontecesse –, ou deveria obter uma autorização com a 

juíza da Vara da Infância e da Juventude.  

Diante dessa resposta, entrei em contato com a secretaria da Vara a que ele se referiu. 

Conversei com a secretária da juíza e ela me informou que a Justiça não poderia autorizar que 

eu acompanhasse um defensor público em sua rotina de trabalho, já que dessa maneira eles 

feririam a própria autonomia da Defensoria em regular suas próprias práticas. Eu agradeci e 

fiquei aliviada diante do fato de que não precisaria de uma autorização da Justiça, o que eu 

sabia que demoraria a ser deferido. 

Voltei à Defensoria com grandes expectativas, já que somente precisaria de que eles 

mesmos estivessem de acordo com a minha presença nas visitas. Nesta segunda ida ao órgão, 

a analista com quem eu matinha contato me apresentou a defensora pública com quem ela 

trabalhava, e que se mostrou muito solicita em me auxiliar. Ela me informou que por ela não 

havia problema algum em que eu a acompanhasse nas visitas até que minha autorização 

saísse. Ela se levantou para somente conversar com o mesmo responsável que tinha 

recomendado que eu procurasse a Justiça para acompanhá-los e dizer a ele que eu já tinha 

entrado em contato com a Justiça e que não havia necessidade de autorização judicial, 

conforme a própria secretária da juíza teria me informado. Ela conversou com ele sem que eu 

estivesse presente, mas eles estavam em pé, próximos a mim, de forma que eu conseguia 

ouvir de longe o que estava sendo dito. A conversa não durou muito, já que o responsável foi 

categórico em afirmar que havia necessidade de autorização judicial, apesar da informação em 

sentido contrário vinda da própria Justiça.  

A frustração foi inevitável quando a defensora regressou à mesa em que eu estava 

aguardando para me dizer que não havia conseguido. Ela, constrangida, me pediu desculpas, e 

disse que gostaria muito de me ajudar, mas que não poderia passar por cima da orientação do 

responsável. Disse que tentaria conversar com outra coordenadora do núcleo, mas que não 

tinha muitas esperanças, já que ela acreditava que ela não discordaria da orientação que tinha 

sido estabelecida. Saí dali sem saber bem o que faria, já que tinha medo de apostar tudo na 

autorização do DEGASE, pelas razões que comentei acima. 

Estávamos na metade do mês de maio, e minhas tentativas frustradas com a 

Defensoria Pública me deixaram receosa em entregar a documentação no DEGASE e ter meu 

acesso negado. Foi nesse momento que por intermédio de um amigo fui apresentada a um 

policial civil com quem ele tinha trabalhado, já que ele possuía alguns contatos com a 

Secretaria de Segurança Pública que poderiam intermediar o meu acesso ao DEGASE.  
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Marquei, então, uma reunião com ele, que se mostrou muito interessado na minha 

pesquisa, porque ele acreditava que para a segurança pública ser eficaz, era necessário que 

pesquisas que compreendessem a perspectiva do criminoso fossem realizadas. De acordo com 

sua visão, o trabalho da polícia era ineficaz, porque não havia pesquisa para compreender, e 

em consequência, desarticular o crime. Ele relatou várias operações policiais em que se gastou 

muito dinheiro e poucos resultados foram trazidos; ele dizia que os policiais não aprendiam a 

realizar pesquisas de forma eficaz. Ele criticava a quantidade de mortes causadas por conta de 

tiros dados em excesso e demonstrava interesse pela minha pesquisa, já que poderia dar 

subsídios para melhor pensar a segurança pública.  

Naquela conversa, percebi que usamos a mesma palavra em sentido distinto: 

“pesquisa”. Eu disse a ele que não queria me vincular a nenhuma instituição de segurança 

pública porque meu objetivo era ouvir o crime a partir da perspectiva de quem está 

apreendido por ele, sem buscar, a princípio, a chave do problema, ou a solução para a redução 

da criminalidade. Para mim, buscar a solução marcaria o meu olhar durante a pesquisa e 

poderia me impedir de compreender as questões que eu buscava. Na minha visão, ele 

compreendia pesquisa como uma busca de informações que auxiliassem a resolução de um 

problema específico, dando subsídios para aumentar a eficácia do trabalho da Polícia. Seu 

olhar atento era formado por anos de prática policial e de reflexão sobre sua própria atuação. 

Sua perspicácia era perceber a prática de um crime antes que ele ocorresse para reduzir, então, 

a criminalidade, e a ineficácia da atuação dos órgãos de segurança pública. Essa conversa, 

inclusive, me auxiliou a pensar o que eu estava buscando na minha pesquisa, pelo contraste 

com outra visão.  

Aproximadamente duas semanas após essa conversa, ele me orientou a procurar 

novamente a ESGSE, tendo em vista que ele teria entrado em contato com pessoas que 

poderiam recomendar minha pesquisa. Liguei novamente para a ESGSE e fui orientada a 

levar toda a documentação, que já estava pronta há algumas semanas. Na semana seguinte, 

fui, pela primeira vez, até a Ilha do Governador para enfim entregar meus documentos
31

. 

Transcrevo a descrição desse dia retirada do meu caderno de campo. 

 

16 de junho de 2016 

 

Cheguei à Ilha. Muros imensos e brancos marcavam os arredores daquele espaço. A 

entrada da ESGSE, onde eu deveria entregar os documentos, era um portão azul de 
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 Somente para não deixar dúvidas, isso ocorreu antes da visita que descrevo no prólogo. 
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ferro, onde não havia nenhuma placa indicativa do local. Eu bati e rapidamente 

abriram o grande e pesado portão. Entrei e me identifiquei na portaria, dizendo que iria 

somente entregar documentos a uma funcionária da ESGSE; não me pediram 

identidade. Os primeiros passos surpreenderam pela quantidade de verde que avistei. 

Havia plantas por todo espaço.  

Passei por uma espécie de pátio central, circundado por um prédio no formato de um 

quadrado, que era ocupado por salas que foram equipadas para receber os internos das 

unidades da Ilha, de forma que eles realizassem atividades que os auxiliariam a 

ingressar no mercado de trabalho: oficina de gastronomia, uma espécie de estúdio em 

que funcionava a TV DEGASE, um salão de beleza montado pelo Werner Coifeeur, 

salas de aula, uma oficina de mecânica montada pela FIRJAN
32

 com um carro 

equipado para o ensino, uma estufa na qual funcionava uma horta, e outras salas de 

setor administrativo, sendo uma delas a ESGSE. Somente a oficina de gastronomia 

estava sendo ocupada quando estive lá, além de uma sala da aula. Os alunos que 

estavam na oficina não eram internos, eram adolescentes da região, que também 

tinham acesso a estas salas. Todas as demais salas se encontravam vazias e escuras. 

Não estavam em funcionamento, e há tempos não recebiam adolescentes internos ou 

que estivessem cumprindo medidas socioeducativas, já que, de acordo com o que me 

foi relatado, não havia agentes suficientes para acompanhá-los nessas atividades. 

Esse espaço que descrevi, dividia o mesmo terreno com a EJLA, separados por um 

grande muro de grades. Por essa razão, esse espaço funcionava com uma espécie de 

extensão da EJLA, sendo as atividades referidas destinadas aos adolescentes lá 

internados, mas, como disse, estavam praticamente todas paradas por conta da 

superlotação. Fui informada de que, à época, a EJLA era ocupada por 

aproximadamente 420 adolescentes internos, que eram fiscalizados por 16 agentes do 

DEGASE.  

Entreguei os documentos na sala da ESGSE e contei a funcionária toda a trajetória 

para chegar até ali. Ela foi muito atenciosa e disse imaginar minha ansiedade para que 

eu pudesse logo começar a pesquisa, acrescentando que tudo daria certo, para que eu 

não me preocupasse. Na mesma sala em que ela estava, havia um funcionário que já 

tinha trabalhado na EJLA e, ouvindo meu relato, se ofereceu para me apresentar a 

unidade. Ele disse que tinha acesso livre, porque já tinha sido agente por 20 anos e que 

agora estava em outro setor devido ao estresse de todos os anos dentro da EJLA.  

Aceitei, muito agradecida, o convite. Assim, eu e o funcionário atravessamos o pátio 

central, e passamos por outro portão de ferro que separava o local em que estávamos 

da EJLA, por meio do muro gradeado a que me referi. Foi assim que entrei pela 

primeira vez em uma unidade de interação do DEGASE. 

A entrada era a de fundos. Havia outra principal. O muro ao redor era alto e branco, e 

possuía arame farpado na parte de cima. Uma longa escadaria nos levou até uma 

grande construção antiga e bem preservada. Um matagal era atravessado pela 

escadaria. O funcionário ia apresentando o local e contando as suas percepções e 
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 Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. 
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experiências de muitos anos. Ele disse que o muro era agora mais alto, porque havia 

muitas fugas. Contava que os adolescentes que ali ficavam eram muito espertos, e 

narrou diversas técnicas que eles usavam para fugir, como a utilização de colchões 

para passar pelo arame farpado, as escadarias humanas para subir pelos muros, a 

derrubada de árvores nas proximidades do muro para fazer uma espécie de prancha 

para acessar o alto, e os buracos feitos nas paredes do casarão principal para sair dos 

alojamentos. Esse casarão era onde os adolescentes ficavam trancados, e era chamado 

por eles de mansão. Havia um auditório grande e bem preservado em frente à 

escadaria pela qual subimos, ao lado do casarão principal. Eventos eram realizados ali 

e naquele dia havia muitas pessoas de fora da unidade. Apesar de ser dentro da 

unidade, não havia nenhum interno no evento, de acordo com os servidores, por conta 

da superlotação e da dificuldade que os agentes tinham em levar os adolescentes para 

lá. O agente me relatou que a única atividade que os adolescentes atualmente 

realizavam era o comparecimento às aulas, que ocorriam na parte de baixo da mansão. 

A parte de cima, onde ficavam os alojamentos, foi o único local no qual não entrei 

naquele dia. Entre a mansão e o auditório havia duas quadras e uma lavanderia.  

Atrás da mansão, havia outra casa, separada de toda estrutura. Nessa casa funcionava 

uma espécie de enfermaria, que separava os adolescentes doentes dos demais. Atrás 

dessa casa, havia uma horta, que estava descuidada. O funcionário me contou que 

houve um tempo em que havia aulas de plantação ali, mas agora, por conta da 

superlotação, não mais. Ele acrescentou que não era qualquer adolescente que podia 

participar das atividades na horta, por conta dos instrumentos que eram utilizados – 

como a foice – que poderiam ser usados como ferramentas para ferir ou matar outros 

adolescentes. Eram muitos os conflitos que ele narrava, como adolescentes jogados 

por outros pelas janelas – que agora eram gradeadas –, confusões nos refeitórios, nas 

salas de aulas, nas quadras e nos auditórios. Ali, os adolescentes ficavam separados 

por facções, assim como ocorre nos presídios, e em outras unidades socioeducativas.  

Os adolescentes apreendidos provisoriamente ficavam em um prédio separado dos 

demais, na parte de baixo da unidade
33

. Uma escadaria levava até a parte inferior. As 

instalações eram mais modernas do que as dos internos que ficavam na mansão, de 

acordo com o funcionário, porque possuíam tomadas fora das celas, evitando que os 

adolescentes dessem choques uns nos outros ou provocassem incêndios. Havia 

também uma piscina grande próxima a essa casa, que também não estava recebendo os 

adolescentes. 

Antes de sair da unidade, conversei com um agente que estava trabalhando. Ele 

contava as dificuldades e o peso que era trabalhar ali. Contou das brigas que eles 

tinham de separar e que eles não eram vilões. Ele considerava seu ofício muito 

importante para os adolescentes internos, no sentido de “reciclar suas vidas”. Ele me 

contou que era cristão e que acreditava na importância de sua “missão”.  
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 Como já mencionei, quando minha autorização foi concedida alguns meses depois, não havia mais um espaço 

separado para os provisórios na EJLA. Os que ali estavam foram transferidos para o Padre Severino, e o espaço 

foi ocupado pelos adolescentes que cumpriam as medidas de internação. 
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Desci as escadas por onde entrei. Desci pensando em tudo aquilo que tinha visto. A 

unidade era bem preservada, possuía uma grande área verde, não cheirava mal
34

, mas 

não entrei na galeria em que os adolescentes estavam e não vi seus alojamentos e as 

grades, o que poderia mudar minha percepção sobre tudo isso.  

 

Essa visão inicial ganhou outros contornos após a realização da pesquisa, como 

descreverei ao longo deste trabalho. Contudo, optei por narrar segundo aquilo que vi naquela 

visita exatamente para marcar as distintas visões que se tem de um espaço, sobretudo quando 

se está sendo conduzido por um antigo funcionário ou pela direção de uma unidade, como 

ocorreu na minha primeira visita ao Padre, que descrevi no prólogo. Acrescento ainda, como 

já mencionei anteriormente, que a EJLA não foi a unidade que realizei minha pesquisa de 

campo, mas como ela estava muito presente na fala dos meus interlocutores, acredito na 

relevância da descrição feita. 

Após essa visita, fiquei ainda mais ansiosa para dar início ao campo, a previsão era de 

que em setembro, se a autorização fosse deferida, eu poderia começar as visitas, mas naquele 

momento, a mim só cabia aguardar o contato da ESGSE. Por e-mail, confirmei com a 

funcionária que recebeu meus documentos que não faltava mais nada. Foi nesse momento que 

ela me sugeriu que eu optasse por fazer a pesquisa no Dom Bosco ao invés da EJLA, tendo 

em vista que ela acreditava que os adolescentes que eu buscava – apreendidos por furtos ou 

arrastões –, por terem praticado atos considerados de menor gravidade, não recebiam medida 

de internação e, normalmente, eram liberados após a internação provisória, ou até mesmo 

antes disso. Assim, eu encontraria mais facilmente esses adolescentes no Dom Bosco. Além 

disso, ela também afirmou que essa Unidade era menos pesquisada, devido à brevidade do 

tempo de permanência dos adolescentes nela – até 45 dias, de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente
35

. Foi assim que optei pela unidade, que também tinha a vantagem 

de ser mais próxima ao centro da cidade, recebendo os adolescentes apreendidos naquela 

região e na zona sul da cidade.
36

 

                                                      
34

 O cheiro, como falarei adiante, foi um fator que me chamou atenção nas minhas primeiras visitas ao Padre no 

início da minha pesquisa. Entretanto, não era mais um cheiro agradável, mas um odor que me provocava muitas 

náuseas.  
35

 “Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias. 

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e 

materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida.” Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990. 
36

 O ECA atribui a competência para julgar pelo local em que ato é cometido pelo adolescente. Já o cumprimento 

de uma medida pode ser o local mais próximo da residência dos pais.  

“§ 1º. Nos casos de ato infracional, será competente a autoridade do lugar da ação ou omissão, observadas as 

regras de conexão, continência e prevenção. 
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 Desde a data que entreguei meus documentos, aguardei que entrassem em contato 

comigo, já que fui orientada que quando minha autorização fosse deferida, eu seria avisada. 

Poucos dias antes das Olimpíadas do Rio
37

 iniciarem, recebi uma ligação informando que as 

atividades de pesquisa do DEGASE iriam ser paralisadas durante os jogos, sem previsão para 

o retorno. A funcionária da ESGSE que me passou essa informação me pediu que retornasse à 

ligação no início de setembro para saber como as coisas estariam. Minha pesquisa sequer 

tinha começado e soube que todas as pesquisas em andamento seriam suspensas 

temporariamente.  

Após o fim das Olimpíadas, liguei novamente para saber se alguma coisa havia sido 

alterada. Soube, dessa vez, que meu processo de autorização já tinha sido encaminhado para a 

Justiça e que o “ok” da ESGSE já tinha sido dado, mas que o campo, de fato, só poderia ser 

iniciado em outubro, de acordo com o que me foi informado, em virtude da superlotação das 

unidades. Foi neste momento que solicitei, diante desta resposta, autorização para realizar a 

visita que descrevi no prólogo, na unidade que eu pretendia realizar a pesquisa, para que eu 

pudesse começar a refletir de forma mais concreta sobre a pesquisa.  

No mês de outubro, no dia onze, enfim, recebi um e-mail informando que minha 

autorização se encontrava na ESGSE, e que eu poderia ir buscá-la no dia seguinte. Na 

autorização, não constava um parecer que explicasse o motivo de deferimento da pesquisa. 

Foram seis meses desde o primeiro contato com o DEGASE, e tenho consciência de que essa 

demora não se deu somente em virtude do processo burocrático interno, mas também em 

virtude do receio que eu tinha em relação aos critérios que seriam considerados para julgar a 

autorização ou não da minha pesquisa, o que me fez buscar intermediários para tentar 

garantir
38

 o acesso. Os funcionários da ESGSE me informaram de que a Justiça costuma 

deferir os pedidos de pesquisa, e disseram que eu não teria problema, mas minha insegurança 

se dava pelo fato de que já tinha escutado casos de dificuldade de acesso. 

Quando penso, hoje, após ter finalizado a pesquisa sobre todo esse processo, acredito 

que o que eu chamei de “dificuldade de acesso” se relaciona muito mais com a insegurança 

acerca dos critérios que definem a autorização ou não de uma pesquisa. Todos os contatos 

com os funcionários do órgão foram positivos, mas não saber o que estavam avaliando em 

relação a minha pesquisa gerava a insegurança, inclusive na hora de redigir o projeto que 

                                                                                                                                                                      
§ 2º A execução das medidas poderá ser delegada à autoridade competente da residência dos pais ou responsável, 

ou do local onde sediar-se a entidade que abrigar a criança ou adolescente”. Estatuto da Criança e do 

Adolescente, 1990, art. 147. 
37

 Que iniciou no dia 3 de agosto e teve fim no dia 21 desse mesmo mês. 
38

 Garantir talvez não seja o melhor verbo, já que eu também não sabia se isso seria um fator decisivo ou não.  
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deveria ser entregue com toda a documentação. Por fim, sem saber o motivo pelo deferimento 

da pesquisa, eu estava autorizada a realizar as visitas que solicitei.  

 

1.4. Metodologia 

 

Com minha autorização em mãos, no dia 13 de outubro de 2016, me dirigi ao Padre 

Severino para, enfim, começar minha pesquisa oficialmente. Fui recebida por um dos 

diretores, na própria sala da direção e me apresentei novamente, mas agora como uma pessoa 

“autorizada pela Escola de Gestão”, o que pareceu virar um aposto do meu nome nas 

primeiras semanas em que transitei pelo Padre, já que essa frase era repetida pela direção 

todas as vezes em que eu fui apresentada a outros funcionários. 

Em minha conversa inicial com um dos diretores, expliquei que minha pesquisa se 

dava em virtude do meu mestrado, vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Sociologia e 

Direito da UFF, na linha de pesquisa de segurança pública
39

. Naquela ocasião, ainda pensando 

em minhas questões iniciais, expliquei que apesar de estar buscando uma unidade do 

DEGASE para fazer a pesquisa, meu objetivo não era falar sobre aquele local, mas sim sobre 

a relação dos adolescentes apreendidos por atos infracionais com o espaço da cidade, 

pensando como isso se relacionava com a percepção de risco que eles construíam.  

O diretor se mostrou surpreso com essa proposta, porque, segundo ele, isso se 

distanciava do que geralmente os pesquisadores queriam ao realizar pesquisas ali. Perguntei o 

porquê de ser diferente, o que ele não explicou de maneira clara, mas disse, de forma geral, 

que existiam mais pesquisas ligadas à Pedagogia e à Psicologia, ou ao “perfil” do jovem que 

estava ali, por exemplo. Expliquei, ainda, que gostaria de realizar entrevistas com os 

adolescentes, sobretudo aqueles apreendidos pela prática de furtos, e como o verão se 

aproximava, disse que também tinha interesse em selecionar para conversar os presos por 

arrastões nas praias, ou nas ruas próximas. O que ele disse que seria fácil, porque era “o que 

mais tinha” naquela época. Essa seleção por ato infracional era o que eu tinha previsto 

inicialmente, em virtude das ideias iniciais surgidas a partir do arrastão que presenciei, o que 

foi se alterando ao longo da pesquisa, como já tive oportunidade de dizer.   

Em outras ocasiões em que fui questionada qual seria meu objeto de pesquisa, por 

outros funcionários do Padre, eu fiz questão de dizer que meu trabalho não era sobre aquela 

unidade, mas sim sobre o crime na rua. De fato, meu objetivo era descrever as narrativas dos 

                                                      
39

 O título “segurança pública” acabou gerando alguns diálogos interessantes com os agentes do DEGASE, como 

explicarei no capítulo 3. 
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adolescentes sobre o espaço de fora, mas, como expliquei, o fato de eles estarem naquele 

momento internados provisoriamente fazia com que eles falassem sobre aquela experiência, o 

que eu não pude ignorar ao escrever a dissertação.  

Além disso, creio que enfatizava essa fala aos funcionários e diretores com receio de 

que eles achassem que eu estava ali para “falar mal do DEGASE”, que é constantemente 

apresentado pelos noticiários, em virtude das “mais condições e superlotação”. Um receio de 

que eles construíssem uma imagem de que eu, enquanto pesquisadora, denunciasse aquele 

espaço e tivesse, por isso, minha liberdade de transitar ali restringida. O fato de ser formada 

em Direito podia me associar aos órgãos do judiciário, que constantemente criticam as 

condições que as unidades se encontravam. Eu explicava que estava ali para entender a visão 

dos adolescentes, e que não queria “falar mal de ninguém”, apenas descrever, a partir das 

entrevistas.  

 Apesar desse receio, a conversa com a direção foi positiva e muito animadora, tendo 

em vista que percebi que teria certa liberdade de realizar a pesquisa da maneira que eu tinha 

intenção, ou seja, por meio de entrevista e observação de atividades rotineiras da unidade. O 

diretor com quem eu conversei naquela ocasião me explicou que em alguns dias o fluxo de 

adolescentes era mais intenso, em virtude do trânsito de ida e vinda das audiências, que 

ocorriam fora da unidade. Às vezes, o número dessas audiências podia chegar a 90 ou 100 em 

um só dia, e, por conta disso, seria mais difícil de disponibilizar um agente que pudesse 

buscar um adolescente dentro do alojamento e o levar a uma sala para que eu o entrevistasse. 

Disse, ainda, que a parte da manhã também era mais agitada e que era melhor que eu 

realizasse minha pesquisa na parte da tarde, o que para mim foi ótimo, já que eu, além de 

fazer o mestrado, trabalhava e seria mais fácil ter a tarde disponível do que ter a manhã. Essas 

negociações de horários foram recomendações da direção para que minha ida ao Padre não 

fosse em vão e que eu pudesse ter mais atenção ao chegar lá.  

Nessa conversa inicial com a direção, acordamos que, de início, eu somente observaria 

atividades do dia-a-dia da unidade, para que eu pudesse me ambientar ao local. Essa demanda 

surgiu, sobretudo, da minha parte. Eu estava finalmente ali, mas sabia muito pouco de como 

tudo aquilo funcionava, sequer sabia como começaria uma entrevista naquele momento. 

Queria, antes de tudo, observar aqueles adolescentes de longe, para aos poucos me aproximar. 

Queria ver e queria que eles me vissem.  

Acredito que isso também se relaciona com o fato de que essa foi minha primeira 

experiência de pesquisa de campo. Assim, eu estava realizando um esforço para tentar 
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compreender os passos a seguir e o que fazer para me afastar do olhar jurídico que havia 

aprendido na faculdade. Quando cheguei à unidade e conversei com a direção não tinha 

exatamente noção do que esperar, fui tateando aos poucos e realizando um esforço para tentar 

“ver as coisas do ponto de vista dos nativos” (GEERTZ, 1997, p. 88), na tentativa de me 

aproximar da etnografia, e me distanciar do olhar normativo, tendo em vista que acreditava 

ser essa a melhor maneira de compreender as formas pelas quais aqueles adolescentes 

organizavam e davam sentido as suas práticas.  

Dessa maneira, minhas primeiras semanas de pesquisa se resumiram a acompanhar as 

atividades de rotina. Comecei pelo acolhimento, uma espécie de recepção que explico no 

capítulo que se segue, já que era o primeiro contato que os adolescentes tinham com a 

unidade. Depois, assisti duas aulas na escola que ficava dentro da unidade, o Colégio Estadual 

Padre Carlos Leôncio. Além disso, participei de uma atividade religiosa com a Igreja 

Católica, que ocorreu no pátio do prédio da Protetiva; de uma tarde na horta, que era uma 

atividade que ocorria em parceria com uma ONG; e de uma reunião dos adolescentes com os 

Narcóticos Anônimos na quadra da unidade. Passados aproximadamente quinze dias 

acompanhando as atividades em silêncio, decidi que seria hora de começar as entrevistas. 

Abro aqui um parêntesis para melhor explicar o que o Padre Severino representa 

dentro do Sistema Socioeducativo, tendo em vista que é uma Unidade de Internação 

Provisória. Essa característica, como apontei, foi indicada pela funcionária da ESGSE como 

um fator positivo para que eu pudesse ter contato com os adolescentes que foram apreendidos 

pela prática de furtos. De fato, seria mais fácil encontrar esses adolescentes ali do que em uma 

unidade de internação, tendo em vista que, nestes casos, pela baixa gravidade do crime, 

poucos recebem esta medida
40

.  

Conforme já indiquei, e agora explico de forma mais sistematizada, um adolescente 

apreendido em flagrante, ou por um mandado de busca e apreensão
41

, é encaminhando, 

inicialmente, para a Delegacia
42

. Em seguida, ele deve ser apresentado ao Ministério Público, 

em uma primeira audiência, que determina ou não a necessidade de que seja apresentada uma 

                                                      
40

 O artigo 121 e seguintes do ECA explicam a maneira pela qual deverá ser cumprida a medida de internação, 

descrita como uma “medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e 

respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. Ressaltando seus pontos principais, explico que 

esta medida não comporta um prazo determinado, sendo de no máximo três anos. A cada seis meses, deve 

ocorrer uma reavaliação da necessidade ou não de manutenção da medida, devidamente fundamentada.   
41

 Quando já há uma investigação aberta, ou quando ele já foi apreendido antes e descumpriu a medida a ele 

imposta.  
42

 Há uma delegacia especializada para atos infracionais praticados por adolescentes, a Delegacia de Proteção à 

Criança/Adolescente, localizada no centro da cidade. Ela recebe as notícias dos fatos praticados, que também 

podem ser encaminhados diretamente a 2ª Vara da Infância e da Juventude, que, atualmente, é o único Juízo 

competente para julgar adolescentes, que praticam atos infracionais. 
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representação
43

, e, a partir disso, o juiz deve analisar se o adolescente deverá ou não 

permanecer internado.  

A primeira unidade do DEGASE pela qual o adolescente passa é o chamado Centro de 

Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral (CENSE-GCA), que antes era chamado de Centro 

de Triagem (CTR). Às vezes, sua liberação ocorre durante este período; em outras, ele nem 

chega a ser encaminhado para este Centro. Nesta unidade, como seu antigo nome sugere, 

ocorre uma triagem, na qual são avaliadas questões como número de vagas, residência dos 

pais, idade, gravidade da infração, e compleição física, para que seja estabelecido o local para 

onde o adolescente será encaminhado. Se for determinada a internação provisória pela Justiça, 

e atendidos os critérios mencionados anteriormente, o adolescente será encaminhado ao 

Centro de Socioeducação Dom Bosco, única unidade de internação provisória masculina da 

capital, para aguardar a audiência que irá determinar a medida a ser cumprida
44

.  

Toda essa explicação, além de melhor apresentar o Sistema Socioeducativo, cumpre a 

função de esclarecer o que o Dom Bosco representa dentro do DEGASE, um local provisório, 

fato que influenciou nos métodos que adotei para realizar a pesquisa. Ser provisório, para 

mim, significou que os adolescentes que eu entrevistaria ficariam poucos dias ali, por vezes, 

chegavam a ficar somente uma semana. Assim, eu não teria possibilidade de entrevistar 

continuamente os mesmos adolescentes, a rotatividade seria mais regra do que exceção.  

Desde início, pude perceber que essa rotatividade era refletida na própria sala da 

direção, constantemente em movimento, havia muito a ser feito diariamente. Organizar 

entradas e saídas de adolescentes – tanto para audiências, quando para outras Unidades –, 

receber familiares, Defensoria Pública, organizações civis e religiosas que realizavam 

parcerias com eles, e claro, administrar os funcionários, ou as próprias demandas internas 

simples, como uma lâmpada queimada ou um bebedouro a serem trocados.  

                                                      
43

 Equivalente a uma denúncia de um processo penal para maiores de idade. 
44

 O DEGASE possui atualmente oito unidades de internação no Rio de Janeiro, considerando, inclusive o 

CENSE-GCA mencionado acima. O Dom Bosco só funciona para a internação provisória. Há outras duas 

unidades que também possuem internação provisória, mas fora da capital: o Centro de Atendimento Intensivo 

Belford Roxo (CAI-Baixada), e o Centro de Socioeducação Professora Marlene Henrique Alves, em Campos dos 

Goytacazes. As outras quatro unidades são as seguintes: em Volta Redonda, o Centro de Socioeducação Irmã 

Asunción de La Gándara Ustara; na Ilha do Governador, a Escola João Luiz Alves (EJLA) e o Centro de 

Socioeducação Professor Antonio Carlos Gomes da Costa (PACGC), que é uma unidade feminina; e em Bangu, 

o Educandário Santo Expedito (ESE). Além dessas unidades, há também quinze de Semiliberdade, distribuídas 

pelo estado do Rio, os chamados Centros de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (Criaad). Elas 

recebem os adolescentes que vão cumprir as medidas no regime de semiliberdade, estabelecendo que os 

adolescentes permaneçam durante a semana na unidade e no final de semana, acompanhados dos pais, saiam 

para retornar na segunda. Faço menção ainda às outras medidas que os adolescentes podem receber, de acordo 

com o ECA, sendo estas a advertência, a obrigação de reparar o dano e a liberdade assistida, que é cumprida fora 

da unidade. 
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A atividade constante da direção no início me deixava um pouco perdida, porque não 

sabia exatamente a quem recorrer quando entrava na unidade, os diretores estavam sempre em 

trânsito e bastante ocupados. Posteriormente, acredito que esse fato me deu mais liberdade de 

transitar no Padre, já que não precisava andar sempre ao lado de alguém, ao contrário, entrava 

e saía sozinha, tanto da unidade, quanto do pátio em que os agentes socioeducativos ficavam 

na maior parte do tempo. Com o passar do tempo, era a eles a quem eu me dirigia quando 

queria retirar um adolescente de dentro da galeria para entrevistas.  

Essa minha liberdade em transitar era positiva para mim e para eles. Para a direção, 

em virtude do fato de que eles não precisavam deixar de realizar suas atividades diante da 

minha presença; para mim, porque notava que eu não alterava aquela rotina. Inclusive, eu era 

vista como mais uma funcionária do Padre. Os diretores continuamente brincavam com isso, 

um deles dizia, inclusive, que me daria um crachá de funcionária. Quando ficava alguns dias 

sem ir ao Padre, alguns deles diziam que eu estava “sumida”. Tudo isso me deixou muito à 

vontade e facilitou meu diálogo com eles.   

Ao mesmo tempo, havia muitos funcionários que não me conheciam, por conta da 

própria rotatividade dos plantões dos agentes e também das técnicas. Então, para alguns, eu 

era uma estranha ali, inclusive para os adolescentes, e por isso era comum que associassem a 

mim um dos papéis já estabelecidos no Padre Severino. Por ser mulher, não usar uniforme, e 

realizar entrevistas, não foi difícil que continuamente acreditassem que eu era uma técnica. 

Digo técnica porque apesar de não haver nenhuma regra que determinasse que mulheres 

devessem cumprir essa função, não conheci nenhum técnico
45

. Agentes que ainda não me 

conheciam associavam automaticamente minha imagem a elas, e mesmo os que já sabiam que 

eu estava ali para fazer uma pesquisa, chamavam os adolescentes de dentro dos alojamentos 

para uma “entrevista com a técnica”
46

. 

No início, esse papel me incomodava, porque nas primeiras entrevistas que fiz percebi 

que os adolescentes estavam preocupados em passar uma “boa imagem” para mim, 

acreditando que o que eles me falavam poderia influenciar positivamente no julgamento deles. 

Então, mudar essa imagem começou a ser uma questão para mim, sobretudo para os 

adolescentes. Começava explicando que eu não era funcionária e que nada que eles dissessem 

para mim ajudaria ou atrapalharia o julgamento deles, já que eu não tinha contato com juiz e 

                                                      
45

 Retomo essa observação no capítulo dois, quando descrevo o acolhimento, sem, contudo, me aprofundar em 

questões de gênero, mesmo sabendo que há interessantes discussões a serem desenvolvidas sobre isso. 
46

 Como falei no prólogo, as técnicas realizavam entrevistas com os adolescentes para compor o relatório que 

seguia com o processo de cada um deles para a justiça, compondo a documentação relevante para o julgamento 

dele. Ainda retomarei essa questão no capítulo seguinte e apenas faço menção para deixar mais claro.  
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sequer sabia quem os julgaria, o que foi relevante para que outra relação se estabelecesse com 

eles. Inclusive, alguns adolescentes, em um segundo momento, se sentido mais confortáveis, 

começavam a contar crimes que tinham cometido, que antes tinham negado sua autoria.
 
Aos 

poucos, eles percebiam que minhas conversas com eles sempre tratavam do crime sem as 

moralidades das técnicas
47

. Logo, os adolescentes percebiam que minha conversa com eles 

era diferente, já que eu não buscava acionar a “outra face” que não o crime, minha 

preocupação não era essa, o que era uma questão para as técnicas como apontarei no capítulo 

seguinte
48

. 

Além disso, tentava construir minha imagem com a presença constante de meu caderno 

de campo em mãos, anotando o que eu observava e ouvia, com o objetivo de realizar o que 

Berreman (1975) chamou de “controle de impressões”. Busquei, dessa maneira, me aproximar 

da imagem de estudante – já que um papel de pesquisadora era mais estranho para eles – e me 

afastar da imagem de técnica. Alguns adolescentes me perguntavam onde eu estudava, e 

outros tentavam imaginar o que eu faria com todas as entrevistas. Um deles me perguntou se 

eu ia apresentar meu trabalho na escola e outro associava a mim à imagem de “direitos 

humanos”, em um diálogo que chega a ser um tanto cômico:  

 

[Caio] Tu é o que? A senhora é o que?  

[Luana] Na verdade, eu fiz Direito.  

[Caio] Direitos humanos?  

[Luana] Não, só Direito. Eu já trabalhei na defensoria... 

[Caio] Defensora Pública?  

[Luana] Não, eu era estagiária.  

[Caio] Auxiliar?  

[Luana] Mais ou menos isso. Na verdade, eu sou pesquisadora. 

[Caio] Em direitos humanos, né?  

[Luana] Mais ou menos isso. Eu tô fazendo mestrado, conhece?  

[Caio] Não.  

[explico pra ele o que é mestrado e o que seria uma pesquisa e concluo 

tentando me fazer clara “É tipo um livro. Aí eu posso escolher um tema e 

escolhi esse.”]  

[Caio] Aí tu foi e escolheu esse tema.  

[Luana] Foi.  

[Caio] E esse tema é qual?  

                                                      
47

 Um exemplo dessa moralidade pode ser observado na seguinte pergunta que escutei de uma técnica para um 

adolescente: “porque você acha que tem o direito de roubar as pessoas?”. 
48

 Cito duas falas que retratam essa diferenciação que eles estabeleceram entre mim e as técnicas e revelam, de 

alguma maneira, a imagem que eles construíram de mim:  

[Marlon] A função de técnica mesmo elas não fazem não... Elas são necessárias. Eu aqui com você já desabafei 

um pouco, não muito, mas desabafei... já com elas é diferente, a gente não dialoga igual eu dialoguei com você... 

Umas pessoas mais arrogantes, não sei com vocês, porque você já está em outro lugar.  

[Lucas] Sabe quem me chamou quarta-feira lá no seguro? Aquela enfermeira. Me chamou e ficou perguntando, 

“porque tu foi preso?" Querendo fazer como se fosse tu,.. Aí eu falei, fui preso disso, disso e disso. 
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[Explico que queria entender um pouco da vida de quem estava aqui dentro 

do Padre e ele pergunta se quero entender o lado problemático e acrescenta, 

sem ouvir minha resposta “Tem uns que é mais sangue frio, tem uns que se 

arrepende do que faz”. 

 

Em relação ao local das entrevistas, a direção tinha combinado comigo que eu as 

realizaria na sala de atendimento técnico, que também era usada pela Defensoria Pública, uma 

vez por semana, quando eles realizavam suas visitas. Algumas vezes, realizei entrevistas em 

outra sala – da equipe de saúde –, ao lado daquela, por conta da lotação do espaço. A sala de 

atendimento técnico, chamada de aquário, não era tão grande, e era dividia em seis pequenos 

espaços por baias, como as paredes que comumente são usadas em ambientes de escritórios. 

Também acordei com a direção que usaria gravador para as entrevistas, depois de eles 

verificarem com a ESGSE que eu poderia utilizá-lo.  

Como minhas entrevistas não eram estruturalmente fechadas, acreditei que seria uma 

boa maneira de deixar a conversa fluir, sem que eu tivesse que pausar para escrever ou anotar 

respostas que eu quisesse utilizar posteriormente. Além disso, tinha medo de perder falas 

interessantes por conta de falhas da memória. Sempre pedia autorização dos adolescentes para 

gravar, explicando a eles que somente usaria o material em meu trabalho de pesquisa e que se 

eles desejassem, eu desligaria o gravador na hora que quisessem, o que praticamente não 

ocorreu.  

Antes de realizar minha primeira entrevista, tentei conseguir uma lista que se 

restringisse aos adolescentes apreendidos na capital e que estavam naquele momento na 

Unidade. Um dos funcionários que trabalhava em uma espécie de cartório do Padre
49

 

conseguiu imprimir uma relação na qual constava o nome dos adolescentes, seu número de 

matrícula no Padre Severino, e o artigo do Código Penal que definia o ato infracional 

praticado. Selecionei todos os que tinham sido apreendidos por furto e fiz minha própria 

relação. Essa lista foi impressa somente uma vez, porque depois de um tempo, ela foi se 

desatualizando, em razão das entradas e saídas contínuas dos adolescentes, e decidi fazer a 

busca em outro registro: as fichas de papel, que ficavam em um pequeno arquivo nesta mesma 

sala, e que continham as principais informações dos adolescentes que estavam no Padre. 

Dessa forma, eu não precisava pedir que um funcionário parasse o que estava fazendo 

para procurar adolescentes para entrevistas. Com essas fichas eu conseguia saber o nome do 
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 Local onde ficavam os registros de entrada e saída dos adolescentes e onde eram arquivados pequenos 

processos de cada um deles que passava no Sistema Socioeducativo nos quais os principais fatos e movimentos 

eram registrados. 
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adolescente, sua idade, onde morava, onde ele tinha sido preso
50

, as outras passagens no 

Sistema Socioeducativo e o ato infracional pelo qual ele foi apreendido. Eu fazia a seleção 

tentando escolher aqueles que moravam em bairros mais próximos ao centro da cidade, e em 

princípio, os que estavam em sua primeira passagem. Após fazer a minha seleção, precisava 

ainda verificar qual alojamento que cada adolescente selecionado estava, informação contida 

em uma relação que ficava com um agente chamado de prancheta. A lista que ele possuía, 

que geralmente estava na mesa em que os agentes permaneciam no pátio central, relacionava 

dois números: o primeiro, era o nº de matrícula de cada adolescente na Unidade; o segundo, o 

nº do alojamento em que ele estava. Essa numeração também indicava qual prédio ele estaria, 

na Capital, Comarca, ou Protetiva. 

No primeiro dia com o gravador na mão, em 31 de outubro de 2016, realizei três 

entrevistas com três adolescentes distintos. Foi tudo muito rápido e eu não fiquei satisfeita 

com o curto tempo que fiquei com cada um deles (por volta de 15 a 20 minutos). Os meninos 

deste primeiro dia eram muito novos. No dia seguinte, a entrevista ganhou outra forma e 

correu de maneira totalmente distinta. Durante duas horas, e optando por entrevistar um só 

adolescente naquele dia, começaram a surgir dados mais interessantes, que não se 

restringiram a responder perguntas simples como: nome, idade, onde e como foi preso, onde 

mora, e se estuda ou não.  

Nesse ponto, esclareço que essas perguntas básicas eram sempre feitas para que eu me 

aproximasse deles. Como não tinha objetivo de fazer uma pesquisa quantitativa, ou analisar 

um suposto “perfil criminoso”, não me preocupei em criar um roteiro rígido de perguntas. Ao 

contrário, muitas questões iam surgindo ao longo do trabalho de campo, e novas perguntas se 

estruturando, que eu sequer poderia ter elaborado antes, já que se deram a partir de falas dos 

adolescentes.  

Outra mudança de estratégia metodológica se deu em relação aos critérios que utilizei 

para selecionar adolescentes para as entrevistas. Fui percebendo que quanto mais velho e mais 

passagens pelo Sistema Socioeducativo, mais facilmente eu conseguia dialogar com eles, e 

sair das questões mais básicas e superficiais. Além disso, percebi que seria difícil 

continuamente retornar as fichas, e comecei a pedir que os próprios adolescentes indicassem 

                                                      
50

 Apesar do verbo prender não ser utilizado, em termos legais e jurídicos, para se referir aos adolescentes, e sim 

apreensão, os uso livremente, já que os adolescentes continuamente se referiam a eles como pessoas presas. 

Neste momento, como apresento uma visão mais institucional, prevalecem as palavras associadas à linguagem 

jurídica e legal, o que se altera conforme as falas dos adolescentes começam a aparecer ao longo do trabalho. 
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outros que eu poderia entrevistar
51

. Por vezes, essas indicações não eram concretizadas, já que 

alguns adolescentes me recomendavam outros em referência a seus apelidos, os vulgos, sem 

saber me dizer o nome ou o número de matrícula deles. Criava-se um descompasso que era 

difícil de contornar, apelidos anotados no meu caderno, números com o prancheta, e nomes 

nas fichas do cartório.  

Assim, percebi que eu não poderia adotar critérios muito rígidos para selecionar os 

adolescentes. Às vezes chegava com cinco nomes anotados e nenhum deles estava disponível 

– seja por já terem sido liberados ou transferidos para outras Unidades, seja por estarem em 

outra atividade, como a escola ou atendimento técnico. Logo, o que inicialmente deveria ser 

“adolescentes de primeira passagem apreendidos por furtos”, se transformou em 

“adolescentes mais velhos, que estivessem na Comarca
52

, disponíveis e interessados em 

conversar”.  

Inclusive, houve uma ocasião em que um adolescente me viu conversando com um 

agente, com meu caderno na mão e ouviu que eu estava selecionando alguns para entrevista. 

Ele estava sentando no chão, em frente ao agente, pediu licença e perguntou se ele poderia 

participar. Essa cena se repetiu outra vez, com outro adolescente que depois me explicou que 

estava precisando conversar e desabafar com alguém, e por isso se colocou à disposição 

espontaneamente. Em outra ocasião, eu fui até o pátio e me apresentei a adolescentes que 

estavam juntos a grade, sem participar do jogo de futebol que ocorria, perguntei se alguém 

gostaria de dar seu número para ser entrevistado, ao que tive resposta positiva de praticamente 

todos que estavam ali. Acabei por chamar o que primeiro se prontificou, já que não havia 

nenhum outro elemento para decidir quem escolher.  

Ao longo do tempo, também fui observando que alguns adolescentes me demandavam 

outra entrevista, o que a princípio eu não estava fazendo, porque muitos tinham audiência 

poucos dias depois e não se encontravam mais na Unidade quando eu retornava. Até que um 

dia, um deles me viu passando pelo pátio e ao cruzar comigo falou “ei, não vai me chamar 

mais não, meu número é o 42”. No dia seguinte, o chamei de novo. A partir de então, quando 

a conversa fluía, e o adolescente demonstrava interesse, eu tentava chamá-lo novamente. 
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 Isso, inclusive, acabou por estabelecer um recorte entre os adolescentes que entrevistei, já que eles indicavam 

conhecidos de suas “áreas”. Assim, ao final, fui percebendo que só entrevistava adolescentes do Comando 

Vermelho. Por fim, acabei por optar em continuar escolhendo adolescentes dessa facção, já que, além de serem 

maioria na unidade, também tinha receio de que eles sentissem uma quebra de confiança se eu entrevistasse 

adolescentes de outras facções. Acabei entrevistando somente um adolescente de outra facção, Amigo dos 

Amigos – ADA, por acaso.   
52

 Prédio no qual os adolescentes com mais passagens acabavam ficando, como terei oportunidade de explicar 

melhor no capítulo que se segue.  
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Assim, em resumo, os critérios de seleção dos adolescentes que foram entrevistados 

foram se alterando continuamente. O método de pesquisa se construiu de acordo com os fatos 

que foram se apresentando, e fui me readaptando para melhor desenvolver este trabalho. Ao 

longo de aproximadamente quatro meses, realizei 34 entrevistas com 22 adolescentes 

diferentes. A frequência com que eu ia ao Padre variava. Em alguns períodos, eu chegava a ir 

todos os dias da semana, outros, como por exemplo, entre o natal e o ano novo, eu passei duas 

semanas sem realizar visitas.  

Além das muitas horas de entrevistas gravadas, havia o caderno que sempre estava 

comigo. Eu transitava pela unidade com ele e anotava o que via, ouvia e sentia. As primeiras 

visitas sem o gravador, as conversas com os funcionários, os números de matrícula dos 

adolescentes, as impressões após as entrevistas e as datas das entrevistas com os respectivos 

nomes dos meninos de cada dia estavam registrados a lápis no caderno. Algumas anotações 

eram feitas lá mesmo, enquanto eu aguardava um adolescente ser retirado do alojamento, ou 

enquanto eu participava silenciosamente de outras atividades. Um agente, inclusive, um dia 

chamou a atenção para ele, dizendo que aquele caderninho deveria guardar grandes segredos, 

como se eu fosse uma investigadora a anotar o que não deveria ser falado ali. Sorri um pouco 

sem graça, e disse que eles não deviam se preocupar com isso. Assim, todos os meus dados 

estavam no gravador e naquele caderno, e claro, nos registros da minha memória que não 

saíram da minha cabeça. 

A decisão de parar o campo ocorreu após eu ter conhecido um adolescente com quem 

eu realizei mais entrevistas. Foram oito conversas ao todo que por vezes foram muito tensas, 

e, por outras, leves e descontraídas. A tensão acabou por refletir em dores de cabeça 

frequentes ao sair do Padre. Ao mesmo tempo em que ele me ajudou muito a pensar sobre 

todo o trabalho, houve um esgotamento físico decorrente daquelas conversas muitas vezes 

marcadas por relatos de violência muito intensos. Dessa forma, no final do mês de fevereiro, 

decidi parar com as entrevistas e deixar de frequentar aquela Unidade. Era hora de sentar e 

organizar todo o material que eu tinha e transformá-lo em texto. Naquela ocasião, eu já não 

sabia ao certo sobre o que tinha sido minha pesquisa e precisei de um tempo para que tudo se 

assentasse na minha cabeça. Eram muitos relatos que precisavam ser organizados para que 

fizesse sentido.  

Então, para tentar estruturar meus dados, optei por escutar e transcrever todas as 

entrevistas, o que durou praticamente um mês. As transcrições, apesar de cansativas, me 

ajudaram a entender a pesquisa. Ao ouvir as gravações, deixei que os dados falassem por eles 
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mesmos, e busquei, a partir do que escutava, entender o que era importante para aqueles 

adolescentes. E nesse sentido, devo acrescentar que lidar com esse material, também me 

reaproximou da minha outra formação na graduação, a Faculdade de Letras. Eu estava lidando 

com falas e discursos, o que me deixava mais confortável, já que dados como estes eram 

objeto de análise quando estudei linguística, sintaxe, semântica, e até mesmo, literatura.  

No final, eu tinha entrevistas com adolescentes presos por vários crimes diferentes, já 

que, como expliquei, os critérios que tinha inicialmente foram se alterando. Além disso, fui 

percebendo que muitos adolescentes já tinham sido apreendidos tanto por roubo ou furto, 

quanto por tráfico. Ou, ainda, que o crime que estava constando na ficha era diferente do que 

eles me contavam sobre as apreensões. Logo descobri que selecionar as entrevistas pelos atos 

infracionais não era interessante e deixei de ter isso como uma preocupação. Aliás, ao 

contrário, comecei a entrevistar adolescentes presos por crimes diferentes, exatamente para 

pensar na relação entre eles. 

Assim, com todo o material transcrito impresso, selecionei grandes temas que 

representavam o que mais era narrado pelos adolescentes: o Padre Severino e as relações com 

os funcionários; o roubo e o tráfico; o ônibus, a zona sul e a praia; entrada e saída do crime; a 

relação com a mãe. Relacionei cada um desses temas com uma cor de marca-texto e sublinhei 

aquelas muitas páginas de transcrições. Após todo esse processo, separei esses temas em 

blocos e os organizei em capítulos que decorreram na divisão apresentada na introdução. 

Depois, parti para a escrita, esse longo processo que resultou neste texto.  
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II – “O meu crime é lá fora” 

 

2.1. Uma unidade provisória 

 

[Luana] Quanto tempo você tá preso?  

[Caio
53

] Tô.. acho que uma semana e pouco... quase três semana. 

[Luana] Aqui o número de adolescentes fica sempre entre 300, 330, por aí, 

né? 

[Caio] É por causa de que também tem as outras cadeias, da internação, é 

por causa de que aqui é provisória. 

[Luana] E eu acho que também tem a questão das audiências. Você foi para 

o juiz, quando foi preso?  

[Caio] Fui. Antes não era assim... Antes tu vinha direto pra cá e a audiência 

era marcada pra tu poder ir. Agora não, agora tu vai preso, vai pra DPCA 

[Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente], da DPCA tu vai direto pro 

Fórum do Centro da Cidade, na Praça XV. Vai direto pro Fórum. DPCA é a 

delegacia mesmo pra Crianças e Adolescentes, no Centro da Cidade 

também. Delegacia pra Crianças e Adolescentes. Aí depois vai pro CTR
54

 

[Centro de Triagem], que é a triagem, tu passa lá até ser transferido... É aqui 

do lado. Passa lá até ver o dia da sua audiência de novo. Se na primeira 

audiência, tu ganha continuação, lá tu vai fazer o bill
55

 e vai vir pra cá. Aí 

daqui tu vai ter tua audiência, aí depende, se tu ganhar internação. Depende 

da medida que a juíza te dá. Se ganhar internação, tu sobe, pro ESE 

[Educandário Santo Expedito] ou pro CAI Baixada, ou pra mansão, que é 

EJLA [Escola João Luiz Alves]. Aí então, ou tu vai liberado da primeira 

audiência, ou ela te dá continuação pra tu ficar aqui até o próximo. Foi o 

meu caso, ela me deu continuação até dia 29. Aí dia 29 que eu vou ver o que 

vou ganhar, se vou ganhar liberação, [ou se] vou ganhar internação
56

. 

 

Uma unidade provisória guarda em seu próprio nome a marca da temporalidade. A 

fala de Caio demonstra a configuração de um lugar que é marcado pela suspensão de algo a 

ser definido, sendo, portanto, um lugar de expectativa ou um ponto de passagem. A internação 
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 Os nomes dos adolescentes foram alterados para preservar suas identidades.  
54

 Os adolescentes sempre faziam menção às unidades pelo antigo nome. O CTR, por exemplo, hoje se chama 

Centro de Socioeducação Gelso de Carvalho Amaral (CENSE-GCA), mas todos falavam em CTR e por isso 

optei por dar preferência à nomenclatura antiga em meu texto, para tentar dialogar de forma mais clara e 

coerente com a fala dos adolescentes.  
55

 Ficha preenchida com os dados dos adolescentes. 
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 Tentei manter as transcrições o mais próximo possível da fala dos adolescentes, em termos fonéticos, 

morfológicos e sintáticos com o objetivo de deixar o texto mais sonoro. Inclusive, mantive gírias que eram 

recorrentes em suas falas, como “fi” e “como”, que marcam a linguagem oral, e possuem um valor discursivo. 

Deixo essas marcas em itálico para facilitar a leitura. Por outro lado, é interessante também observar um esforço 

da parte de alguns adolescentes em usar palavras menos usuais em seu vocabulário, evitando gírias ou palavrões 

nas entrevistas, buscando uma variação linguística que eles achavam mais apropriada para conversar comigo. 

Alguns chegavam a pedir desculpas ao mencionar algum palavrão, ao que eu respondia que eles não precisavam 

se preocupar com isso, já que não me ofendia. Da mesma forma, eu também realizava um esforço nesse mesmo 

sentido para tentar me aproximar deles. Inclusive, me utilizava de algumas gírias e expressões que eu conheci 

com eles mesmos, ou já conhecia antes, seja por conta da experiência como estagiária em varas criminais, seja 

em virtude da leitura de outras etnografias que realizavam um pequeno glossário explicando alguns termos 

continuamente acionados por eles.  
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provisória reflete um momento de espera no qual o adolescente aguarda uma audiência com 

um juiz para que seu futuro próximo seja definido. Ganhar uma internação ou uma liberação 

são algumas das possibilidades que o adolescente possui durante aquele período em que se 

encontra ali.  

Entretanto, pensar o Padre Severino somente como um local de espera para 

cumprimento de uma medida socioeducativa futura, não dá conta da percepção dos 

adolescentes sobre aquele espaço, que pode já ser considerado, por si mesmo, uma punição.
57

 

O tempo máximo de até quarenta e cinco dias da internação provisória pode significar um 

período relativamente longo se considerarmos que a maioria dos adolescentes não fica mais 

de seis meses na internação.
58

 Então, a expectativa transborda os espaços do Sistema 

Socioeducativo e passa a se conectar com o que se espera para além do cumprimento de 

medidas: ter filhos, sair ou continuar no crime, voltar a estudar, dar um futuro melhor para a 

família, ou voltar para uma guerra entre facções que continua lá fora.  

Assim, uma unidade provisória pode ser entendida como um lugar de expectativa de 

uma medida socioeducativa dentro do sistema, e também como um lugar de punição, onde se 

pensa a vida fora dele. Além disso, é um momento em que conecta o passado, que gerou a 

internação, com o futuro, em relação ao que se espera, isto é, um ponto de passagem. Dessa 

forma, busco refletir em que medida essas ambivalências se equacionam no presente, naquele 

espaço provisório, por meio das falas dos adolescentes, e compreender como elas interferem 

na percepção que eles têm daquela experiência. 

Neste capítulo, portanto, busco apresentar o Padre Severino a partir do enfoque na 

expectativa dos adolescentes sobre o futuro. Para isso, descrevo o momento do 

“acolhimento”, que configura o primeiro contato dos adolescentes com o Padre. Por ter sido a 
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 Tenho consciência de que o debate que gira em torno de se tratar ou não uma medida socioeducativa como 

punição é amplo, sobretudo quando se discute sobre maioridade penal, e não pretendo nesse momento dar conta 

de todas as questões que se relacionam com essa temática. Meu foco será na perspectiva que os adolescentes têm 

daquela medida, e não na discussão jurídico-legal sobre a função da medida. Apenas menciono o que a Lei nº 

12.594/2012 que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) diz em seu artigo 1º, ao 

elencar os objetivos de uma medida socioeducativa: “§2º [...] I – a responsabilização do adolescente quanto às 

consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; II – a integração 

social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano 

individual de atendimento; e III – a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença 

como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observando os limites previstos em 

lei.” 
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 Retirei esses dados de uma matéria do jornal globo online que dizia que em 69% dos casos, os infratores saem 

em até seis meses de internação e somente 24% chegam a um ano. Disponível em 

https://oglobo.globo.com/rio/nao-o-tempo-de-internacao-que-mudara-comportamento-de-menores-infratores-

defende-juiza-21436757#ixzz4kkOLVuqC , acesso em 25 de jun de 2017. Além disso, a Coordenadoria de 

Execução de Medidas Socioeducativas (CEMSE) do DEGASE me informou por e-mail que o período médio que 

um adolescente permanece na internação provisória é de 18 dias, e o tempo médio de internação no ESE era de 

161 dias, considerando um levantamento realizado entre 2016 até o início de julho de 2017. 
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primeira atividade que acompanhei, o “acolhimento” entrelaça a minha inserção naquela 

unidade como pesquisadora com a entrada dos adolescentes enquanto internos provisórios. 

Além disso, a relevância de sua descrição se configura na medida em que a direção me 

informou que aquele momento tinha sido criado para que os adolescentes pudessem expor 

suas demandas e expectativas em relação àquela passagem pelo sistema socioeducativo, e, por 

sua vez, era uma oportunidade que os diretores e corpo técnico teriam para dizer o que eles 

esperavam dos adolescentes durante aquele período.  

Em seguida, começo a pensar a expectativa a partir das narrativas dos adolescentes 

que obtive por meio das entrevistas, acerca do que eles esperavam e pensavam sobre o futuro 

e de que maneira eles poderiam ter alguma ingerência sobre a passagem pelo sistema 

socioeducativo, dando destaque ao papel do relatório das técnicas e da audiência para isso. 

Por fim, descrevo de que maneira os adolescentes eram divididos entre os três prédios do 

Padre Severino – a Comarca, a Capital e a Protetiva – relacionando essa divisão com as 

reflexões sobre a expectativa e, posteriormente, na maneira pela qual essa divisão revelava 

moralidades compartilhadas entre os adolescentes, influenciando na percepção de qual dos 

prédios era o melhor, ou o mais sujo.  

 

2.2. O acolhimento 

 

14 de outubro de 2016  

Todos os dias, às 09h00, vinte novos adolescentes ingressavam na unidade provisória 

Padre Severino, vindos do Centro de Triagem (CTR) para ali permanecerem até a data 

de sua audiência. A esse momento, era dado o nome de “acolhimento”, e era uma 

prática relativamente recente, que tinha sido adotada em uma tentativa de melhor 

receber os adolescentes e atender às suas expectativas, conforme me foi explicado pela 

direção. Foi essa a primeira atividade de acompanhei enquanto pesquisadora autorizada 

pelo DEGASE e pela Justiça. A sugestão me foi dada pela própria direção e me parecia 

um bom começo para melhor conhecer como as coisas funcionavam por ali. Tanto eu 

quanto eles estávamos ingressando no mesmo momento no Padre Severino, apesar de 

alguns daqueles adolescentes já terem passado por ali antes.  

Cheguei cedo e fui direto à sala da direção. Um dos diretores me levou até o local em 

que estavam as técnicas que participariam do acolhimento e me apresentou como 

pesquisadora. Naquela manhã, eram duas pedagogas, uma psicóloga, e uma enfermeira. 

Todas mulheres. Essa “equipe técnica” mudava todos os dias, havendo um rodízio entre 

as técnicas da Unidade para participarem do “acolhimento”. Às vezes, um membro da 

direção também participava.  

Sentamos em um banco de cimento, e ficamos aguardando mais ou menos 30 minutos 

até que os adolescentes estivessem organizados pelos agentes na sala em que o 

acolhimento ocorria. As técnicas se mostraram interessadas na minha pesquisa e uma 

delas se colocou à disposição para qualquer ajuda que eu precisasse. Uma delas me 
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disse que estávamos aguardando porque os adolescentes estavam tomando banho. Achei 

curiosa a forma enfática que ela deu para o banho e perguntei se eles não tinham acesso 

a um chuveiro no Centro de Triagem, ao que ela respondeu que o acesso não era o ideal, 

e que esse banho que eles tomavam quando chegavam ao Padre era um “banho 

decente”, depois de alguns dias sem um “banho de verdade”.  

Após o sinal de um agente para nós, entramos na sala em que os adolescentes 

aguardavam sentados em cadeiras brancas de plásticos, perfilados em duas ou três 

linhas, ocupando pouco menos da metade da sala. As cadeiras estavam organizadas de 

maneira que formassem uma espécie de plateia. Entramos e ficamos de pé, também 

formando uma fila, todas nós de frente para os adolescentes. Eu observava em silêncio, 

próxima à psicóloga, que sugeriu que eu a acompanhasse. Na sala, além de mim, dos 

adolescentes, e da equipe técnica, havia ainda dois agentes: um homem e uma mulher – 

a agente feminina. Em todo plantão de agentes, havia sempre uma única mulher. Ela 

estava sentada próxima à porta, de frente para os adolescentes, dando a eles um número 

de matrícula, e explicando que dali para frente, esse número seria a forma de 

identificação de cada um deles dentro da unidade.  

O cheiro
59

da sala era muito forte, um cheiro que nunca tinha sentido, e não era o que eu 

esperava depois de ter a informação de que eles tinham acabado de sair do “banho de 

verdade”. 

Suas roupas já eram as que os internos usavam. Short azul e blusa branca, e alguns de 

casaco azul. Alguns tinham chinelo
60

, outros não. Todos seguravam um pequeno pedaço 

de sabão de coco, que havia sido distribuído para cada um. Um cortador de unha era 

passado entre eles, para que todos as cortassem. 

Enquanto isso ocorria, uma das técnicas começou a explicar o que aquele momento 

deveria representar para cada um daqueles adolescentes. Um momento de reflexão, e 

uma oportunidade para que a vida mudasse. Aquela passagem
61

 deveria ser vista não 

como uma punição, mas de forma positiva. Em seguida, outra técnica explicou as 

possíveis medidas socioeducativas que o juiz poderia dar a cada um deles. Para isso, ela 

solicitava que os adolescentes que soubessem explicar participassem. Um deles sabia de 

todas as medidas possíveis e respondia explicando a diferença, por exemplo, de uma 

medida de internação, para uma de semiliberdade, ou de uma liberdade assistida. 

Alguns riam dele, outros ouviam em silêncio. Uns cochichavam entre si quando o 
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 A experiência olfativa foi algo que me fez refletir durante todo o meu trabalho de campo. Em minhas 

primeiras visitas à Unidade, eu tinha a sensação de que havia um cheiro que eu sentia lá e que me acompanhava 

durante todo o trajeto que eu fazia de volta à minha casa. Em uma atividade específica que acompanhei, tive 

grande dificuldade de permanecer até o final, porque o cheiro estava tão intenso que começou a me causar 

náuseas: o dia no qual assisti a uma palestra dos Narcóticos Anônimos. Eram muitos adolescentes na quadra, e 

me sentei próxima a eles, ouvindo em silêncio a palestra. Em poucos minutos, comecei a reparar uma 

movimentação e agitação entre os adolescentes, e alguns trocavam pequenos pedaços de papel amassados entre 

eles. Não conseguia compreender o que estava acontecendo. Naquela época, um dos diretores continuamente me 

alertava para uma possível rebelião entre os adolescentes e pedia que eu tomasse muito cuidado. Aquela 

movimentação entre eles, que eu não podia decifrar, pareceu intensificar o cheiro que eu sentia, até que me 

levantei e saí da quadra e não regressei, já que estava sentindo um mal-estar muito grande. Eu só senti esse 

cheiro nas atividades coletivas que acompanhei, e ele parecia se intensificar nas situações em que eu me sentia 

mais insegura. Quando comecei a realizar as entrevistas individuais, deixei de sentir esse cheiro.  
60

 A responsabilidade de trazer um chinelo, toalha, pasta de dente e escova, era dos familiares. Por isso alguns 

tinham e outros não. Quando um adolescente ficava sem chinelo, era comum que outro adolescente lhe 

oferecesse ou emprestasse um.  
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 O termo passagem é usado pelos adolescentes para se referirem à quantidade de vezes que eles já tinham 

estado no sistema socioeducativo. Uma pergunta comum que eu realizava nas entrevistas era “Quantas passagens 

você tem?”. Inclusive, isso se torna claro com a expressão primeira passagem para se referir aos adolescentes 

que entravam ali ela primeira vez.  
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agente que estava próximo à porta gritou, de forma ríspida, que já tinha explicado a eles 

que eles deveriam permanecer calados. Em resposta a isso, uma pedagoga que estava do 

meu lado reclamou, sussurrando para mim, desse tipo de atitude, que para ela 

representava um retrocesso e uma barreira que as técnicas tinham que lidar, dando a 

entender que a conduta de determinados agentes ia de encontro com o que elas estavam 

tentando passar para os adolescentes.  

Após todas as técnicas se apresentarem e darem as breves explicações a que mencionei, 

elas se sentaram em cadeiras, que eram acompanhadas de pequenas mesas, enfileiradas 

e posicionadas de frente para a plateia de adolescentes. Cada um deles agora deveria se 

dirigir a cada uma das técnicas para pequenas entrevistas individuais. Me posicionei 

entre a psicóloga e uma pedagoga para ouvir o que as duas falavam.  

A psicóloga fazia perguntas básicas como: nome, idade, telefone de contato dos pais ou 

responsáveis e local de moradia. Alguns não sabiam o telefone de ninguém e teriam de 

aguardar que alguém fosse procurar por eles ali. Também perguntavam o que eles 

precisavam que os pais trouxessem para eles, como toalha, escova de dente, ou chinelo.  

As pedagogas perguntavam se eles estavam estudando antes de serem presos, e, caso 

não estivessem, qual série tinham parado e qual a última escola que tinha frequentado. 

Além disso, perguntava se tinham interesse em frequentar aulas na Unidade ou outra 

atividade como a horta. Ouvi somente dois adolescentes responderem que estavam 

estudando, e todos disseram ter interesse em frequentar aulas no Padre, ou de 

participarem de atividades na horta. 

Não acompanhei o questionário da enfermeira, mas posteriormente ela me disse que 

perguntava se eles tinham algum problema de saúde, se tomavam algum remédio, e se 

usavam alguma droga. Os casos mais graves eram encaminhados à enfermaria e se 

havia uso de algum medicamento fundamental se buscava providenciá-los.  

Nenhuma pergunta era feita sobre o ato infracional cometido.  

O acolhimento durou aproximadamente uma hora. Agradeci às técnicas por me 

permitirem meu acesso e deixei a Unidade.  

 

 O momento do “acolhimento” que descrevi acima já pôde me transmitir uma série de 

impressões que fui observando ao longo de toda a pesquisa. A tentativa de “acolher” e de 

transformar aquela passagem em uma experiência positiva denota todo o esforço da direção e 

da equipe técnica em dar subsídios para que aqueles adolescentes quisessem mudar de vida. A 

expectativa deles, transmitida discursivamente no “acolhimento”, é que os adolescentes 

considerem a passagem como uma oportunidade para a reflexão e, como consequência, 

percebam que a vida que levam não era a melhor opção
62

. Por outro lado, e às vezes 

observado como um empecilho para que esse objetivo seja realizado, algumas técnicas 

apontam o tratamento dos agentes como algo distanciado do ideal socioeducativo, como se 

pode perceber por meio do comentário que a pedagoga fez para mim sobre a fala do agente 

durante o acolhimento. 
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 Não quero defender que a direção e a equipe técnica consideram isso uma simples tarefa, nem que isso é um 

pensamento compartilhado por todos os funcionários, apenas exponho a maneira pela qual isso é apresentava no 

discurso do “acolhimento”.  



56 

 

 Além disso, também me chamou atenção o papel exercido pela agente feminina. Ela 

estava ali para fazer um trabalho que não era semelhante aos dos demais agentes, e exercia 

funções mais ligadas às tarefas burocráticas e não à fiscalização dos adolescentes. Essa 

distinção entre o masculino e o feminino também era evidente entre os distintos papéis 

atribuídos aos agentes e às técnicas, que apesar de não haver uma regra que determinasse que 

mulheres deveriam exercer essa função, durante o período em que estive fazendo a pesquisa, 

não conheci nenhum técnico homem.  

Apesar dessa tensão entre os agentes e as técnicas guardar uma interessante discussão 

sobre gênero, não pretendo me aprofundar nessa questão por não ser o foco desse trabalho, 

mas menciono aqui porque acredito que esse conflito revela a maneira pela qual cada um 

desses atores compreende a passagem daqueles adolescentes pelo sistema socioeducativo. Os 

agentes fiscalizavam os adolescentes
63

, e a equipe técnica se aproximava mais deles, sob a 

perspectiva do cuidado. 

Essa tensão entre agentes e técnicas se mostrou diversas vezes para mim durante a 

pesquisa, ocasiões em que os agentes zombavam da maneira pela qual as técnicas se referiam 

aos adolescentes64, como é possível perceber no seguinte trecho do meu diário de campo que 

aqui transcrevo:  

 

[Cena 1] “Meu menino” 

Estava aguardando o adolescente que tinha pedido aos agentes para realizar 

uma entrevista. Há dois agentes sentados em minha frente e eles conversam 

com uma técnica que também aguarda a chegada de um adolescente. Ela diz: 

“cadê o meu menino?” Eles respondem dizendo que já tinham ido buscá-lo. 

Ela sai do ambiente em que estamos e, em sua ausência, os agentes 

comentam entre si, rindo e retomando as palavras da técnica: “Meu menino. 

Ainda bem que não é o meu menino e é o menino dela”.  

 

Apesar do contato dos agentes com os adolescentes ser constante, o papel de conversar 

com eles era da equipe técnica. Pedagogas, psicólogas, terapeutas ocupacionais, assistentes 

sociais, dentre outras, eram as responsáveis por acompanhar os adolescentes para realizar 

entrevistas para compor um relatório que era fundamental para o julgamento deles, já que 

integrava o processo e seria encaminhado ao juiz que definiria a medida a ser cumprida por 

cada adolescente, conforme explicarei melhor em seguida.  
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 Essa relação dos agentes com os adolescentes é mais complexa do que expus aqui, havendo também uma 

atitude de cuidado por parte deles, como abordarei melhor no capítulo três.  
64

 Esse conflito também é apontado na pesquisa de Sophia Prado (2016), quando ela analisa de que maneira os 

diferentes grupos de funcionários se relacionavam com os adolescentes. 
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Como percebi desde o acolhimento, havia uma preocupação entre as técnicas de 

enfatizar o que aqueles adolescentes poderiam ser para além do crime. O que explica o fato de 

nenhuma pergunta sobre o ato infracional ser feita aos adolescentes durante o “acolhimento”. 

Como uma psicóloga me explicou, ali elas tentavam diminuir a imagem do criminoso e 

buscar que os adolescentes pudessem ver neles mesmos algo diferente disso. Algo como “o 

que você pode se tornar para além de um criminoso”, ou “o que você pode ser que não 

bandido”. 

Portanto, se observa, a partir da exposição do momento do “acolhimento” – que 

representava a minha inserção no trabalho de campo, e a institucionalização daqueles 

adolescentes enquanto criminosos – algumas moralidades relevantes e que me ajudaram a 

pensar nas distintas perspectivas que pude observar na minha pesquisa. Avanço, então, para 

refletir mais sobre a experiência da internação provisória, mas agora, a partir da fala deles. 

 

2.3. As expectativas 

 

[Caio] O importante da cadeia é esquecer a rua. Já tá preso, não tem como tu 

sair, não vai ficar pensando na rua. Tem que se adaptar com a cadeia, fi. Até 

o tempo, a etapa, que tu vai tirar, tem que se adaptar com a cadeia, sem 

pensar lá fora. Por causa de que se tu vai ficar com a mente lá fora, tu vai 

ficar tipo ansioso, doido pra ir embora. Pode até passar mal. Agora, esqueceu 

a rua, fi, se adapta com o ambiente da cadeia, tira tranquilo, tira tua etapa. A 

etapa que tu tiver que tirar, tu vai tirar. Quando a juíza te der tua liberdade, 

quando ela te der o CRIAM [ou CRIAAD], tem que esperar a carta descer 

pra tu poder ir embora de CRIAM. Que aí o CRIAAD
65

 já é a semiliberdade, 

fica de segunda a sexta, final de semana tu passa com a família, e a segunda 

tu volta. E a liberdade assistida (LA) é a que tu responde na rua. Só vai lá 

assinar mesmo e tu volta pra casa, responde na rua. E é isso. Ninguém 

nasceu aqui dentro, fi. É longa, mas não é perpétua. Aqui não é Estados 

Unidos pra tu ficar preso pra sempre, nem ser condenada à cadeira elétrica.  

 

 Compreender a experiência da internação provisória a partir da perspectiva daqueles 

adolescentes foi um esforço que realizei ao longo das entrevistas. Os fluxos de entrada e saída 

podiam ser contínuos para alguns daqueles adolescentes, como, por exemplo, Allan que fez 

catorze anos no Padre Severino, foi solto, ficou dois meses na rua e foi preso novamente; ou 

Gabriel que ficou um ano e seis meses na internação da EJLA e depois de seis dias na rua, foi 
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 A medida de semiliberdade é cumprida nos chamados CRIAAD, antigamente chamados de CRIAM, o que 

justifica a contínua referência a esta nomenclatura. Essa medida depende do compromisso de cada adolescente 

para seu efetivo cumprimento, já que eles saem aos finais de semana, com acompanhamento dos responsáveis, e 

retornam na segunda-feira para passarem a semana na unidade. Para saber mais sobre as relações dos 

adolescentes com essas unidades, sugiro a pesquisa de Lyra (2013), realizada no CRIAM de Nova Iguaçu (à 

época ainda não recebia o nome de CRIAAD), especificamente nas p. 48-55, nas quais ele apresenta a unidade. 
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preso de novo; ou ainda Jairo que passou cinco aniversários preso, entre as suas nove 

passagens pelo DEGASE. 

 Devo esclarecer, desde já, que todos os adolescentes que entrevistei, por conta do 

próprio método de pesquisa adotado, tinham várias passagens pelo sistema socioeducativo, o 

que explica a narrativa sobre a entrada e saída contínua deles. Essa era, inclusive, a visão 

continuamente passada para mim pelos agentes, que afirmavam que a internação fazia parte 

da vida daqueles adolescentes. Até mesmo, um professor da escola que ficava dentro da 

Unidade e que dava aula em outras escolas públicas comentou comigo sobre a existência do 

que ele chamou de “linha do tempo”: os adolescentes que ele conhecia desde o primário como 

problemáticos, eram alunos dele no ensino fundamental, depois dentro do DEGASE, e mais 

tarde acabavam no sistema prisional. Entretanto, devo acrescentar que, apesar dessa imagem, 

ao folhear as fichas de todos os adolescentes que estavam no Padre enquanto fiz a pesquisa, 

vários indicavam terem sido apreendidos pela primeira vez
66

.  

 A visão de que aqueles adolescentes que estavam ali eram sempre os mesmos, por 

serem continuamente apreendidos, e, por outro lado, as várias fichas que indicavam a primeira 

passagem no sistema socioeducativo, me instigavam a questionar os adolescentes sobre a 

maneira pela qual eles pensavam a experiência que eles tinham durante a internação, tentando 

compreender o que aquela passagem significava para eles, em termos de expectativa para 

além daquele espaço e da representação dos profissionais, como exposto pelo professor, que 

todos ali eram reincidentes.  

A primeira percepção que tive era de que aquela etapa era um ponto de reflexão. 

Transcrevo, nesse sentido, a resposta de Felipe quando lhe perguntei o que a internação 

representava para ele e, em seguida, a fala de Alexandre sobre a audiência que ele teve na 

Justiça: 

 

[Felipe] A pessoa vem pra cá pra refletir, já pensei na minha filha... minha 

filha chamar outra pessoa de pai, como... Já pensei também: vou parar com 

esse bagulho, que é melhor, como, já acabou. De menor já zoei muito, já 

roubei muito, já, pah. Já parar pro roubo, já se aposentar. 

[Luana] Se aposentar com 18 anos? 

[Felipe] Claro. Cada um com seu cada um. 

 

[Alexandre] A juíza tava dando vários conselhos, falando pra eu sair da 

vida, que não tinha necessidade. Eu refleti. 
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 Como minha pesquisa não foi quantitativa, não realizei uma análise estatística em relação a isso. Assim, 

somente aponto aqui os relatos que obtive em minhas entrevistas.  
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Pensar aquele momento como um lugar de reflexão era uma visão que ouvia 

frequentemente nas minhas entrevistas. Inclusive, alguns adolescentes com os quais pude 

fazer mais de uma entrevista, vinham com novos pensamentos à medida que o tempo que 

estavam ali passava, ora dizendo que queriam “mudar de vida”, ora dizendo que queriam 

“voltar para o crime”. Um dos adolescentes que entrevistei narra esse conflito entre mudar de 

vida e sair do crime em uma única fala: 

 

[Paulo] Eu vou sair, eu quero ficar tranquilo, só vou cumprir minha missão, 

explodir esse negócio que vamos explodir. Uma missão que já veio dentro da 

cadeia pra mim. Tenha essa missão que eu tenho que fazer, se não vai falar 

que eu sou peidão. Quero ficar tranquilo, mas preciso cumprir essa missão. 

Eu pretendo ficar tranquilo, mas tenho uma coisa que eu carrego aqui ó. Eu 

vou morrer, eu sei que vou morrer. Eu não nasci pra semente não. Eu sou ser 

humano, sou carne e osso. Eu sou cheio de ódio, minha avó já se foi, muitos 

amigos meus. Isso aqui é só... cada vez que eu vou tirando uma internação 

eu vou ficando com mais ódio. Não nasci pra semente não. Que semente é 

uma árvore, planta alguma coisa só com semente, aí vira, vira árvore. Eu 

carrego ódio nas minhas costas. Penso em ficar tranquilo, fico, mas quando 

penso na minha família é só ódio que vem pela minha frente [...] Penso em 

matar todo mundo, explodir uma granada e matar todo mundo.  

[Luana] E aqui te faz pensar? 

[Paulo] Faz, pô... já tão me chamando pra guerra, é essa guerra que eu vou 

morrer. Se eu sair agora, é essa que eu vou morrer. Cumprimento do dever, 

nós mata ou morre. [...] Eu falei pra eles lá fora, qualquer guerra que tiver do 

Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro eu vou, por isso eles me chama. 

 

Além disso, por ser uma unidade provisória, os adolescentes tanto estavam na 

expectativa da medida que lhes seria imposta, quanto pensavam no que fazer quando saíssem 

para a rua. Em uma entrevista que fiz com Marlon, isso se torna evidente: 

 

[Luana] O que você espera da audiência?  

[Marlon] Eu tô esperando os três, internação, CRIAD, ou LA [liberdade 

assistida]. Mais fácil eu ganhar um CRIAD, porque eu rodei sem nada.  

[Luana] O que você pensa em fazer quando sair daqui?  

[Marlon] Vou ficar tranquilo na rua, ajudar minha mãe. Ainda mais agora, 

vou voltar a estudar, terminar os estudos, vou fazer escola militar, depois 

vou entrar pra aeronáutica, exército, PQD.  

[Luana] E você acha que aqui é um lugar pra refletir?  

[Marlon] Ah, às vezes faz, às vezes não. Toda hora tu tem uma coisa na 

cabeça. Os funcionário aí, toda hora te enche o saco, dá logo agonia. Na 

internação, eu era tranquilão. Eu falava que não ia mais voltar aqui, mas aqui 

toda hora eu fico na mente, que eu vou voltar, vou sair pra rua, vou matar de 

novo. Fico pensando na minha família lá fora. Na minha mulher... é foda. Tá 

longe da família, não pode dar um abraço, não pode dar nada.  
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O mais comum era que os adolescentes dissessem que queriam mudar de vida, 

pensando em seguir a vida tranquilamente. Era comum que a categoria tranquilo se 

contrapusesse à vida que eles consideravam ter. Além disso, também era frequente que eles 

dissessem que pretendiam trabalhar e mudar de vida. Mas o que mais me chamou a atenção 

foi a regularidade que a figura da família, sobretudo da mãe e de um filho que acabava de 

nascer, ou nasceria em breve, surgia como um fator relevante para que eles quisessem não 

voltar ou permanecer na cadeia.  

 

[Luana] Qual sua expectativa quando sair daqui?  

[Caio] O que eu tava já fazendo, seguir a vida tranquilamente. 

[Luana] Pensa no futuro?  

[Caio] Penso no futuro, quero dar um futuro melhor pras minhas filhas. Na 

minha filha, no meu filho que vai nascer aí, minha irmã mais nova.  

 

[Michel] Eu falei pra minha mãe que quando eu sair daqui eu vou mudar de 

vida... E tipo, como eu passei o meu aniversário preso, minha mão tava até 

falando com a técnica, “não pode trazer bolo não?” Aí eu falei, “não pode 

não mãe, o presente de aniversário agora vai ser eu que vou estudar.” Aí ela 

falou, “é isso, gostei de ver.” Eu falei, “quando eu sair vou mudar de vida, 

estudar, trabalhar, quero mais isso não.” 

 

[Gabriel] Quero sair daqui e mudar de vida, dar orgulho pra minha mãe, ela 

já sofreu muito.  

 

[Carlos] Já consegui, mas hoje em dia não tenho nada... mas tô pretendendo 

sair daqui e ficar tranquilo...  

[Luana] Porquê?  

[Carlos] Tá maluco, isso aqui não é vida não. Vou ficar vivendo preso? 

 

O mais interessante nessa reflexão foi observar que as distintas expectativas que cada 

adolescente possuía influenciavam na maneira pela qual cada um pensava a passagem pela 

Unidade e dentro do sistema socioeducativo. Quando um adolescente queria mudar de vida, a 

internação era considerada uma punição que deveria ser cumprida para que pudesse ficar 

tranquilo na rua, sem dever nada à Justiça. Por outro lado, aquela passagem poderia significar 

uma etapa da vida que viviam, sem que eles pretendessem mudar, um momento que faz parte, 

mas que pausa e atrapalha a continuidade do crime, que não está ali dentro, mas lá fora. Os 

trechos de entrevista abaixo revelam essas dinâmicas: 

 

[Luana] E no CRIAAD, as pessoas cumprem a medida, ou não? 

[Gabriel] Com todo respeito, quem quer mudar de vida mesmo cumpre, 

quem não quer, já sai fora.  

 

[Luana] Vai pular o CRIAM?  
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[Edilson] Vou nada, agora vou cumprir. Já dois CRIAM pulado
67

. Se ela me 

der CRIAM vou cumprir agora, melhorar minha vida, dando só desgosto pra 

minha família. 

 

[Marlon] A gente ia fugir, natal e ano novo, mas não fizemos nada não, 

porque tem muita gente aqui que vai ficar tranquila na rua, porque hoje em 

dia tráfico não tá dando dinheiro não... tráfico nem roubo. 

 

[Marlon] O crime é lá fora, não é aqui dentro. Não tenho crime nenhum 

aqui, o que que eu vou fazer aqui dentro? Nada.  

  

 Um caso curioso que reflete essa questão que interliga a relação entre a medida 

imposta, o seu cumprimento e a expectativa para fora do sistema foi o dilema de Paulo, que 

queria mudar de vida e que preferia ganhar uma internação a um CRIAAD porque seria mais 

fácil de cumprir, já que não dependeria de sua disciplina: “a internação é mais fácil pra 

cumprir, porque o CRIAAD vou no final de semana pra casa, vou fumar maconha o dia 

inteiro, e não vou querer voltar pra cumprir. Pretendo uma internação mesmo, porque não 

tenho como sair”. 

 

2.4. A ingerência da expectativa 

 

[Wagner] Se eu for pra mansão, eu vou sair mais rápido, porque vou falar 

com as técnicas, vou mandar meus papos, e bah. Vou pedir pra ela me botar 

num curso, já vou entrar no curso, aí diminui. Eu vou mostrar que, como, eu 

tô empenhado nesse negócio aí, vou estudar, não vou faltar um dia, e vou 

botar uns papos nela. Aí ela vai me botar em uma audiência. No ESE não 

tem curso, não tem nada. Aí vou pedir pra me transferir de lá pra cá.  

Já tirei duas vezes na mansão, tomara que ela me mande de novo pra 

mansão, que na mansão já vou embora mais rápido. Tá tendo toda terça 

audiência, aí vou mostrar que tô empenhado, que quero sair dali mudado. 

Mas também não vou mostrar na mentira, vou mostrar na verdade, porque 

não vou querer ficar nessa aí toda hora. Já quase 18 anos... por isso vou ficar 

tranquilo. 

 

 Wagner, um adolescente que já havia cumprido uma medida de internação na EJLA, 

por meio desse relato, me despertou para uma reflexão: a maneira pela qual os adolescentes 

percebem os critérios pelos quais eles são julgados para receberem ou não uma medida e se 

apropriam de mecanismos que eles entendem pertinentes para que tenham alguma ingerência 

sobre essas expectativas. Em outras palavras, os adolescentes buscam dizer e fazer coisas que 
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 “pular” é um termo bastante usado pelos adolescentes para se referirem ao descumprimento da medida de 

semiliberdade, significando a evasão, a fuga dos adolescentes, quando pulavam, literalmente, os muros da 

unidade. A evasão também ocorre quando o adolescente não volta à unidade depois do final de semana.  
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possam auxiliá-los a sair da internação, ou ganharem uma medida de liberdade assistida na 

audiência.  

 Isso se dá, sobretudo, por meio do relatório que as técnicas realizam. Como já 

expliquei, esse relatório segue diretamente para o juiz que vai julgá-los, tanto para determinar 

a medida inicial, quando para decidir quanto ao fim do cumprimento de uma medida de 

internação ou de semiliberdade. Isso decorre do fato de que, de acordo com o ECA, os 

adolescentes não recebem um tempo exato que devem cumprir de internação e por isso são 

avaliados periodicamente para saber se continuam ou não presos.  

Um dia, por acaso, ouvi uma entrevista que uma técnica realizava para composição de 

um relatório, que revela que elas também têm ingerência na escrita. Transcrevo o que anotei 

nesse dia em meu caderno de campo:  

 

Ouvia, enquanto aguardava o adolescente que tinha pedido para os agentes 

para entrevista, uma entrevista técnica com um menino que teria audiência 

no dia seguinte. A técnica perguntava para ele coisas como: “Onde mora? 

Com quem? Tem irmãos? Nomes? Endereço? Situação familiar (se os pais 

eram ou não vivos)? Idade? Última apreensão? Já houve outras apreensões? 

Família recebe pensão do INSS? Estava estudando?” A essa pergunta, o 

menino respondeu que parou de estudar por conta da greve. Ela disse que 

escola entra em greve e depois eles entram também e não voltam a estudar. 

Ela perguntou a ele se ele pensava que a juíza ia achar isso legal. E, em 

seguida, disse que estava escrevendo no relatório que o menino estava 

desestimulado por conta da greve, e ao mesmo tempo, em sentido contrário 

do que escrevia no relatório, comentou “mentira, isso é uma desculpa e o 

juiz também ia pensar isso”. 

 

 Em relação às audiências a fala de outros adolescentes demonstra que essa tentativa de 

ingerência também ocorre quando eles estão diante dos juízes
68

. Inclusive, acredito que essas 

falas demonstram que os adolescentes compreendem o discurso de “família desestruturada” 

tão comum e recorrente quando se quer caracterizar os “adolescentes em conflito com a lei”. 

Tendo a consciência de que essa imagem contribui negativamente para seu julgamento
69

, eles 
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 Muitos adolescentes falavam sobre uma juíza que “odiava 157” e que quando ela julgava qualquer caso de 

roubo, era “internação na certa”. Eles diziam que ela tinha perdido uma filha em virtude de um assalto e por isso 

era muito rígida quando julgava crimes de roubo. Alguns chegavam a dizer que ela tinha uma tatuagem na qual 

se podia ler “odeio 157”, outros diziam que isso estava escrito em inglês, ou, ainda, que, na verdade, estava 

escrito “odeio...”, e os pontinhos queriam dizer “157”. Essa juíza era, para mim, um mito, que aparecia de forma 

recorrente na fala deles. Nunca soube quem seria essa juíza. Curiosamente, Natasha Neri (2009, p. 79), em sua 

pesquisa de mestrado, também menciona uma juíza que seria rígida com casos de roubo, em virtude do 

assassinato de sua filha durante um assalto.  
69

 Bárbara Lupetti (2013), em seu livro “Paradoxos e ambiguidades da imparcialidade judicial. Entre quereres e 

poderes”, descreve a maneira pela qual os juízes julgam de forma subjetiva os casos que chegam a eles e relata 

que os advogados e defensores públicos percebem essa subjetividade e buscam se apropriar dos critérios que eles 

se utilizam a seu favor, o que interfere no momento de configuração da própria audiência. Cito, “estratégias 
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buscam demonstrar que tem pais, e, como consequência, construir a imagem de estrutura 

familiar
70

, o que, para eles, poderia afastá-los da caracterização como criminosos.  

 

[Luana] Você falou [para a juíza] que não tava recebendo visita?  

[Alexandre] Não, eu ia falar, mas não falei não, com medo dela mudar de 

ideia.  

[Luana] Ela podia te dar uma internação por isso? (Ele tinha recebido uma 

Liberdade Assistida)  

[Alexandre] Claro... 

 

[Marlon] Às vezes ela [juíza] dá internação porque tá abandonado [pelos 

pais]. Já vi vários. 

 

[Edilson] Minha mãe vai levar a coisa [documento que confirmasse a 

matrícula] da minha escola também [para a audiência], pra ajudar mais.  

[Luana] E sua mãe estar lá, ajuda?  

[Alexandre] Ajuda, pelo menos não pensa que tá abandonado, tipo, a juíza 

não pensa que eu não tenho pai nem mãe.  

[Luana] Se ela pensar isso ela pode te dar internação?  

[Alexandre] Tem vez que te dá continuação, tem vez que dá internação 

também.   

 

 

2.5. Os prédios 

  

[Paulo] Nós é da Comarca, do convívio, só bandido, ladrão, só quem vai dar 

continuidade na pista, na rua. Capital é quem vai ficar tranquilo, mudar de 

vida. E lá na protetora, é vacilão. Nós ali é só quem vai continuar na mesma 

vida na rua. Vai chegar, vai dar continuidade, vai meter a mão, aí tem que ir 

pra dentro.  

[Em seguida, Paulo descreve um possível diálogo com um funcionário]  

O funcionário pergunta.: “Tu vai virar o que quando sair?”  

“Bandido”.  

Bum [manda para Comarca].  

“vou virar bandido, já sou bandido”.  

Eles [funcionários] pergunta: “Tu vai sair vai fazer o quê?”   

“Vou virar pastor, vou fazer isso”.  

[Manda pra] Capital.   

“Tem mancada na pista? Já roubou ônibus, já roubou táxi?”  

“Tem? Então vai lá pra protetora.” 

 

 Ao saírem do momento do acolhimento, narrado no início desse capítulo, os 

adolescentes são levados ao pátio central da unidade, onde os agentes costumam permanecer 

                                                                                                                                                                      
advocatícias também elucidam o quanto fatores „extra-autos‟ interferem na administração dos conflitos. E, aliás, 

reforçam o que todos já sabem: que essas interferências existem e, conhecê-las (e manejá-las), é fundamental 

para uma atuação profissional eficaz no foro.” (p. 541) O que chama atenção é que os adolescentes, embora não 

tenham a expertise do direito, compreendem essa dinâmica e buscam utilizá-la também em seu favor.  
70

 Devo dizer, uma determinada imagem de estrutura familar, tendo em vista que o que é estrutura familiar para o 

juiz pode não ser o mesmo para o adolescente. Não tive oportunidade de desenvolver mais esta questão, já que 

não participei das audiências, mas observo que ter “pai e mãe”, ou, como era comum, somente “mãe”, aparecia 

como um ponto central e importante para a configuração dessa "estrutura", como as falas sugerem.  



64 

 

sentados ao redor de uma mesa. Nessa mesa costuma ficar o prancheta, agente que fica com a 

relação entre o número de cada adolescente e o número do alojamento em que estão. Naquele 

momento, os adolescentes sentam em fileiras, com as mãos para trás e a cabeça baixa, e 

aguardam que os agentes determinem em qual prédio e alojamento cada um deles ficará. Para 

isso, os agentes realizam uma pequena entrevista com cada um, conforme a transcrição de 

Lucas explica. São três prédios nos quais os adolescentes podem ser alocados: a Comarca, a 

Capital e a Protetiva. 

 Essa nomenclatura não se relaciona com o local de apreensão ou de moradia dos 

adolescentes, portanto, estar no prédio da Capital não guarda qualquer relação com morar ou 

não no município do Rio de Janeiro. A primeira apresentação que tive dos três prédios foi na 

visita que realizei sob condução da direção, ocasião em que ela me explicou que o prédio da 

Comarca era o motivo de descontentamento e de vergonha da unidade, já que estava em 

péssimas condições, era escuro e antigo, mas ainda assim recebia a maior parte dos internos. 

A construção era, de fato, a mais antiga entre as três, e constituía a parte remanescente do 

antigo prédio do Padre Severino. A Capital já possuía instalações mais modernas, era um 

prédio mais novo e recebia, em sua maior parte, adolescentes de primeira passagem. A 

Protetiva tinha sido o último prédio construído, e por isso tinha a melhor infraestrutura.  

 Essa visão foi a que a direção me transmitiu, e não pude avaliar de maneira tão 

completa segunda a minha perspectiva, já que conheci apenas os alojamentos da Comarca. 

Nos dois outros prédios, somente entrei em áreas centrais, sem conhecer os alojamentos, mas, 

para mim, essas áreas eram visivelmente mais novas, mais arejadas, mais iluminadas e amplas 

do que a Comarca. A Capital e a Protetiva não eram escuras como o prédio antigo, que 

mesmo sem considerar os alojamentos, era possível ver que era um prédio menos arejado e 

iluminado.  

 Conheci a Comarca, em um momento em que os adolescentes daquele prédio estavam 

no pátio, e um agente se prontificou em me levar para conhecê-lo. As anotações que fiz em 

meu diário de campo nesse dia, o descreviam como um prédio cinza, escuro, constituído por 

concreto e vigas de ferro, onde eu me imaginei com dificuldades de dormir. O chão era 

escorregadio, levemente molhado, e eu andava em passos curtos. Havia oito comarcas – que 

também é sinônimo de cama – em cada um dos alojamentos, algumas com um colchão, outras 

não. Toalhas penduradas próximas à janela
71

. Um banheiro que não tinha porta em cada 

alojamento, com um vaso sanitário, sem tampa, e um chuveiro em cada um deles. O agente 
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 Essas janelas que davam para a quadra em que eles jogavam futebol eram chamadas de gogobol. 
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me mostrou, inclusive, inscrições nas paredes feitas com gomas de marcar e papel molhado, 

nas quais constavam nomes de facções do Rio, dentre outras palavras e siglas que não 

consegui decifrar. Uma dessas siglas que não conhecia era “FM”, que o agente me explicou 

que significava “família menor”, que representava o Terceiro Comando e a ADA, que ficavam 

juntas nos quatro últimos alojamentos daquele prédio.  

 Voltando à divisão que os agentes estabelecem entre os adolescentes, a primeira e 

mais simples se dava em facções
72

, tendo em vista o local de moradia de cada um deles. 

Felipe, o único adolescente que entrevistei que não era do Comando Vermelho, me explicou:  

 

[Felipe] ADA e Terceiro fica junto, só não fica o Comando.  

[Luana] Não mistura com o Comando, né?  

[Felipe] Tá maluco, se não a gente... um mata o outro. Um mata o 

outro lá dentro.  

 

 Essa divisão em facções é recorrente em presídios e unidades socioeducativa no Rio 

de Janeiro. Inclusive, é comum que existam presídios separados para cada facção. No Padre 

Severino, a maior parte das atividades, como pátio, escola, e refeições ocorre com os 

adolescentes separados por facções, contudo, na visita, que ocorre em um único dia da 

semana, no sábado à tarde, os adolescentes ficam juntos. Eles me explicavam que ninguém ia 

querer dar confusão e arrumar briga naquele momento no qual estavam com os familiares, que 

eles mereciam respeito e que não fazia sentido que eles quisessem arrumar problemas entre si, 

porque não era interesse perder o momento com os pais para isso. 

 Para além do critério de facções, me interessa pensar na descrição que Paulo 

estabelece na transcrição que abre essa seção, relacionando a divisão de prédios com a 

expectativa de dar continuidade na pista ou de mudar de vida. Sua fala enfatiza a perspectiva 

que cada adolescente tem para além da internação e a relaciona com a divisão física 

estabelecida no Padre Severino. A Comarca é o convívio, é o lugar dos ladrões e bandidos, 

que querem dar continuidade na pista; a Capital é para quem quer mudar de vida.  

 Entretanto, observo que o critério que ele narra como determinante de quem vai ou 

não para a Protetiva está focado não na expectativa, mas sim em um fato passado que 

caracterizaria a mancada. Isso se torna visível inclusive em uma análise dos tempos verbais 

que ele usa para descrever as perguntas que os agentes fazem para eles: “Tu vai virar o quê 
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 Apesar de ter escrito que quem estabelece essa divisão eram os agentes, não acredito que é a forma mais 

coerente de atribuir a responsabilidade por essa separação, já que essa divisão vem das facções, de fora para 

dentro, e não são exatamente os agentes que a estabelecem. Eles apenas organizam uma divisão já estruturada na 

estrutura física do Padre, para evitar confusões.  
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[...]?” “Tu vai sair vai fazer o quê?”, se referindo ao futuro, em contraposição às perguntas 

“Já roubou ônibus, já roubou táxi?”, utilizando-se do pretérito.  

 Essas reflexões sobre a divisão entre os prédios, relacionados à Protetiva, me 

chamaram à atenção para duas questões: a categoria mancada, ou vacilão e a percepção de 

sujeira/impureza que decorre dessa categoria, como tentarei refletir agora.  

 

2.6. O Seguro  

 

 A Protetiva, também chamada por eles continuamente de Protetora, apresentava duas 

caracterizações que se confundiam no mesmo espaço: a primeira e mais institucional era 

considerá-lo como um prédio que receberia os adolescentes mais novos, de forma a “protegê-

los”
73

 da má influência dos adolescentes já mais envolvidos com o crime, visão, inclusive, que 

me foi exposta por um agente que me explicou que colocavam na Protetiva os adolescentes 

mais vulneráveis, que não tinham a “índole criminosa”, para que não fossem influenciados 

pelos demais; a segunda, e que me interessa mais desenvolver aqui, era a associação ao 

seguro, que seria para o adolescente que não pode ficar no convívio, reservado, assim, para o 

vacilão ou mancada. 

 Para compreender a categoria mancada, cito a fala deles: 

 
[Luana] E a protetiva? 

[Thiago] É os vacilão, estrupador, estrupa a mãe... os vacilão mesmo, que 

não merece ficar no nosso meio.  

[Luana] Isso é regra da cadeia, ou do crime?  

[Thiago] Do crime, se eles ficar, nós vai pegar eles. Se eles ficar no nosso 

alojamento, é caso até de morte. Tipo assim, uma suposição, tu sou eu, tu 

não ia querer ficar com um estrupador no teu alojamento.  

[Luana] E assalto de ônibus?  

[Thiago] Também, aí é mancada.  

[Luana] É igual a vacilão, é a mesma coisa? 

[Thiago] É.  

 

[Luana] E estupro?  

[Omar] Isso já fica separado... Se der mole, roubar ônibus, por exemplo. 

Ônibus já é mancada, porque é muitas pessoas de favela, muitas pessoas que 

estão no ônibus
74

 são família de outros, até nossa também... e estupro 

também, fica no seguro, num lugar separado. 

 

[Thalisson] Convívio é Comarca. Protetiva são aqueles que não pode ficar 

no convívio porque pode apanhar até morrer. 
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 Guardando clara conexão com o nome “protetiva” 
74

 Tratarei melhor dessa relação com o ônibus no capítulo 4 
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 Assaltos a ônibus, táxi ou vans, e praticar estupro são atitudes consideradas mancada, 

que são praticadas pelos vacilão, são adolescentes que não podem permanecer no convívio 

porque quebraram regras do crime
75

.  

 Além disso, alguns adolescentes também diziam que homossexuais deveriam 

permanecer no seguro: “[Luana] E na Protetiva, eles que escolheram ficar lá? [Marlon] Não, 

eles têm mancada... viado...”. A fala de Omar explicita as moralidades presentes nessa visão: 

 

[Luana] E gay?  

[Omar] Também. Tipo, se tiver, e tiver alguém pra responder com ele, ele 

tira com a gente, normal, só que tudo que é dele, é dele. A gente não pode 

usufruir de nada que é dele. Tipo, o copo dele, a gente não sabe o que ele 

cometeu lá fora, tipo aquilo dele é separado.  

[Luana] Se ele tiver trabalhando na boca
76

 é tranquilo?  

[Omar] Ele é completamente respeitado, ele rodou pelo cumprimento, ele 

na dele, ele só não pode faltar com respeito com o homem aqui. Ele tira no 

convívio, se o cara tiver patrão na pista, ele tira no convívio. Tira normal, 

mas tem gente que não gosta, né... É muito constrangimento, é muita 

apelação, muita..., entendeu? Mas não pode diminuir eles por isso. Mas é 

muita provocações que é capaz dele ir prum lugar separado, entendeu? Por 

ele ser homossexual. Ele é provocado, porque ele é diferente, a maioria, 

todos são homem, certo? Ele é homem também, mas ele... tipo, imagina, a 

gente toma banho todo mundo junto, aí ele fica olhando... É meio 

constrangedor. Pessoal não gosta, aí ele prefere ficar no lugar dele, com a 

sexualidade dele... 

 

 Abro aqui um parêntese, já que Omar, quando fala que deve separar as coisas de um 

gay para não misturar com os outros, explicita outra categoria muito usada pelos adolescentes, 

“de ralo”. Apesar dele não se utilizar dessa expressão, muitas vezes a escutei associada ao 

homossexual, e o seu significado estava ligado à perda em virtude do nojo de compartilhar 

objetos pessoais com eles, o que tem tudo a ver com a percepção de sujeira que os 

adolescentes tinham, que em seguida explicarei melhor. Para melhor esclarecer essa visão, 

cito Alexandre, que me explica:  

 

[Alexandre] Tipo assim, vamos supor, assim, o moleque acabou de beijar 

homem. Aí tipo assim, nós é da boca, ele não vai chegar e vai fumar do 

nosso ... nós tá fumando um baseado, aí vai rolar pra ele, ele vai levar todo 

mundo de ralo.  
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 Sobre essas divisões entre seguro e convívio, mas analisadas no contexto paulista, Marques (2009) explora a 

categoria “proceder” como “Algo que orienta partes significativas de experiências cotidianas. Melhor dizendo, 

algumas junções singulares de regras e de instruções sobre condutas, em contínua transformação, verificadas em 

diferentes redes sociais, recebem o nome de “proceder”. (2009, p. 24). Sua pesquisa explora a forma pela qual o 

“proceder” estabelece uma divisão moral, e também espacial entre os presos dentro da cadeia, tendo em vista 

que ter ou não proceder está associado a estar ou não no convívio.  
76

 Local onde o tráfico realiza suas vendas. 
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[Ele continua] “Escova [de dente] vai no chão, vai de ralo... tu não vai pegar 

a escova no chão, e lavar ela no sabonete e escovar os dentes, é nojento”. 

 

 Voltando à divisão, os agentes diziam que tinham de separar esses adolescentes dos 

demais, que não poderiam ficar no convívio, porque eles acabavam “se matando” dentro dos 

alojamentos. Era, portanto, uma forma de evitar confusões e problemas para eles. Um dia em 

que estava próxima aos agentes, eles comentavam entre si que um adolescente tinha “dado 

mole” porque não tinha dito que havia praticado um roubo dentro do ônibus, e como os 

agentes não sabiam, não o colocaram no seguro, o que, segundo eles, poderia ter custado a 

vida daquele adolescente. Além disso, um dos meninos, durante uma entrevista, me narrou um 

espancamento no qual ele tinha participado dentro do alojamento em que ele estava, porque 

um dos adolescentes tinha “pegado santo” e o “santo” teria apontado dois adolescentes como 

vacilão: um era X9
77

 e o outro era estuprador. Os adolescentes apanharam a noite inteira de 

todos os demais, mas não morreram.  

 Quando ele me narrou esse acontecimento, dizia morrer de medo de “santo” e disse 

que não queria bater nos outros adolescentes para não “assinar homicídio”, mas que não tinha 

saída porque o “santo” poderia puni-lo. 

 

[Luana] Fiquei sabendo que baterem um menino aqui, né?  

[Alexandre] Pô, foi lá no meu alojamento. Tinha acabado de chegar do 

CTR, moleque lá pegava santo. O moleque pegou santo lá, e o outro 

moleque tinha estuprado as criancinhas e o outro xisnovou os cara pro tio 

dele. Aí os moleque bateu muito nele. 

[Luana] E quem descobriu?  

[Alexandre] O santo... Tipo, ele veio e falou assim, todo mundo que 

chegava ele perguntava se tinha mancada na pista, aí nós falava que não. Aí 

ele perguntou pro moleque, ele disse que não tinha, aí ele perguntou „tem 

certeza que tu não tem?‟, aí ele começou a confessar tudo. O gordinho cagou 

até nas calças de tanto medo... [era o X9]. Pô, fiquei, como, quase que eu 

assinei homicídio. Todo mundo do alojamento bateu neles... Tipo assim, não 

queria bater não, mas tive que bater. Se não os moleque ia ficar falando que 

eu acoitei a mancada deles.  

[Luana] E quem começou a bater?  

[Alexandre] Hãn, o santo falou que era pra bater, que era pra cobrar, se não 

ele ia matar. Tenho mó medo desses bagulho. Eu ficava olhando assim, 

coração ficava, como, tremendo pra caraca, fi. Mané, toda vez, igual na outra 

passagem, tinha acabado de chegar um moleque lá, que tinha cobiçado a 

mulher do outro moleque. Os moleque cismaram de matar ele, eu „caraca‟. 

Sorte que ele conseguiu bicar [chutar] a chapa [grade do alojamento], fi, os 
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 O x9 é o traidor, que entrega informações relativas aos criminosos para a polícia ou para uma facção rival. 

Xisnovar é o que o X9 faz.  



69 

 

funcionário veio e pegou todo mundo [baterem em todo mundo] do 

alojamento
78

. 

 

 Essa imagem de mancada também era muito associada à imagem do adolescente que 

fica de fanfarronagem, o adolescente que não respeita os outros, que arruma confusão e que 

cria problema com os agentes. É o menor fanfarrão, que apresento no capítulo seguinte de 

forma mais clara, mas é importante que desde já eu esclareça que esse menor que fica de 

fanfarronagem vai para o seguro, porque ele cria uma desordem, por não cumprir as regras, 

só que dessa vez, não exatamente as regras do crime, mas as regras da cadeia.  

 

[Michel] Aí eu já fui direto pra Protetora.  

[Luana] Lá é ruim?  

[Michel] Lá, tipo, como, eu não gosto nem desses menor. Hoje eu tava de 

madrugada dormindo, várias gentes, os menor lá fica de fanfarronagem, 

mexendo no cabelo, linha assim no meu ouvido, fica negócio de enforcar, 

fica um batendo fight com outro. Lá tem um menor
79

 grandão, que parece de 

menor, fica cantando igual criança, fica de putaria, cantando vários bagulho. 

Aí falei pra ele, mano, tu é grandão, bobão. Quer tirar cadeia no brindão, 

quer ficar nessa daí, que nem criança, aí ficava falando várias merdas.  

 

[Matheus] [sobre a Protetiva] fica lá mais mesmo é vacilão, lá é certo ficar 

vacilão, mas tem muitos que tá lá que não é vacilão... Quando é primeira 

passagem... A maioria, os funcionário joga lá. Quando vê que é menorzinho, 

pequeninho, que já vê que vai dar problema aqui, os funcionário já pega e 

bota pra lá. Não ouve, tu quer falar eles não vai escutar.  

 

2.7. A sujeira 

 

 Toda essa categorização, tanto no que diz respeito à expectativa que os adolescentes 

têm ao sair da Unidade, quanto no que se relaciona com o que o adolescente praticou antes da 

internação, revela uma moralidade que se verifica na divisão deles naqueles três prédios. Em 

outra estrutura analítica, como mencionei acima, observei de que maneira essas moralidades 

influenciam na visão que eles tinham sobre a sujeira na unidade.  

 Essa percepção se deu quando ao final do trabalho de campo eu tinha a imagem de que 

a Protetiva, que neste caso seria melhor chamar de Seguro, era o prédio mais sujo dentre 
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 Aqui aparece uma das formas do sistema de cobrança dos adolescentes dento do alojamento, que não é 

exatamente a mesma cobrança que descrevo no capítulo seguinte, que é aquela que os agentes estabelecem. Essa 

fala tem a ver com os controles exercidos por eles mesmos, que eles indicam quando dizem que “da galeria pra 

fora quem manda é os funcionários, mas pra dentro não”. Contudo, como observo adiante, os controles exercidos 

pelos agentes aparecem de forma mais recorrente em suas falas, mesmo que eu não introduzisse essa temática 

para eles e por isso acabou recebendo mais destaque durante a escrita.  
79

 Interessante observar como a imagem do menor está associada à fanfarronagem, o adolescente que dá 

problemas, também chamado de bebel. Todos ali eram menores de idade, mas havia uma diferenciação entre os 

menos ou mais maduros, o que se torna perceptível na fala de Michel.  
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todos eles. A imagem que os adolescentes me passavam era de que o seguro era um lugar 

impuro em comparação aos outros prédios. Quando retomei minhas anotações do meu 

primeiro dia em campo, me assustei de ler que eu mesma tinha escrito que a Protetiva era o 

prédio mais moderno, mais claro, e com melhor infraestrutura. Foi quando me atentei que a 

percepção deles do que era impuro, estava atrelada à imagem dos vacilão, daqueles que 

tinham mancada na pista, dos menor fanfarrão, ou, ainda, dos gays, que “é de ralo”. Paulo 

deixa bem clara essa moralidade: “os funcionário perguntou se roubou ônibus, se tem 

mancada, alguns falam e vai direto pro seguro... Lá eles fedem. Seguro é feião, tá maluco, 

pegar piolho, seguro, os vacilão”.  

 Em contraposição, a Comarca pode ser vista como limpa, e o melhor de todos os 

prédios: 

  
[Luana] E onde você tá? Na Comarca? 

[Thiago] Lá é o melhor de que todos, é o maior deles. Para mim é, tem piso 

até no banheiro.  

[Luana] Os outros não têm não? 

[Thiago] Não.  

[Luana] Quantos ficam com você?  

[Thiago] Acho que uns oito. 

[Luana] Tem cama para todo mundo?  

[Thiago] Tem.  

 

 Assim, estar no seguro é ruim, pega mal, já que é um lugar sujo. Essa caracterização 

faz com que, às vezes, o seguro seja um lugar de punição
80

, já que deixa a marca da impureza, 

é o lugar do vacilão. Um dos meninos que entrevistei estava na Protetiva e quando eu 

perguntei a ele se lá funcionava como seguro, nós tivemos o seguinte diálogo. 
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 Paulo me narrou uma situação em que foi colocado no seguro por uma desavença com um funcionário, 

demonstrando essa percepção de seguro como punição: “Ele tá aqui todo dia [um funcionário]. Aí nessa já, 

como, ele foi e virou pra mim. Aí ele tava no refeitório, e falou pra eu aguardar ele aqui. Mandou o prancheta 

falar qual alojamento que eu tô, e falou „tu vai por seguro, pra parar de ser moleque‟. Eu „moleque o quê? Eu sou 

bandido, sou sujeito homem.‟ Na frente dos meus amigos, muito amigo, no refeitório. Aí já nessa ele me 

empurrou. Quando ele me empurrou, tipo, eu empurrei ele também e já fui pra trás. Empurrei ele, vou ficar 

quieto? Aí, ele não me encostou não. Ele já tava vindo nervosão, aí o da prancheta não deixou não. O da 

prancheta „não, não, não. O garoto foi inteligente, o garoto foi sagaz, pediu boa tarde, isso‟. Não levei nenhum 

tapa na cara. Aí fui pro seguro, sozinho, sem água, sem nada, Aí chegou um da audiência, estrupador, já tava 

quase pegando ele. Falei pra ele ficar longe. O outro era quilingue, pegava a carga dos amigos. Pegava coisa dos 

amigo, do tráfico. O outro falou que era X9. Todo mundo falou pra mim a mancada, tem que falar, se não vou 

matar logo. [No dia seguinte, ele tentou reverter a situação com o funcionário e continua a narrativa] “Aí seu 

funcionário, tipo assim, papo reto legal, vou me redimir pro senhor não, mas, como, tu não é meu pai, e também 

não sou teu filho. [...] Tipo assim, primeiramente, bom dia, não vou falar também, como, pra mim não tá sendo 

um bom dia, tô preso porque eu que procurei, mas tipo assim, o senhor não tá na condição de me tirar daqui [do 

seguro], não? Aqui [seguro] é lugar de vacilão, tô tirando vaga de vacilão. Vacilão que vem do CTR fica aqui, 

não vai ter cama, porque gente que é da Comarca não tem nada a ver tá aqui.” A tentativa foi bem sucedida, e ele 

voltou para o convívio. 
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[Luana] Lá funciona como seguro?  

[Yure] Eu não sou vacilão. O plantão que eu cheguei aqui, a juíza deu um 

papel pra quando eu chegasse aqui do CTR mostrar pra eu ficar junto com 

meu irmão.  

[Luana] E você gosta de estar lá?  

[Yure] Gosto nada, não sou vacilão, não tenho nenhuma mancada na pista. 

Nas outras passagens eu tirei tudo na Comarca, no convívio... Não tô 

gostando não. 

 

 Por outro lado, outros adolescentes que estavam na Capital narravam a Comarca 

como um lugar cheio, e que eles preferiam ficar na Capital mesmo, porque era mais vazio e 

mais limpo. Os adolescentes mais novos e com menor envolvimento com o crime tinham essa 

percepção da Comarca como um lugar mais sujo, enquanto os do convívio consideravam a 

Comarca o mais prédio mais limpo de todos. O diálogo entre dois adolescentes que 

entrevistei em conjunto e outro que estava na Capital revela essas comparações: 

 

[Luana] Já ficaram na Capital?  

[Diego] Dizem que lá é mais sujo do que o da Comarca.  

[Wagner] Não é não, já fiquei lá, é mais limpo e tem menos gente. Fica 4 

camas, aí fica só 4... 3. 

 

[Luana] Na EJLA era melhor?  

[Vanderlei] Melhor, tinha banho de piscina, banho de sol... Da Comarca 

aqui eles fala que tem rato, mais sujo, mas eles faz a limpeza também 

  

 Assim, as noções de limpeza e sujeira dos prédios estavam associadas à imagem do 

grupo de adolescentes que ocupava cada um deles, em diálogo com o que Mary Douglas 

propôs ao dizer que “A impureza absoluta só existe aos olhos do observador” (p. 6, 1976). O 

seguro era representativo de adolescentes que não seguiam as moralidades que outros 

compartilhavam em relação às práticas criminosas – os do convívio –, e por consequência, 

simbolizava a impureza, entendida como “uma ofensa contra a ordem” (Douglas, 1976). Por 

outro lado, para os adolescentes que estavam em sua primeira passagem, a Comarca, que era 

o lugar dos que estavam mais envolvidos com o crime, podia ser um lugar sujo.  

 Esse sistema classificatório, além de se distanciar daquele que a direção me transmitiu, 

também se afastava do que eu via continuamente em jornais e reportagens sobre o Padre 

Severino, o que me auxiliou ainda mais a perceber as distintas percepções e moralidades entre 

os adolescentes, os funcionários e outros atores que tinham contato com a Unidade, como 

profissionais do Direito, ou jornalistas. Pude perceber que analisar as “más condições” pela 

cor das paredes e do chão, e pela presença de ratos ou de lixo no chão, não dava conta do 
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sistema classificatório dos adolescentes, já que havia outras moralidades que os adolescentes 

acionavam para entender a sujeira naquele espaço. 

 Dessa forma, tentei expor neste capítulo, pensando na particularidade do Padre 

Severino ser uma Unidade Provisória, de que maneira a expectativa dos adolescentes 

influencia na percepção da experiência da internação, no cumprimento ou não da medida 

imposta, e também na divisão entre os prédios da Unidade. Além disso, busquei revelar as 

distintas moralidades que percebi durante minha pesquisa, tanto em relação aos adolescentes, 

quanto em relação aos demais funcionários, dialogando com as expectativas em relação 

àquela passagem e com a noção de sujeira e limpeza. 
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III – "Tem que fazer por onde pra não ser esculachado" 

 

3.1. A tensão 

 

15 de dezembro de 2016 – Sarau Cultural 

 

Finalizando o semestre letivo da Escola Padre Carlos Leôncio da Silva, que funciona 

dentro do Padre Severino, os professores e direção da escola organizaram um sarau 

cultural, que recebeu o nome de “100 anos de samba”, atividade que hoje decidi 

acompanhar, ao invés de realizar entrevistas. Com meu caderno em mãos, me sentei 

em uma das cadeiras da sala na qual o sarau iria acontecer e aguardei a entrada dos 

adolescentes. Diferente do que ocorreu no “acolhimento”, as cadeiras estavam 

organizadas em semicírculo. A sala estava preparada para esse evento: havia 

instrumentos espalhados nas cadeiras e desenhos feitos pelos adolescentes pregados 

nas paredes.  

Aproximadamente trinta adolescentes entraram e se sentaram, todos da família menor, 

já que essa mesma atividade já tinha sido realizada na parte da manhã, mas somente 

com a participação de adolescentes do Comando Vermelho. Alguns, ao entrarem, 

apontavam para as paredes e se identificavam como autores dos desenhos. 

A professora de artes começa a falar, contando sobre o surgimento do samba no Brasil. 

Ao final de sua fala, ela incentiva os adolescentes a tocarem os instrumentos dispostos 

na sala, mesmo que não saibam muito bem o que fazer com eles. Em seguida, 

professores começam a se revezar na leitura de poemas. Suas falas se misturam com o 

som desritmado dos instrumentos que alguns adolescentes continuam a tocar.  

Após a leitura de alguns poemas, uma música começa a tocar, e a diretora da escola 

entra na sala para realizar uma apresentação de dança do ventre, ela está vestida à 

caráter. Essa cena provoca risadas da maior parte dos adolescentes, e, ao mesmo 

tempo, uma descontração e euforia que eu não havia presenciado até então no Padre 

Severino. Ao final da música, há uma tentativa de retorno ao silêncio para que outros 

poemas sejam lidos. Uma das professoras anuncia a leitura de um poema muito 

especial, de autoria de um dos ex-internos do Padre, e convida um dos adolescentes 

para ler. Todos se silenciam para escutá-lo. 

A proposta ao final do sarau era a realização de um karaokê e depois algumas 

professoras dançariam jongo. Um professor “abre o palco” cantando duas músicas, 

utilizando um microfone e um piano que estavam na sala. Em seguida, o microfone 

estava aberto para quem quisesse cantar e tocar os instrumentos disponíveis na sala. 

Quatro adolescentes se levantam para cantar, e dois tocam os acompanhando.  

Entram as professoras dançando jongo, e ao final, elas levantam alguns adolescentes 

pelas mãos, propondo que todos dancem juntos. Alguns se levantam, sorrindo e 

animados. O professor que estava responsável pelo som, coloca um funk para tocar. O 

clima era leve e descontraído, nada remetia à imagem das fileiras do pátio. Os braços 

estavam livres e as pernas começam a entrar no ritmo da música. Há grande harmonia 

entre os corpos e o som. Os próprios adolescentes começam a chamar outros, ainda 

sentados, a realizarem duelos e dançarem passinho. As músicas são acompanhadas de 

clipes, projetados em uma das paredes da sala. Uma delas gera muita risada entre os 

adolescentes, porque mulheres aparecem dançando de lingerie. O professor 

responsável pelo som demonstra certo nervosismo e se enrola um pouco para 

conseguir mudar a música, e antes que ela termine, consegue. Os outros professores 
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também se mostraram preocupados com as imagens que eram transmitidas, mas, ao 

mesmo tempo, riem da situação.  

A atividade se encerra com a entrada de um agente informando que já estava na hora 

do jantar. Sob a sua condução, os adolescentes formam filas, se dividem por 

alojamentos, e saem da sala, com as mãos para trás e a cabeça baixa. 

 

10 de janeiro de 2017 - Missa de São Sebastião 

 

Mais um dia de muito calor na minha ida ao Padre. Saí no mesmo horário de sempre e 

caminhei os aproximadamente 10 minutos de percurso entre o ponto de ônibus até a 

entrada da Unidade. Entrei e fui direto para a sala da direção. Um dos diretores que lá 

estava disse que talvez fosse um dia complicado de fazer entrevistas, porque estava 

tendo uma grande missa com boa parte dos internos. Eu disse que não faria mal, que 

eu poderia só assistir à missa com eles. Me dirigi ao pátio, e vi os aproximadamente 

duzentos adolescentes, sentados em fileiras, aguardando o início da missa.  

Nunca tinha visto o Padre tão cheio quanto naquela tarde. O setor de comunicação do 

DEGASE, por meio de câmeras fotográficas, registrava o momento e havia muitos 

funcionários que eu não conhecia na quadra aguardando à missa. 

Eu perambulava pelo espaço sem saber onde ficar: em pé, atrás de todos os 

adolescentes, ou em pé, ao lado deles; sentada em alguma das cadeiras que estavam 

espalhadas na quadra; perto dos agentes; perto da direção; ou perto das técnicas. 

Pensava que essa escolha era relevante, porque os adolescentes poderiam me ver e me 

associar a algum desses grupos.  

Nessas idas e vindas, acabei parando ao lado de um agente, que estava na entrada da 

quadra, porque ele começou a conversar comigo, depois de eu perguntar para ele quais 

alojamentos iriam assistir à missa. Os adolescentes da família menor não estavam na 

quadra, mas dentro dos alojamentos, portanto, só havia adolescentes do Comando 

Vermelho na missa. 

Ele me contava que preferia trabalhar com os meninos da família menor, que davam 

bom dia para os funcionários, e que, às vezes, até jogavam bola com os agentes. Para 

ele, os meninos do Comando Vermelho eram menos organizados e muitos não tinham 

envolvimento com o tráfico, mas, mesmo assim, se identificavam como pertencentes à 

facção. Ele acreditava que muitos dos adolescentes que estavam ali, eram meninos de 

rua e “tiravam onda” de bandido, ou de vagabundo.  

Ele me perguntou em qual área era o meu mestrado, respondi que em segurança 

pública. Como reação à minha resposta, ele esboçou um sorriso e disse que eles não 

eram da área da segurança pública, mas da educação, apesar deles acreditarem que o 

papel que eles desempenhavam estava associado à segurança pública.  

Nesse momento, chegaram três agentes com uniformes cinza e siglas que eu 

desconhecia: “CSINT”. Perguntei ao agente com quem eu conversava o que 

significava a sigla, e ele me explicou que eram da “Coordenação de Segurança e 

Inteligência” do DEGASE. Quis saber se eram os agentes que entravam na Unidade 

em caso de rebelião, ao que ele sorriu de forma um pouco irônica e disse que, em tese, 

eles eram a “tropa de elite” para isso, mas que não tinham experiência de pátio, como 

eles tinham, o que, na visão dele, os tornava despreparados para lidar com esse tipo de 

situação. Além disso, eles não conheciam
81

 os adolescentes, o que, segundo o agente, 

os impediria de conseguir segurar uma rebelião.  

                                                      
81

 Apesar dessa afirmação ressaltar o conhecimento dos adolescentes como um fator positivo para lidar com eles 

em casos de rebelião, os agentes não chamavam os adolescentes pelo nome e sim pelo número de matrícula. 
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Os minutos da conversa foram se passando e comecei a ficar agoniada. Estava sentido 

um desconforto em pensar que os adolescentes poderiam me ver ali, conversando por 

um longo tempo com o agente, e desconfiassem de mim. Percebi como as moralidades 

dos adolescentes estavam me afetando naquele momento, e aquele diálogo me deixava 

inquieta por mais importante que fosse para pesquisa.  

Apesar disso, dei continuidade à conversa porque outro agente se aproximou e 

também quis participar. Eu não fazia muitas perguntas, mas eles comentavam questões 

que acreditavam ser relevantes para minha pesquisa. Os dois, então, começaram a me 

falar sobre o que eles pensavam sobre aquele espaço ser ou não uma cadeia. Um deles 

falava que os adolescentes tiravam “onda” porque já tinham sido presos. O outro dizia 

que a escola que funcionava lá parecia não entender que os internos não eram crianças 

e ensinava coisas totalmente distantes da realidade deles. As placas coloridas para 

indicar os locais dentro da Unidade, e as aulas sobre coisas triviais ou “infantis”, para 

eles, nada tinham a ver com os adolescentes, que lá fora “já transaram várias vezes, 

tiveram filhos e mataram”. “Eles não são crianças, e a escola parece não entender 

isso”. 

Minutos depois, o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, chegou e aproveitei para 

pedir licença e entrar na quadra. Permaneci em pé, atrás dos adolescentes, observando 

de longe, como mais uma dentre tantas pessoas que estavam ali aquele dia.  

Durante a missa, me chamou atenção um adolescente que se levantou para pedir 

autorização a um agente para pegar água e levar aos demais. Com a sua permissão, o 

adolescente seguiu para fora da quadra, e o agente o conduziu, tocando-o suavemente 

nas costas. Quando o adolescente regressou, estava com uma garrafa grande cheia 

d‟água em suas mãos. Ele retornou a seu assento, e passou para o lado a garrafa, que 

circulou de mãos em mãos entre os adolescentes.  

A missa era de São Sebastião, e sua imagem foi carregada por quatro adolescentes que 

se prontificaram para isso. Depois de aproximadamente quarenta minutos, a missa 

terminou, por volta de 16h, e os adolescentes ficaram sentados aguardando para seguir 

para o refeitório. Era hora do jantar.   

 

 

 As duas narrativas acima retratam momentos nos quais pude acompanhar e observar 

algumas práticas que tocam em questões que busco refletir neste capítulo. O primeiro 

momento que descrevo ocorreu em função de uma atividade da escola e foi marcado por 

muita descontração. Era comum que eu saísse do Padre muito reflexiva, e, apesar de não ser 

regra, muitas vezes eu voltava para casa pesada, e, por isso, lembro que o dia do sarau cultural 

foi marcante pela leveza que senti ao sair de lá. Sua descrição me serve como ponto de 

oposição ao que eu estava costumada a observar. E a sua leveza, é, sobretudo, contrastiva.  

 Pensar o Padre Severino como um lugar tenso comporta muitas nuances, a depender 

da situação e das relações que se analisa. Para mim, chegar ao Padre era um alívio em 

contraste ao ambiente externo. Durante o trabalho de campo, muitas pessoas com as quais eu 

convivia me perguntavam como era fazer uma pesquisa em uma unidade de internação e eu 

respondia que me sentia mais segura dentro do que fora, já que eram constantes os avisos para 

que eu escolhesse um determinado trajeto entre o ponto de ônibus e a unidade, por ser mais 
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movimentado do que outros. Relatos de assaltos eram comuns na região, inclusive os próprios 

servidores do Padre me orientavam para tomar cuidado em alguns horários e ruas, e eu achava 

curioso pensar que eu me sentia segura assim que cruzava o enorme portão para entrar na 

unidade.
82

 

 Devo acrescentar que essa situação não era assim desde o começo. Ao contrário. Antes 

de começar as entrevistas individuais, em um espaço reservado para isso, eu sentia outro 

clima na Unidade, sobretudo quando acompanhava as atividades coletivas, nas quais havia 

muitos adolescentes fora do alojamento.
83

 Eu não os conhecia, e estava ainda me ambientando 

naquele espaço, portanto, lidava com o desconhecido e, diante dos conselhos de parte da 

direção para que eu estivesse atenta com a possibilidade de uma rebelião, o ambiente, para 

mim, se configurava tenso. 

 Ao longo da pesquisa, outras situações foram se estruturando, e em consequência, 

outras tensões. Nesse sentido, faço menção ao segundo momento descrito. A missa que 

presenciei e descrevi ocorreu quando já estava há aproximadamente três meses frequentando 

o Padre, portanto, não sentia a inquietação por estar na presença de um número considerável 

de adolescentes fora de seus alojamentos. Contudo, foi naquele dia que percebi outro conflito: 

o receio de criar a desconfiança com os adolescentes por ser vista conversando com os 

agentes. Foi quando percebi que as moralidades dos adolescentes estavam influenciando 

minha perspectiva e se refletiam na minha preocupação de escolher um lugar para assistir à 

missa. Eu me questionava: ao lado de quem eu queria ser vista por eles? 

  Minha relação com os agentes socioeducativos não pode ser considerada negativa. 

Não tive nenhum problema com os agentes durante todo o tempo em que estive ali, ao 

contrário, alguns se mostravam extremamente solícitos em buscar os adolescentes dentro dos 

alojamentos para que eu pudesse realizar as entrevistas. Entretanto, a relação que os 

adolescentes narravam, e algumas cenas que presenciei entre eles e os agentes, não era a 

mesma que eu tinha, como se pode supor, e por isso essa tensão que senti era um reflexo da 

relação estabelecida entre eles. 

 Assim, quando destaquei a leveza que presenciei no sarau cultural, me referia, por 

contraste, a situações que observei em que o controle dos adolescentes e a relação deles com 

os agentes me pareciam tensas e conflituosas. Esclareço que durante a atividade do sarau 
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 O mais interessante disso eram minhas conversas com os adolescentes. Muitos deles desejavam que eu 

entrasse e saísse em segurança, não somente ali, mas em outros lugares da rua, chegando a comentar: [Thiago] 

“na fé de Deus, você não vai ser roubada não”. Alguns me davam conselhos para lidar com uma situação de 

roubo, como não reagir, ou até mesmo correr se eu visse alguém que eu achasse suspeito.  
83

 No capítulo anterior, menciono esse movimento a partir da experiência olfativa, que acredito também se 

relacionar com a tensão que sentia no começo do trabalho de campo. 
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cultural, os adolescentes estavam em interação com os professores da escola da unidade e não 

com os agentes, o que certamente torna a relação totalmente distinta, como apontei no 

capítulo anterior. Não presenciei as mesmas situações de controle entre professores em 

relação aos adolescentes, como eu observava entre os agentes e os adolescentes, o que se pode 

ver no contraste da postura no sarau cultural, com as filas que se formaram com o fim dessa 

atividade após a chegada dos agentes.  

 Para exemplificar o que afirmei, destaco duas cenas que retirei do meu diário de 

campo:  

 
[Cena 1] O elástico do short.  

Um adolescente saiu da sala de atendimento após ter sido entrevistado pela 

Defensoria Pública e se apresenta aos agentes. Um dos agentes pergunta qual 

é o número dele [de matrícula] e quantas passagens ele tem, ao que ele 

responde “duas”. O agente, diante disso, diz “então ajeita esse elástico [do 

short], porque ele tá me irritando desde que eu vi”. O menino ajeita o 

elástico do short de forma que ele fique para dentro, sem estar à mostra. Um 

funcionário comenta da visita do Narcóticos Anônimos à Unidade, em tom 

de deboche, e um dos agentes diz, “a primeira coisa que eles querem quando 

saem é ir para o baile, fumar, pegar as novinhas, curtir”, enquanto há cinco 

adolescentes, de cabeça baixa e mãos para trás, aguardando o atendimento 

com a Defensoria em frente aos agentes, e não comentam nada sobre o que é 

dito.  

 

[Cena 2] Corpos dóceis, mansos e úteis.  

Um dia, cheguei à Unidade e havia um agente na sala da direção, que eu não 

conhecia. Um dos diretores me apresentou como pesquisadora, e disse, 

brincando que minha pesquisa era sobre “os agentes que batem nos 

adolescentes”. O agente corrige o diretor: “batem não, transformam em 

corpos dóceis, mansos e úteis, como diria Foucault”. Ele sorri e começamos 

a conversar. Explico sobre o que é meu mestrado, e ele fala sobre a diferença 

entre ser especialista em segurança pública e trabalhar 30 anos na polícia 

militar, afirmando que isso sim é ser especialista. 

 

 Essas pequenas descrições demonstram brevemente a relação entre agentes e 

adolescentes que busco analisar neste capítulo. A irritação com um elástico de um short que 

está à mostra revela muito mais do que uma preocupação com a forma dos adolescentes se 

vestirem. Os agentes, com essa atitude, estavam preocupados em impor um ritmo na cadeia, 

que fosse o ritmo deles, e não o dos adolescentes, conforme explicarei melhor adiante.
84

 

Inclusive a fala do outro agente, mencionando Foucault
85

 de forma irônica, revela essa busca 
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 Como apontei no capítulo anterior, os adolescentes são divididos de acordo com suas facções, o que demonstra 

a interferência de categorias do crime na organização do Padre, e, em alguma medida, esse controle é 

relativizado, já que os agentes não quebram essa organização.  
85

 O agente se referia ao que Foucault (2014) discute em seu livro “Vigiar e Punir”, quando fala sobre o 

surgimento das prisões e sobre a “disciplina”.  
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do controle. Diante disso, é gerado um conflito, que se refletiu na minha tensão em ficar entre 

eles. 

 Esse conflito se tornou evidente para mim a partir do relato dos adolescentes sobre a 

relação deles com os agentes. Pensando nisso, busquei compreender o que os adolescentes 

queriam dizer quando caracterizavam o Padre como um lugar de oprimissão e como se 

constitui a tensão naquela Unidade.  

 Entretanto, antes de simplesmente construir uma imagem de “agentes que batem em 

adolescentes” para exercer o controle, acrescento que a relação que observei é mais complexa 

do que isso. Inclusive a própria fala dos adolescentes demonstrava uma ambiguidade em 

relação aos agentes: “Mas aqui também, tipo assim, tem uns funcionário que é tranquilo, tem 

uns que já não são mais tranquilo. É só, como, tem que saber como levar funcionário” 

[Matheus]. Destaco, nesse sentido, a descrição da missa, na ocasião em que um agente conduz 

um adolescente para que ele busque água. O agente, ao tocar sutilmente o adolescente nas 

costas, e caminhar ao seu lado, me transmitiu uma imagem distinta da que observei na cena 

do elástico do short. Havia proximidade e não imposição de uma postura.  

Para refletir sobre essa ambiguidade e sobre a oprimissão, busco pensar a tensão a 

partir da maneira pela qual os adolescentes compreendiam a violência naquele contexto, 

considerando a necessidade de desnaturalizar esse conceito, conforme sugere Michel Misse 

(2016). Para isso, utilizo a categoria deixar na reta, que indica uma espécie de acordo entre o 

que eles consideram ou não uma conduta violenta, levando em conta a impossibilidade de 

realizar uma “delimitação unilateral” desse conceito (MISSE, 2016). Assim, busco pensar a 

partir da narrativa dos adolescentes o que era violência ou não e essa ambiguidade entre o que 

os adolescentes pensavam sobre os agentes. Por fim, reflito na maneira pela qual o fato de ser 

uma unidade provisória pode se relacionar a essa dinâmica, pensando sobre o ritmo e a 

percepção da passagem do tempo naquela Unidade.   

 

3.2. A violência 

 

[Luana] Como é que é ficar aqui?  

[Caio] Devido, tipo assim, não é bom por causa de que ninguém quer ficar 

preso, né? Mas devido à relação aos funcionários
86

, tu tem que dar respeito, 

                                                      
86

 Quando os adolescentes falavam em funcionários, eles se referiam tão somente aos agentes socioeducativos e 

não aos outros servidores da unidade, como professores, técnicas ou a própria direção. Assim sendo, deixo em 

itálico porque acredito que os funcionários representam para eles uma categoria que tem a ver com uma forma 

de lidar com um grupo específico, havendo uma espécie de norma de conduta genérica estabelecida, o que pude 

observar quando eles me diziam que “não pode dar bom dia para funcionário”, porque isso era mancada, apesar 

de alguns adolescentes problematizarem isso, como explico depois.  
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pra os funcionários te dar respeito. Pra tu não ser agredido, tu tem que fazer 

por onde. E dentro do alojamento a mesma coisa, se tem que fazer por onde 

com os amigos. Tu tá dentro do alojamento, é tipo uma família. Aí dentro do 

teu alojamento, vamos botar que tem 12 [adolescentes], 8 comarca [cama], 2 

dorme em cada cama, uns dorme sozinho, outros não, mas aí a relação entre 

nós é até boa, tranquilo.  

[Luana] E com os agentes?  

[Caio] Depende, tem que fazer por onde pra não ser esculachado. Bagulho 

que aqui tá mó oprimissão mesmo, porque eles quer esculachar, quer dar 

tapa na cara, não pode olhar pro lado, que eles quer dar tapa na cara, não 

pode conversar na fila, que eles quer dar tapa na cara, não pode falar no 

refeitório, que eles quer dar tapa na cara. Tipo, alguns plantões, outros são 

mais tranquilos, é mais de dar o papo, não é um esculacho. É mais de dar 

um papo. Mais de te chamar num canto, conversar.  

[Luana] Aí é bom para vocês?  

[Caio] Aí é tranquilo pra nós. Tem escola, tem a horta, tem o pátio que eles 

paga de manhã pra nós dar uma refletida, jogar um futebol, conversar com os 

amigos de outro alojamento.  

 

 Desde que cheguei ao Padre, evitei o tema da violência. Primeiro porque acreditava 

que era uma questão já muitas vezes debatida em contextos nos quais eram feitas denúncias 

tanto por parte de órgãos judiciários, quanto por parte de jornalistas acerca dos “maus tratos” 

que os adolescentes sofriam; segundo, porque tinha receio de que tocar nessa questão pudesse 

gerar um desconforto com a minha presença na Unidade por parte dos funcionários. Além 

disso, não era o meu foco inicial de pesquisa.  

Contudo, sempre que perguntava para os adolescentes como era o Padre, eles 

imediatamente associavam meu questionamento à violência. Talvez exatamente pelo fato de 

ser um assunto recorrente no debate do senso comum, e eles acreditarem que eu queria saber 

sobre isso. Além disso, os próprios agentes falavam sobre dessa temática de forma recorrente 

comigo.  

Mesmo quando deixei de frequentar o Padre e comecei a transcrever as entrevistas que 

tinha feito não tinha pensando em escrever sobre isso, já que não estava querendo fazer uma 

denúncia da violência. Entretanto, ao longo das transcrições, percebi a quantidade de vezes 

que os adolescentes falavam sobre isso, e mais, minha preocupação em escrever estava 

associada a uma concepção de violência distinta daquela que os adolescentes estavam 

narrando. O receio de que eu fizesse uma denúncia, não levava em conta a complexidade do 

tema e as distintas percepções da violência.    
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 Levando em conta o senso comum, eu estava associando violência à agressão física, 

mas quando parei para ler minhas transcrições, percebia que não estava dando conta da 

percepção que os adolescentes tinham sobre isso.
87

  

 A fala de Caio que abre a seção apresenta a categoria oprimissão. Ela surge associada 

a atitudes que na visão de Caio transcendem o razoável do controle exercido pelos agentes. 

Ela também surge associada ao esculacho
88

, que configura o excesso, em oposição à atitude 

de dar o papo, que é o que alguns agentes tranquilos fazem. Assim, levando em conta essa 

categoria e essas distinções apresentadas nessa fala, pretendo pensar a violência a partir da 

visão dos adolescentes, abordando a categoria deixar na reta, a regra do primeiro mais velho, 

e o ritmo da unidade.  

 

3.3. O deixar na reta.  

 
[Luana] E a relação com os funcionários é boa?  

[Matheus] Não baterem em mim não, fi. Mas batem em quem vacila. 

  

[Luana] Como é no Padre?  

[Thiago] Aqui é normal, tem aquele menor fanfarrão, que já gosta de 

apanhar, mas eu não, fi, nunca apanhei não, nunca deixei o meu na reta. 

Tipo assim, apanha quem quer, quem deixa na reta. 

 

[Thalisson] Aqui é só você não fazer merda, pra não ser cobrado. Eu não 

faço merda, até hoje não tomei nenhuma porrada.  

 

A cobrança não é uma ofensa generalizada, só quem vacila ou deixa na reta que 

apanha. A fala dos adolescentes revela que há coisas que eles fazem e sabem que vão apanhar, 
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 Nesse sentido, cito Cardoso de Oliveira (2008), quando ele fala sobre a existência de uma agressão de ordem 

moral para a configuração da “violência física”, destacando a dimensão moral que envolve a “violência”: “Na 

mesma direção, o material etnográfico não apenas chama a atenção para a importância da dimensão moral dos 

direitos, mas sugere também que talvez não seja adequado falar em violência quando não houver agressão moral, 

dando sentido ao aparente paradoxo de que a „violência física‟, sem um componente simbólico/moral, seria 

apenas uma abstração, invertendo, de fato, a equação entre os pares material/simbólico, de um lado, e 

objetivo/subjetivo, de outro.” (2008, p. 139). Essa discussão é muito interessante e dialoga com os dados que 

produzo neste capítulo, mesmo sem que eu elabore essa interlocução de forma direta ao longo do texto.  
88

 Em sua etnografia em trens na cidade do Rio de Janeiro, Lenin Pires (2011) fala sobre o esculacho, 

diferenciando-o da esculhambação. A leitura desse trabalhou me serviu de inspiração para as reflexões que faço 

neste capítulo, já que pude perceber as nuances nas falas dos adolescentes, quando eles falavam sobre a 

oprimissão, o esculacho, e o deixar na reta, como vou explorar em seguida. Cito a conclusão do trabalho de 

Pires que explica o título de seu livro “Esculhamba, mas não esculacha”: “Muito embora expressassem ações e 

sentimentos no campo da violência física, e, principalmente, moral, esculhambação e esculacho eram 

empregados, nos trens, em níveis diferentes de percepção por parte dos atores. O esculacho soava como uma 

denúncia grave, uma desconsideração singular, em meio a tantas outras características de nossa sociedade, que 

frequentemente desiguala seus integrantes de acordo com sua posição social, seu status. Parecia representar um 

nível de desconsideração que impossibilitava a manutenção da ordem vigente, mesmo que esta já fosse 

desestruturada de forma desigual; era um procedimento que perigava arremeter a vítima para fora da escala 

aceitável daquele cotidiano hierarquizado” (2011, p. 150).   
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atitudes que caracterizam o deixar na reta
89

 e que terão por consequência uma cobrança. 

Apanha quem quer porque fez merda, já que o adolescente tem que fazer por onde para não 

tomar porrada. Assim, percebesse que há uma moralidade compartilhada entre os 

adolescentes, a partir do que é estabelecido pelos agentes, que diferencia aquilo que pode ou 

não ser feito. Há um sistema compartilhado: 

 

[Gabriel] Aqui vagabundo não faz nada, os cara faz o que quer com nós.  

[Luana] Rola muita porrada?  

[Gabriel] Só se deixar na reta mesmo. Só se deixar na reta que os cara 

pega, mas aí, como, vagabundo deixa na reta. Nunca apanhei não, fi, já tô 

ligado como é o sistema, vou ficar deixando na reta? 

 

Além disso, esse sistema também explica o que seria o menor fanfarrão, o bebel, ou 

simplesmente o menor
90

, na medida em que se cria uma distinção entre aqueles adolescentes 

que seguem as normas para não apanhar daqueles que gostam de apanhar, porque deixam na 

reta. O bebel, então, é o menor fanfarão, que geralmente é quem deixa na reta e apanha. Mas 

quais seriam esses acordos? O que é deixar na reta? O que o menor fanfarrão faz para 

apanhar? Os adolescentes me explicavam: 

 

[Diego] Se a pessoa, vamos supor, que não pode assoviar
91

. Apagou a luz, 

tem neguinho que fica batendo palma, assoviando, aí não pode... aí se a 

pessoa não se assumir, o alojamento todo apanha.  

 

[Matheus] Nem aqui tá arrumando problema com eles, não. Aqui tá 

tranquilo. Só não pode dar mole, deixar na reta também. Os cara [agentes] 

tá fazendo o serviço deles, os cara já tira nós pra almoço, pro café, já faz o 

trabalho deles. Tem muitos que dá mole. Os cara cheio de barba na cara 

quer ficar imitando gatinho, miau, de madrugada. É, tipo assim, de 

brincadeira. Na minha primeira passagem, eu posso falar, eu já dei mole já, 

mas depois, mais pra cá, eu vi que não é bem assim.  

  

[Thalisson] Ninguém se assume, e ninguém pode xisnovear aqui também. 

Se não toma muita porrada mesmo, o senhor
92

 bate muito mesmo. Igual que 
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 Carolina Grillo (2013) também menciona o deixar na reta, mas sob outra perspectiva, já que está analisando o 

que ela chama de "ética, etiqueta e linguagem" do crime. Ela fala também da cobrança, mas a que ocorre em 

virtude do desrespeito dessa etiqueta do que é "certo" na moralidade do crime. "Há sempre a alternativa de se 

fazer por menos, dar um leme (uma segunda chance), relevar uma ou outra mancada, o que frequentemente 

ocorre entre pessoas que se consideram uma à outra. Mas quando se erra com alguém - por exemplo, não 

pagando uma dívida, fazendo uma brincadeira de mau gosto ou espalhando um boato - dá-se à pessoa a 

oportunidade de lhe prejudicar. A isto eles chamam de deixar na reta, assinalando eu(?) a pessoa com quem se 

errou, encontra-se em condições (na reta) para repercutir o caso e, dependendo do desenrolo, lhe cobrar.” (2013, 

p. 120)   
90

 Apesar de todos os adolescentes que estavam ali serem menores de idade, eles, por vezes, referiam-se aos 

adolescentes fanfarrões como “o menor”, caracterizando-os como imaturos e problemáticos, que causavam a 

desordem, como já mencionei no capítulo anterior.   
91

 Grifo o que seria classificado como deixar na reta, para colocar as regras em evidência.  
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fosse da idade mesmo deles, adulto, não quer nem saber. Igual noutro dia, o 

garoto, no refeitório, botou louro [tempero] embaixo na língua, porque louro 

é parecido com a maconha, você fuma, você fica tranquilo. Aí o garoto 

botou embaixo da língua, só que tava mostrando que, tipo, dava pra ver que 

tinha alguma coisa diferente. Aí o senhor falou, abre a boca, aí deu pra ver a 

ponta, aí ele tomou muita porrada, de cada um dos senhor. Tiraram ele do 

refeitório... Não tem aquele corredor? Botaram ele ali, cada senhor bateu 

muito nele. [...] Tem que andar assim [mãos para trás e cabeça baixa], aí 

quando tem mulher, tem que fechar o balão
93

, aí mesmo que eles batem. 

Se levanta assim, aí “pum”, já toma um porradão. 
 

[Luana] O que é deixar na reta?  

[Gabriel] Ficar andando com a mão pra frente, os cara já fala, os cara já 

explica tudo quando tu chega. Aí manda o mais velho orientar. Se fizer o 

bagulho errado, os cara já vê e já cobra.  

[Luana] E quais são as regras?  

[Gabriel] Cabeça baixa, mão pra trás. 

 

Andar com os braços para trás e a cabeça baixa; fechar o balão; não fumar; não 

assoviar; não bater palmas; não gritar miau. Essas são as regras básicas estabelecidas pelos 

agentes. É assim que o sistema funciona. Praticar qualquer um desses atos é deixar na reta, 

dar mole, fazer o bagulho errado, e, como consequência haverá a cobrança, a porrada. 

 

3.4. O primeiro mais velho. 

 

Essas regras compartilhadas não são exatamente um acordo, tendo em vista que são 

impostas pelos agentes. Eles explicam as regras e cabe aos adolescentes cumprirem. E como 

consequência, surge a figura do primeiro mais velho. O adolescente que estiver há mais tempo 

no alojamento deve orientar os demais sobre as regras estabelecidas pelos agentes, e deve 

cuidar para que os demais cumpram a norma da cadeia, para que ninguém apanhe. Ele 

funciona como um intermediário entre os agentes e os demais adolescentes do alojamento. Se 

ouvirem gritos na galeria, e ninguém se assumir, o primeiro mais velho que apanha.  

                                                                                                                                                                      
92

 Thalisson me chamava à atenção pela forma de se referir aos agentes, como o “senhor”. A fala dele revela uma 

ambiguidade na relação entre agentes e adolescentes a qual me refiro mais adiante.  
93

 Fechar o balão significava ajustar a bermuda, deixando-a justa, às vezes por meio de um nó, de forma que a 

coxa dos adolescentes não ficasse visível. Inclusive, essa prática foi umas das primeiras coisas que anotei em 

meu diário de campo, enquanto participei de uma atividade de assistência religiosa, que aconteceu na área 

central da Protetiva. Quando entrei no prédio, me sentei em uma das cadeiras separadas para os adolescentes, 

que estavam sentados em cadeiras organizadas em formato circular. Minha presença, ao lado deles, fez com que 

um adolescente chamasse a atenção de outros, de forma discreta, orientando-os a fechar o balão. Em seguida, os 

adolescentes começaram a ajustar as bermudas, de forma que o espaço entre a coxa e o tecido reduzisse. A 

orientação veio de um dos adolescentes, sem que nenhum agente tivesse dado essa ordem naquele momento, já 

que o único que estava presente nessa atividade encontrava-se muito distante de nós. 
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Essa dinâmica do primeiro mais velho me foi explicada diversas vezes. Inicialmente, 

eu pensava que era o adolescente mais velho em idade, e depois entendi que era quem estava 

há mais tempo na cadeia. Transcrevo as explicações que os adolescentes me davam quando 

eu perguntava a eles como funcionava essa regra e o que isso significava no alojamento, já 

que eles explicitam também outras regras por meio dessas falas: 

 

[Luana] Como é a regra do mais velho?  

[Alexandre] Ele orienta nós, o que pode e o que não pode fazer. Tipo assim, 

quando sair do alojamento pra comer, tem que tirar a blusa, sacudir a 

blusa, e fazer assim com o short, balizar
94

 o short.
95

 Aí bota a blusa e 

bota a bermuda pra dentro do short. Aí ele orienta nós, que não pode. O 

que pode e o que não pode. Não pode ficar andando descalço, não pode 

jogar leite no chão, não pode cuspir no chão. 

 

[Matheus] Mais velho que tá mais tempo no alojamento, que tá mais tempo 

pra orientar a norma da cadeia. Ele vai ter que orientar do jeito que ele 

aprendeu. Vai ter que aprender, independente que tem 10 anos, 13 anos, 11 

anos. Ele é o mais velho que tem no alojamento. Eu chego lá hoje, não sei 

como é o ritmo do alojamento, ele vai ter que orientar o ritmo do 

alojamento. Orientar os que não tá orientado, que chega, ou chega lá de 

outra cadeia, primeira passagem dele, não tá orientado como é o ritmo. Aí 

tem que sair do refeitório: balizar o short, balançar a cabeça, abaixar a 

cabeça, pah, mão pra trás. Ele que vai ter que orientar. Dia de visita, não 

pode ficar olhando pra família dos outros, ficar prestando atenção na 

sua família, não deixar estourar espinha, não deixar levantar a camisa, 

pra no caso de mulher, família ficar olhando. Orientação já da cadeia. Já 

pensou, você tá na visita, tá uma família aqui do lado, minha mãe vai vir, vai 

levantar a camisa, aí outra mãe tá vendo, aí o negócio fica feio. 

 

Assim, o primeiro mais velho é aquele que deve orientar, explicitar aos adolescentes 

que estão chegando ao Padre quais são as regras da cadeia. Chamo atenção para a fala de 

Matheus, que diz que o mais velho deve explicar aos demais como é o ritmo e dá exemplos do 

que seria essa orientação: balizar o short, mãos para trás, cabeça baixa, e acrescenta sobre o 

“dia de visita”.  

Essas últimas orientações sobre esse dia, a meu ver, e diante de outros dados, se 

aproximam mais de uma moralidade dos próprios adolescentes, já que várias vezes eles me 

falavam que tinham de respeitar o dia de visita e não podia ficar olhando para mulher ali 

dentro, porque poderia ser a mãe de outro adolescente. Inclusive, alguns falavam que tinham 

que me respeitar ali dentro porque eu poderia ser mãe de um deles, e não iam ficar me 

olhando se eu passasse no meio deles fora do contexto da entrevista. Além disso, o dia de 
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 Balançar o short para mostrar que não há nada escondido nele.  
95

 Essas falas também explicitam as normas estabelecidas pelos funcionários e por isso deixo também sinalizado 

em negrito.  
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visita representa um momento particular, já que eles não se dividem em facções para isto, 

porque ninguém gostaria de brigar na frente dos familiares.  

Isso, para mim, é um indício da complexidade dessas normas, já que as regras que os 

agentes estabelecem, às vezes, se mesclam com as moralidades e controles que os 

adolescentes exercem entre eles. De alguma maneira, me parece que a figura do primeiro 

mais velho gera outro sistema, dessa vez entre os adolescentes de cada alojamento. Em uma 

entrevista, Marlon me disse que “funcionário só dá regra do alojamento pra fora, quem manda 

lá dentro é nós”.  

A partir disso, me interessei em tentar compreender de que maneira eu poderia pensar 

essa relação entre as normas do alojamento e as de fora do alojamento e de que maneira elas 

se comunicavam
96

. Havia, a meu ver, uma interlocução entre elas, o que observei a partir das 

seguintes falas: 

 

[Vanderlei] Se o agente ir lá perguntar o que aconteceu, se acontecer 

qualquer coisa, ele já chama o primeiro mais velho. Quem tá mais tempo e 

tem mais passagem.  

[Luana] Quem que determina isso, o agente?  

[Vanderlei] Se acontecer qualquer coisa assim, ficar gritando lá dentro, eles 

chama o primeiro mais velho.  

[Luana] Ele faz o que? 

[Vanderlei] Cobra.  

[Luana] E o que é isso?  

[Vanderlei] Dar porrada... às vez todo mundo apanha, às vez só o primeiro 

mais velho. De repente, às vez o primeiro mais velho não fez nada, e ele é 

chamado na frente e é cobrado. Só pede pra chegar pra frente e os outros 

ficar pra trás; aí ele cobra. Tapa no peito, tapa na cara. Tem garoto aí que 

tem problema de cabeça e tenta reagir, mas aí é pior. Vem mais agente, mais 

funcionário. Aí o negócio fica feio. Aí o Gabriel [primeiro mais velho do 

alojamento que Vanderlei estava] tenta explicar pra não acontecer de novo. 

Porque, tipo assim, os funcionário bate. Aí depois ele fala, “tu apanhou por 

causa dele, agora tu faz a sua parte. Se tu quiser cobrar dele, tu cobra, se não 

quiser, conversa com ele aí pra ele não fazer de novo.” Cobrar do outro que 

fez. Aí ele apanhou por causa do garoto. Mas o Gabriel não faz isso não, ele 

é mais de conversar mesmo, dá o papo, pra não fazer de novo, pra ele não 

apanhar.  

[Luana] E a conversa é tranquila? 

[Vanderlei] Tranquilo. 

 

[Thalisson] Outra coisa que eu ia te falar, quando você entra no alojamento, 

o primeiro mais velho tem que te orientar, porque se você não orienta, o 

cara [agente] pergunta, “Primeira passagem?”, aí ele [o adolescente] diz 

“primeira”; [agente] “Chegou que dia?”; [adolescente] “Ontem”. [Agente 
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 No próximo capítulo, eu me aproximo também dessa discussão, mas pensando como as moralidades e 

categorizações sobre o crime fora da cadeia se articulam no Padre Severino, pensando sobre a luta da pista e a 

luta da cadeia. Aqui, minha preocupação se refere a essas normas de conduta da unidade e na maneira pela qual 

os adolescentes lidam com isso, focando nas relações entre eles e os agentes.  
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pergunta:] “Não foi orientado no alojamento, não?”; [adolescente] “Não, 

senhor”. Aí vai chegar no primeiro mais velho vai avisar primeiro, “você não 

orientou ele, não?” Aí os cara fala assim: “Desculpa, senhor, isso não vai 

acontecer mais não”. Aí se acontecer de novo, com o cara que acabou de 

chegar, ela vai ser cobrado. Tem que orientar, se o primeiro mais velho é 

cobrado, ele te avisa, não deixa na reta, porque quem vai ser cobrado sou 

eu. Aí quando você chega lá dentro, ele te cobra da mesma forma que ele foi 

cobrado. Se o senhor dá um tapa nele, ele vai te dar um tapa.  

[Luana] E a cobrança dos agentes também rola na frente de outros 

funcionários, na frente das técnicas?  

[Thalisson] Dentro do alojamento, é na frente de todo mundo mesmo. Dá 

porradão mesmo, tapão na cara. Ali na frente, eles nem fala nada. Aí na hora 

que elas [técnicas] não tão mais vendo, aí eles cobra. Avisa no pátio e cobra 

no caminho. 

 

Assim, a cobrança tanto se dá pelos agentes em relação aos adolescentes, quanto se dá 

entre os adolescentes. Como o primeiro mais velho pode ser responsabilizado e apanhar dos 

agentes quando alguém deixa na reta e não se assume
97

, eles têm o direito de depois cobrar 

do adolescente que deu mole. Parece-me, então, que a gestão controlada exercida pelos 

agentes influenciava na forma de organização dos adolescentes, já que o mais velho não 

queria apanhar, e por isso, por vezes, ele mesmo poderia cobrar de quem deixasse na reta.  

Por mais que houvesse uma diferenciação entre as regras do alojamento e as regras da 

cadeia, como a fala de Marlon indicou, havia, para mim, uma interlocução desse controle 

praticado pelos agentes na dinâmica do alojamento, sobretudo levando-se em conta a figura 

do primeiro mais velho. Alexandre, assim como Marlon, também me afirmou que “Da galeria 

pra fora quem manda é os funcionários, mas pra dentro não”, contudo, apesar de existirem 

diferentes moralidades entre as formas de julgamento dos adolescentes e dos agentes, aqui 

ressalto esse ponto de interseção, que se torna evidente nessa cobrança exercida pelo mais 

velho dentro do alojamento, buscando garantir que as regras estabelecidas pelos funcionários 

sejam cumpridas, inclusive, por vezes, antecipando as práticas punitivas da cobrança para que 

os agentes não cobrassem dos primeiros mais velhos¸ conforme me narrou Paulo: 

 

[Paulo] Se alguém faz besteira, aí bota todos os primeiro mais velho, através 

disso, ninguém se assume. Aí quando chega ni mim, eu não apanho. Porque 
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 Matheus também explica como isso ocorre: [Luana] Você é o primeiro mais velho? [Matheus] Não, não sou 

não. Mas eu, como, das minhas passagens que eu passei aqui, eu já tô bem orientado das normas da cadeia. 

[Luana] E tem o mais velho? [Matheus] Tem, os mais velhos orienta. [...] Comigo, nunca nenhum funcionário 

me agrediu aqui não, cara. Na minha primeira passagem eles chegaram a me agredir, sim. [Luana] Porque? 

[Matheus] Por causa dos outros, brincadeirinha e pô. Aí vai todo mundo. Que nem, vamos dá uma suposição, 

apagou a luz, todo mundo na hora de refletir, 10 horas da noite, sempre tem um de brincadeirinha na galeria, aí 

não se assume. Os funcionário vem abrindo porta em porta perguntando, não se assume, vai todo mundo. Todo 

mundo toma culpa, todo mundo apanha. Mas fora isso, os funcionário é tranquilo, só dá respeito pra ser 

respeitado. 
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eu já chego e falo, “eu sou sujeito homem e não acho justo de uma forma 

apanhar”. Eles [agentes] fala assim “Porque? Não vai apanhar porque? Todo 

mundo tá apanhando?”. Eles tá apanhando, tem muito crackudo que tá 

apanhando, eu não sou crackudo, não sou menino de rua. Minha cela lá, 

pode ver, geral, ninguém na chapa, já é ordem. Se eu ver, eu bato. Bato 

mesmo.  

[Luana] Na chapa onde?  

[Paulo] Na chapa, na grade da porta, eu não gosto que ninguém fica ali não. 

[Luana] Porquê?  

[Paulo] Porque eu acho de uma forma que eles [funcionários] não gosta, 

então pra evitar....  

[Luana] ...Confusão?  

[Paulo] É. Porque eu sou o primeiro mais velho e eles vai perguntar “o 

primeiro mais velho”; “é eu”. Aí, eu já não deixo. Meu alojamento 

tranquilão, meu QG
98

 tranquilão.  [...] Preferia ter 18 pra não ficar aqui com 

esses fanfarrão. [...] Tipo assim, eles já trata diferente quem é o problema. 

De maior é mil vezes melhor, só bandido sério, postura. De menor “miau”, 

quando apaga a luz. Na minha cela eu sou o primeiro mais velho, se alguém 

faz isso, dou chinelada. Meto a porrada nele, e meto na chapa. 

 

 A fala de Paulo me revelou duas questões interessantes: a primeira é a forma pela qual 

ele associa a imagem do crackudo e de menino de rua à desordem, relacionando-a com a 

figura do menor fanfarrão. Além disso, ele cria uma distinção entre o bandido sério e o 

menor que grita miau, o que mais uma vez chama a atenção para esses diferentes níveis de 

maturidade entre os menores, que não tem a ver com a idade biológica. Quando Paulo faz 

essa separação, ele distancia o menor fanfarrão do bandido que tem postura, acrescentando, 

ainda, que preferia ficar no sistema prisional do que no socioeducativo porque lá, segundo sua 

visão, não haveria a desordem causada pelo menor fanfarrão. 

A segunda questão é a maneira pela qual os adolescentes, a partir da figura do 

primeiro mais velho, podem adotar práticas punitivas semelhantes às dos agentes para exercer 

o controle dentro dos seus alojamentos, evitando que eles mesmo apanhem, ou que o 

alojamento todo vá de ralo, como a fala de Lincon que transcrevo, em seguida, indica. Ao me 

explicar o que é bebel, ele também estabelece um ponto de interseção entre as regras dos 

adolescentes e a dos agentes, na medida em que o bebel traz problema para o alojamento, por 

não seguir as regras da cadeia.  

 

[Luana] O que é bebel?  

[Lincon] É um molequinho pequeninho assim [sinaliza com a mão uma 

baixa estatura]. Tem que ver o moleque que chegou, desse tamaninho assim. 

Bebel às vezes assim traz muito problema pro alojamento. Nós fala pra 

ele abraçar o papo, ele não abraça, quer passar por cima. Aí nós já, como, 

coloca ele no curso, já fica brincando com ele. Teve um bebel lá no CTR que 
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 Alojamento. 
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mijou na cama, aí ele veio pra cá, os moleque já colocou ele lá no seguro, 

porque ele fez os funcionário. Levou o alojamento lá do sétimo, onde que eu 

tava, os funcionário pegou a gente. Aí, como, depois, pegou, botou ele lá pro 

seguro e nós ficou lá. Por isso que tem o primeiro mais velho, que é o 

primeiro mais velho que leva tapa na cara. Tem que ficar quieto, não pode 

fazer nada. E se fazer, apanha do mesmo jeito. Não vai poder fugir.  

[Luana] Você já apanhou?  

[Lincon] Eu não... Só na minha segunda passagem. E mesmo assim, se eu 

apanhar, vai ser por causa dos outros, eu vou armar o coletivo e os cara que 

me jogou de ralo vai pra protetiva. Não pode levar o alojamento de ralo não. 

[Luana] Levar de ralo é o que? Quando faz uma merda?  

[Lincon] É, e não se assume.  

[Luana] E se ele se assumir?  

[Lincon] Aí é só ele que apanha. O primeiro mais velho nem apanha.    

 

 

 Nesse ponto, abro um parêntese para retomar brevemente a discussão do capítulo 

anterior, quando apresento a categoria mancada, associada ao vacilão. Como apontei, o 

vacilão cumpre pena no seguro, assim como o menor fanfarrão ou bebel, conforme indica 

Lincon. E, nesse sentido, acredito que é possível pensar em uma diferenciação entre as duas 

categorias, na medida em que o fanfarrão é aquele que é cobrado pelos agentes porque é 

quem geralmente traz problema pro alojamento, e também é cobrado pelos adolescentes, seja 

para evitar a porrada dos agentes, seja para puni-lo por ele ter levado o alojamento de ralo; e, 

por outro lado, o vacilão ou mancada é aquele que é cobrado somente pelos adolescentes, 

porque ele está quebrando uma regra do crime e não da norma da cadeia. Para os agentes, 

não importa interferir nesta ordem. Se o adolescente roubou ou não um ônibus, por exemplo, 

configurando uma mancada, isso não ofende a moralidade dos funcionários. Os agentes só se 

preocupam em colocar o vacilão no seguro para não haver conflitos entre os adolescentes 

dentro do alojamento, que podem gerar, inclusive, a morte de um deles. 

Voltando à discussão, e pensando sobre toda essa dinâmica descrita e narrada pelos 

adolescentes, acrescento que isso se conecta no modo pelo qual eles se relacionam com os 

agentes. Em regra, a relação entre eles é marcada pela tensão, exatamente em virtude dessa 

imposição de regras de conduta. Entretanto, as nuances em relação ao que é ou não aceito 

pelos adolescentes geram uma ambiguidade na relação entre os adolescentes e os agentes que 

parece refletir a percepção das práticas dos funcionários como demasiadamente opressivas ou 

não.  

Em particular, uma situação me chamava a atenção: a orientação compartilhada entre 

os adolescentes de não dar bom dia, boa tarde, nem boa noite para os agentes
99

. Eles me 
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 O que talvez fosse uma ordem somente do Comando Vermelho, já que os agentes me disseram que preferiam 

trabalhar com os adolescentes da família menor porque eles davam “bom dia” para eles. Como todos que 
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explicavam que isso era mancada, e que não deveriam responder aos agentes, criando, assim, 

um distanciamento. Entretanto, alguns adolescentes não estavam de acordo com isso, e me 

diziam que, apesar de ser considerado mancada, eles davam bom dia para os agentes. Nesse 

sentido, transcrevo algumas falas sobre essa situação, que revelam também essa ambiguidade 

na relação entre adolescentes e agentes: 

 

[Luana] Funcionários são os agentes?  

[Michel] É, que leva nós pro alojamento.  

[Luana] E todo lugar é assim?  

[Michel] Todo lugar, não. Fala bom dia, se tu quiser, mas pra eles é 

mancada. Pra mim, eu não acho que é mancada não. Eles tá tratando nós 

como filho deles, como se fosse filho deles, aí nós também tem como tratar 

ele que nem nosso pai. A gente pede um negócio pra eles, eles vai lá e faz. 

Pede pra trocar de alojamento, eles vai lá e faz. Tem às vezes que diz, não, 

você tem que ficar no seu alojamento mesmo. 
 

[Matheus] Os funcionário dá boa tarde, eu dou boa tarde, tem uns que fala 

que não pode dar. Não vai diminuir em nada, não vai aumentar em nada. Vai 

fica só mal com os funcionários. Os funcionários, como, nós têm que dar o 

respeito, pra nós ser respeitado. Os funcionário nunca me encostou a mão 

aqui, fico tranquilo. 

 

[Luana] E os agentes?  

[Thiago] Alguns que é mais duro, alguns que é bom. 

 

 Sem querer simplificar essa discussão, aponto essas ambiguidades relacionadas 

exatamente a esses acordos que são legitimados e replicados pelos adolescentes. Há também 

uma relação que me parecia ser de cuidado, como apontei na maneira pela qual um dos 

agentes conduziu um adolescente por meio do toque durante a missa. É uma questão também 

relacional, já que há alguns agentes “que é mais duro, alguns que é bom”. 

 

3.5. O ritmo e a Oprimissão 

 

[Luana] Rola uma conversa, com os agentes?  

[Marlon] Não... o papo é dado e nós tem que abraçar. Fora isso é o 

esculacho.   

 

Apesar de toda essa dinâmica narrada fazer parte da sociabilidade dos adolescentes e 

agentes dentro do Padre Severino, as regras são a eles impostas, sem que haja uma 

negociação do que pode ou não pode dentro da Unidade: “o papo é dado e nós tem que 

abraçar”. As normas de conduta são transmitidas pelos agentes e os adolescentes devem 

                                                                                                                                                                      
entrevistei eram do Comando, é uma hipótese possível. Alguns deles inclusive se referiam a essa norma como 

uma regra da facção.  
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obedecer. E nesse sentido, acredito que as categorias oprimissão e esculacho ganham 

contorno. 

A cobrança é uma prática punitiva, que apesar de ser qualificada, muitas vezes, como 

legítima quando um adolescente deixa na reta, a frequência e a maneira que ela ocorre pode 

ser considerada oprimissão. Levar tapa na cara por ter olhado para o lado, conversado na 

fila, falado no refeitório, ou ainda, apanhar de madeira, levar um spray no rosto, e apanhar 

enquanto um pai de família, são práticas punitivas que parecem extrapolar a ordem vigente e 

representar algo que transcende o que é considerado razoável pelos adolescentes e “do 

jogo”
100

. 

 

[Marlon] Na frente dos familiar, eles são uma moça, depois eles quer 

[bater]. Até a hora que os cara estourarem rebelião pra pegar eles. Ninguém 

quer tomar tapa na cara não, vários pais de família. Se eles bate em mim, 

eles tá fudido.  

[Luana] Alguém no seu alojamento apanhou?  

[Marlon] Apanhou.  

[Luana] Mas porquê?  

[Marlon] Tava batendo no peito. Tava cantando música, batendo no peito, 

os funcionário viu e bateu nele.  

[Luana] Dentro do alojamento? E não pode?  

[Marlon] Eles fala que não pode, mas eles quer mandar em nós, não é 

nem nosso familiar.  

 

[Luana] Aqui é muito estressante?  

[Omar] Muito estressante cara, você não viu nada. Toda hora a gente 

apanha. Só de tapa na cara, eu já tomei uns. Pai de família. Apanha de 

madeira.  
[Luana] Tudo lá dentro?  

[Omar] Ah, com certeza, nenhum deles [direção e técnicas] aqui sabe, ou 

sabe e se faz de bobo. Vocês vão embora, acaba a direção, começa [a 

porrada]. Spray, aqueles que eles usam. Não acontece muito no meu 

alojamento mais, porque tomei minha posição. Botei umas regras, entendeu? 

[Luana] Com eles?  

[Omar] Não. Nós. E eu fiz o meu propósito com eles. Eu tenho meu 

desenrolado com eles, entendeu? E tudo que acontecer, se um dos meus 

membros deixar na reta pra eles, eu e que vou apanhar. Moleque deu mole 

na fila, e pah, entendeu? Eu e que vou responder, porque eu tenho o dever de 
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 Retomando também nesse ponto a discussão proposta por Lenin Pires com a qual dialogo, quando ele fala 

sobre a diferença entre o derrame e o esculacho, no sentido de que haveria diferentes níveis de tolerância entres 

eles, já que o derrame, que caracteriza uma esculhambação é tolerável, ao contrário do esculacho: “Nos trens, a 

categoria nativa do esculacho designava uma forma de se expressar sentimentos de desconsideração, desrespeito 

e ausência de reconhecimento, seja da parte de quem sofria seus efeitos – o esculachado – seja da parte de quem 

testemunhava ou, na maioria das vezes, tomava conhecimento de tais ações. No entanto, a ideia de 

desconsideração era muito difusa. O derrame, como vimos, se caracterizava pela tomada de mercadorias dos 

comerciantes ambulantes dos três por supostas autoridades, geralmente vigilantes contratados. Quando ocorria, 

acarretava prejuízos significativos, do ponto de vista material aos camelôs. Estes, muitas vezes, classificavam 

seu infortúnio como sendo “do jogo”, um acontecimento previsível dentro do quadro de imprevisibilidades a que 

estamos acostumados.” (PIRES, 2011, p. 148) 
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orientar. Então tudo que acontecer, é os mais velhos que segura. Então eu 

apanho não só por mim, mas pelos outros também. Hoje em dia é mais 

difícil, né. De nego deixar na reta e apanhar, porque eles não vão querer que 

eu sendo membro apanhe. Por isso que eles ouve mais, escuta mais. Eles 

sabem que não é maneiro uma pessoa ficar apanhando no lugar deles, 

entendeu? Tem uns que não deixa nem eu apanhar no lugar deles, mas, 

infelizmente, é a regra que os cara segue. Não fica muita opção.  

 

Acrescento uma observação no sentido de que tanto na fala de Marlon quanto na fala 

de Omar aparece a figura do pai de família. O argumento, neste caso, me parece associado ao 

respeito que deveria ser conferido a um pai de família, que não deveria levar um tapa na cara. 

Um contraponto interessante à figura do menor fanfarrão, ou bebel, que, ao contrário, não 

parece merecer esse mesmo tratamento, no sentido de que, em regra, a ele é atribuído o deixar 

na reta, como expus anteriormente. Isto é, a legitimidade ou não da porrada depende, 

também, de quem está apanhando, configurando ou não o excesso. Assim, acredito haver 

diferentes níveis de tolerância quando quem apanha é um pai de família e não um menor 

fanfarrão.
101

   

Além disso, há, também, algumas regras que na perspectiva dos adolescentes são 

consideras excessivas e que não fazem sentido, ou seja, vão além do que eles consideram 

razoável de se exigir, sendo compreendidas como desnecessárias. São controles que eles não 

aceitam como razoáveis, e, quando eles levam a uma cobrança, ela deixa de ser legítima, e 

opera como excessiva, como um esculacho, é oprimissão.  

 
[Luana] Já viu alguém apanhando?  

[Matheus] Já, já vi, porque dá mole. Quer ficar de brincadeira. Coisa boba 

também os caras também bate, cara quente, os cara bate mesmo, bota 

pra protetiva, lá pro seguro. Coisa boba também. Tem uns funcionário 

que dá atenção e trata bem, mas tem uns que já trata na ignorância. O 

cara já chega, “bom dia, bom dia, bom dia”. Se você não responder bom 

dia, é capaz de por isso você tomar uns tapas na cara e ir pra protetiva. 

Por causa de coisa boba, entendeu?  

Aqui dá pra tirar tranquilo [...] Única coisa que eu não acho necessidade é 

os cara não deixa nós levar, tipo assim, já vem com o café de manhã 

cedo, nós podia muito bem trazer duas garrafas e encher no bebedouro 

pra levar pro alojamento. Aí nós tá bebendo água na bica. Dentro do 

alojamento, nós bebe água da bica. A água lá em cima, tipo, que a caixa-

d‟água, que eu fiquei sabendo, é toda suja. A água sai suja. Aí acaba 

inflamando a garganta. É várias coisa sem necessidade, não pode entrar 

biscoito, biscoito já passa pela revista, podia muito bem levar pro 

alojamento. Monte de coisa sem necessidade de ter, entendeu? Vem 
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 O mesmo ocorre quando um sujeito homem apanha, o que aparece na fala de Gabriel que transcrevo mais 

adiante. O sujeito homem, nesse sentido, se aproxima do pai de família, já que também não se aceita que ele 

apanhe. Além disso, o bandido sério também não deve apanhar, porque ele deve ser respeitado, o que 

desenvolvo no próximo capítulo. 
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refrigerante pra nós, a garrafa de dois litros, nós podia muito bem, 

como, esvaziou a garrafa, passar no bebedouro ali e encher, pra levar 

pro alojamento, já não pode. Não pode nem sair com a garrafa do 

refeitório, chega lá tem que jogar fora, biscoito sobrou, joga fora, tua 

família leva de volta pra casa.  

 

Essas práticas de controle e de punição se tornam ainda mais opressivas quando os 

adolescentes comparam o Padre com outras unidades, tornando a oprimissão mais explícita. 

No Padre, ao contrário do que eles narram que ocorre em outras Unidades, a cobrança é mais 

comum do que uma conversa, e as relações mais verticalizadas. A distinção é marcada na 

própria postura corporal, na forma de andar, no acesso de itens externos à Unidade, e nas 

negociações com os agentes, sobretudo quando comparadas à EJLA
102

, chamada por eles de 

“cadeia do amor”, caracterizando o Padre como um massacre, como se observa nesse diálogo 

que tive com Wagner e Diego e na fala de Gabriel: 

 

[Luana] Então a EJLA é a cadeia do amor?  

[Wagner] Cadeia do amor porque lá é mamãozinho, tem tudo que tu 

imaginar... droga, tudo. Aqui é massacre.  

[Wagner] É porque aqui, tipo assim, [aqui no Padre] é até 45 dias, então 

nunca que eles vão querer deixar botar um ritmo aqui. Porque é 45 dias e 

daqui a pouco vai, vai. Aí quem vai ficando aqui, vai pegando o mesmo 

ritmo dos antigos, vai querer botar ritmo na cadeia, então eles bota o ritmo 

deles [dos agentes].  

[Diego] Lá [EJLA] já é diferente, já é um pouco diferente. Já é gente que 

fica mais tempo... um ano.  

[Wagner] [Lá] nós dá o respeito, eles também dá respeito. Se eles xingar 

nós, eles vão escutar.  

[Luana] Aqui vocês andam sempre com a mão pra trás, com a cabeça baixa 

e a blusa por dentro da calça. E lá?  

[Wagner] Lá também, mas é uma mão só solta, outra pra trás, tem cueca, 

desodorante. 

 

[Gabriel] Aqui os cara te xinga, te manda tomar no cu.  

[Luana] Lá eles não fazem isso não?  

[Gabriel] Faz nada, lá nós dá o respeito pra ser respeitado. Não manda nós 

tomar no cu, não ir pro caralho. Mas também não manda os cara, mas se os 

cara mandar nós, nós manda eles. Aqui já não. Ninguém faz nada.  

[Luana] Como assim?  

[Gabriel] Tipo, tá geral no mesmo barco, aí o funcionário me manda tomar 

no cu, aí, eu tipo assim, eu sou sujeito homem que nem ele, ele vai mandar 

eu tomar no cu, eu não vou ficar quieto pra ele. Aí sendo que, tipo assim, se 

eu tomar minha atitude com os funcionários vai vir montão, sendo que, 

como os menor, que tá no mesmo barco que eu, não fecha comigo, lá na 

mansão já é outro ritmo. Lá na mansão já é todo mundo que fecha. 
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 Devo esclarecer que não frequentei nenhuma outra unidade do DEGASE, e estive na EJLA somente uma vez 

em uma visita que descrevi no capítulo um. Entretanto, aqui realizo essa comparação tendo por base as narrativas 

dos adolescentes, que eram recorrentes em comparar o Padre com outras unidades pelas quais já tinham passado, 

ou que já tinham ouvido falar pela experiência dos outros.  
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Essas falas, bem como muitas outras que escutei nesse mesmo sentido ao longo da 

minha pesquisa, diferenciam as regras do Padre de outras Unidades, o que tem a ver com o 

ritmo de cada cadeia, isto é, o ritmo do Padre é o ritmo imposto pelos agentes, e não pelos 

adolescentes. Quem impõe a norma é o agente, eles mandam o papo e os adolescentes devem 

acatar.  

Nesse sentido, acredito na aproximação da categoria oprimissão com a de ritmo, tendo 

em vista que, apesar de ser possível observar pontos de interseção entre algumas práticas 

punitivas, como descrevi com a exposição da regra do primeiro mais velho, se as regras são 

impostas pelos agentes, que estabelecem o ritmo da cadeia, quando elas extrapolam os limites 

considerados razoáveis e toleráveis pelos adolescentes, elas passam a caracterizar a 

oprimissão.  

Indo um pouco além, acredito que esse conjunto de dinâmicas e percepções que aqui 

descrevi como oprimissão, diferentemente do que ocorre com as práticas que caracterizam o 

deixar na reta, está associado à violência, já que se constituí como um excesso não legitimado 

e caracterizado como opressivo. Assim, a violência no Padre não necessariamente está 

vinculada a uma agressão física, mas a um conjunto de práticas que transbordam a ordem 

moral vigente
103

. 

Devo acrescentar que essas condutas que os adolescentes consideravam excessivas 

tinham outra função na visão de alguns agentes com os quais conversei, o que comento 

brevemente por acreditar que contribui para essa reflexão. Para eles, essas condutas se 

configuravam como práticas pedagógicas para a imposição da moral e do respeito, o que se 

observa na seguinte cena que presenciei enquanto aguardava um adolescente conversando 

com agentes no pátio do Padre: 

 

[Cena 3] Moral e respeito.   

Enquanto aguardo um adolescente ser retirado do alojamento, converso com 

alguns agentes que estavam no pátio na presença de uma técnica e de um 

enfermeiro. O agente A comenta com o enfermeiro que “moral” e “respeito” 

é o que evita uma rebelião, ou que um funcionário seja espancado. Se não 

fosse a moral e o respeito, aconteceria alguma coisa, já que muitas vezes há 

somente um funcionário vigiando muitos adolescentes de uma vez só. O 
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 Mais uma vez, dialogo com Cardoso de Oliveira (2008): “Embora a violência física, ou aquilo que aparece 

sob este rótulo, tenha uma moralidade incontestável e a dimensão moral das agressões (ou dos atos de 

desconsideração à pessoa) tenha um caráter essencialmente simbólico e imaterial, creio que a objetividade do 

segundo aspecto ou o tipo de violência encontra melhores possibilidades de fundamentação do que a do 

primeiro. Aliás, arriscaria dizer que na ausência da „violência moral‟, a existência da „violência física‟ seria uma 

mera abstração”. (p. 135). 
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agente B comenta “aqui, cada um é aquilo que é pago para ser. Eu sou 

funcionário”, dando a entender que as suas práticas, inclusive as punitivas, 

eram parte de sua função. O agente C diz: “aqui sou framengo, lá fora sou 

flamengo”. Por fim, o agente D conta aos demais uma história que uma das 

técnicas do Padre contou: ela teria dado um tapa em um gringo que passou a 

mão em seu corpo, ele acrescenta e concluí: “viu? Não é só a gente que 

resolve as coisas com tapa na cara”. 

 

 Assim, o que para os adolescentes extrapola o tolerável pode ser caracterizado como 

um recurso que os agentes se utilizam para, na visão deles, assegurar o controle. O curioso é 

observar como isso se torna ambíguo quando penso no que cada um deles quer dizer com o 

respeito: seria respeito uma forma de controle? Ou o respeito é o que falta quando esses 

controles são interpretados como um excesso e, por consequência, uma oprimissão? 

 

3.6. Temporalidades  

 

[Lincon] Aqui tu só bebe, come e dorme... Pátio, vai pra escola, mais nada.  

 

[Gabriel] Fiquei um ano e seis mês na mansão.  

[Luana] Lá é melhor?  

[Gabriel] Lá dá pra tirar tranquilo, tem televisão, tem rádio, ventilador, 

desce pro curso, pra escola diretamente. Aqui já é mais difícil de chamar pra 

escola. Lá é nós que manda, aqui é oprimissão total, ninguém faz nada. 

 

Por fim, e pesando em tudo isso, me interessa pensar de maneira breve como essa 

noção de ritmo e oprimissão se relacionam com a temporalidade no Padre Severino, tanto no 

sentido de compreender de que maneira o período da internação provisória poderia influenciar 

na imposição do ritmo por parte dos agentes, quanto no sentido de pensar como os 

adolescentes percebiam a passagem do tempo naquela unidade.  

Em diversos momentos, durante minha pesquisa, me questionei porque o Padre, que 

era uma internação provisória, era considerada um massacre em relação a outras unidades de 

internação, mesmo considerando o fato de que eles passavam pouco tempo ali em relação ao 

tempo que poderiam ficar em uma internação, caso essa medida lhes fosse imposta. Inclusive, 

a fala de Gabriel indica que era mais tranquilo ficar na mansão um ano e seis meses do que 

ficar até 45 dias no Padre. O interessante é que o que obtive como impressão depois da 

experiência da pesquisa de campo é que residia justamente no fato dos adolescentes 

permanecerem pouco tempo na unidade a imposição do ritmo por parte dos agentes, e, por 

consequência, a oprimissão.  

Esclareço que apesar de não ter feito campo em outras unidades, essa reflexão surgia 
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da narrativa dos próprios adolescentes. Para eles, a curta convivência com os agentes era o 

que favoreceria que eles ditassem as regras, já que os adolescentes não se articulariam para 

contrapor o que foi posto. A convivência mais longa criaria outra forma de relação entre 

agentes e adolescentes e, por consequência, outro ritmo. Essa lógica foi apresentada nas falas 

de Wagner e Diego na seção anterior, quando eles explicam que no Padre, como eles ficavam 

no máximo 45 dias, os agentes não deixariam que outro ritmo fosse colocado. A fala de 

Matheus explica ainda melhor essa dinâmica: 

 

[Matheus] Na mansão funcionário pede “por favor”, “obrigado”. Na 

mansão nunca fui encostado a mão, nunca, nunca fui encostado a mão na 

mansão. Sabe por causa de quê?  Lá em cima funcionário já sabe, já tá de 

6 meses, preso é certo você ficar, ainda mais se você ganhar mais tempo. 

Funcionário não vai querer arrumar problema sabendo que o cara vai 

ficar lá muito tempo. [...] Ventilador, os outro dá pra fazer uma estoca pra 

pegar os cara [agentes], furar eles, fazer coisa até pior com eles lá em cima. 

Lá em cima os funcionário é sem palavra
104

, os funcionário é tranquilo lá em 

cima. Só tem uns que, como, gosta de agir na ignorância. Mas a maioria lá 

em cima é tranquilão. Os funcionário pede “por favor”, “obrigada”, um 

montão de funcionário me tratou bem lá na mansão. 

 

 Por outro lado, havia ainda mais uma questão que dizia respeito à temporalidade, que 

se relaciona com o ritmo e a oprimissão: como os adolescentes percebem a passagem do 

tempo e a rotina no Padre? 

Desde a minha primeira visita à Unidade, antes mesmo de estar com a autorização em 

mãos, a direção me explicou que a quantidade de afazeres era significativa e eles nunca 

paravam. Além das questões administrativas comuns a qualquer unidade de internação, havia 

a particularidade de haver um fluxo muito maior de entrada e de saída de adolescentes 

diariamente. Além disso, o leva e traz para as audiências que eles aguardavam era de 

responsabilidade do Padre Severino, então, sempre havia uma demanda muito grande para 

organizar o trânsito de adolescentes ali. Logo, a correria era evidente, inclusive era incomum 

que os diretores permanecessem parados na sala da direção, estavam continuamente em 

movimento.  

 Essa correria da direção me dava a impressão, de início, de que tudo era muito agitado 

no Padre, entretanto, aos poucos fui percebendo que essa temporalidade era muito distinta da 

percepção dos adolescentes. O espaço por eles ocupado não era o de trânsito, mas sim o da 

permanência. Muitos adolescentes reclamavam de que ali eles só ficavam trancados no 
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 Quando Matheus diz que os funcionários eram “sem palavra”, ele queria dizer que eles não mandavam lá na 

EJLA.  
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alojamento.
105

 O tempo para eles era o da pausa, enquanto para a direção o tempo era o do 

movimento. Quando perguntei a um dos adolescentes se ele achava que o Padre era muito 

agitado, porque toda hora eu via os diretores de um lado para outro, ele me respondeu “só 

para eles”.  

 Os adolescentes continuamente me respondiam que ali eles não faziam nada, e que era 

até bom que eu os chamasse para conversar. A rotina deles é descrita na seguinte fala, quando 

perguntei a Matheus o que eles faziam ali: Vai para quadra, janta, acorda cedo, volta para 

cela, toma café 7h, almoça 10h, 16h janta”. Logo, apesar de haver uma escola na Unidade e 

uma horta, que inclusive estava em bom estado, eles iam poucas vezes, ou nenhuma, para 

cada uma dessas atividades, porque como eram poucas vagas, e eles ficavam ali relativamente 

pouco tempo, só alguns eram chamados.  

Além das refeições que eram realizadas fora do alojamento, eles saíam para o pátio 

uma vez por dia, ou na parte da manhã ou na parte da tarde, já que havia um rodízio entre as 

facções e os prédios da Unidade para a realização da atividade. Às vezes ocorriam atividades 

religiosas, ou organizações como a dos Narcóticos Anônimos nas quais os adolescentes saíam 

do alojamento para participar, além das entrevistas com as técnicas e com a Defensoria 

Pública. 

Entretanto, apesar de parecer que havia muitas atividades disponíveis
106

, os 

adolescentes reclamavam continuamente para mim que não havia nada para fazer e que a 

solução era dormir para o tempo passar mais rápido.  

 

[Luana] E aí é tranquilo?  

[Matheus] Não. Não tem nem televisão. 

[Luana] O que você fica fazendo? 

[Matheus] Nada.  

 

[Omar] Isso aqui é um lugar super desagradável, ainda bem que tem você, 

pra falar um pouco, conversar, porque eu tava precisando. Tava em 

depressão, só ficava dormindo, dormindo. Se não repara como eu cheguei? É 

a única maneira de você tirar o tempo mais rápido. 

 

 Essa temporalidade, além de contrastar com a noção de tempo da direção, também é 

marcada em oposição à visão que os adolescentes tinham de outras unidades pelas quais já 

tinham passado, o que se relaciona, por sua vez, com o ritmo da cadeia.  

                                                      
105

 Mas diziam também que o Padre era melhor do que o CTR, já que lá eles realmente não saiam para nada, nem 

para as refeições, que ocorriam dentro do alojamento.  
106

 Como já mencionei, havia uma piscina que estava sem funcionar devido a algum problema técnico que não 

foi resolvido até o dia em que deixei de frequentar o Padre.   
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[Matheus] Lá [EJLA] tem tomada, podia entrar extensão de 3 metros, ligava 

meu ventilador, meu rádio, ligava a televisão pra todo mundo. Mas aqui, 

aqui não tem nada, aqui só fica preso, sem nada, não faz nada, só sai mesmo 

só pro pátio. Nem todo dia sai pro pátio. Essa semana, por exemplo, nós só 

teve dois pátios. O resto tudo lá dentro, trancado, sem nada.  

 

[Wagner] Lá já dá pra distrair mais a mente, nós faz um curso, no SENAI, 

nós faz corte de cabelo, nós faz auxiliar de cozinha. Eu tenho um diploma da 

petshop que eu fiz lá. Tem televisão, tem rádio.  

 

 

Evidente que toda internação pode ser associada a uma descontinuidade temporal com 

o que se vive antes, mas a partir da narrativa dos adolescentes, me parecia que o ritmo dos 

agentes era o que propiciava essa percepção de tempo parado. Além disso, esses controles 

pareciam fazer com que não houvesse uma preocupação com a realização de atividades. 

Assim, o que aparentemente poderia ser visto como um período curto de duração, que 

passaria rápido, ganhava uma noção completamente distinta, exatamente pela brevidade. 

Explico melhor: uma unidade provisória, em que os adolescentes ficavam em média 18 dias, e 

no máximo 45, favorecia que os agentes impusessem o ritmo deles, ou seja, eles mandavam. 

Por sua vez, esse ritmo, como pude explicar acima, configurava a oprimissão, o que torna o 

tempo lento para os adolescentes, já que os controles são apreendidos como excessivos, não 

havendo nada para distrair a mente. O tempo se arrasta na expectativa da audiência, e quem 

marca o ritmo são os agentes.
107

  

 

 

 

 

 

  

                                                      
107

 Encontrei essa mesma relação entre temporalidade e controle na etnografia realizada por Fábio Mallart, 

quando ele analisa a percepção do tempo na perspectiva dos adolescentes em unidades nas quais o ritmo é o dos 

agentes – o que ele chama de “cadeia na mão dos funça”. Em suas palavras: “Na Nova Aroeira, vê-se que os 

ponteiros dos poucos relógios que permanecem nos braços dos agentes institucionais, assim como ocorre em 

todas as unidades de Internação classificadas como na mão dos funças, do ponto de vista dos adolescentes, 

tardam em avançar, dando a impressão de que o tempo não passa e que, portanto, todos os dias são iguais”. (p. 

204, 2014) 
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IV – “Aqui não tem luta nenhuma, aqui todo mundo tá preso.” 

 

 Nos dois capítulos anteriores expus práticas que pude observar no Padre Severino e 

narrativas sobre a experiência da internação provisória, de forma a explicitar dinâmicas que 

acontecem naquele espaço. Neste capítulo, meu interesse percorre outro caminho, e se 

aproxima de práticas que dizem respeito ao que ocorre fora da unidade para, então, buscar 

uma reflexão que pense nas continuidades e descontinuidades possíveis entre a pista e a 

cadeia.  

 Minhas questões giram em torno da frase que intitula este capítulo. Quando Lincon me 

falou que “Aqui não tem luta nenhuma, aqui todo mundo tá preso”, ele destaca uma igualdade 

entre todos aqueles adolescentes que estavam ali. Ao marcar o “aqui” como um lugar onde 

“não tem luta”, ele se refere à luta da pista, isto é, ao que cada um conquistou e representa no 

crime, fora da internação. Nesse sentido, a luta da pista não é a mesma da luta da cadeia, já 

que “aqui todo mundo tá preso”, o que se torna mais claro quando ele acrescenta que “tudo 

que acontece é aqui dentro, a luta que tem na pista é na pista”.  

Entretanto, apesar dessa afirmação de Lincon, muitos adolescentes se referiam a 

hierarquias entre eles, categorizando os crimes em níveis distintos de aceitação e de respeito, 

estabelecendo uma estrutura na qual o tráfico estava acima dos demais, seguido pelo roubo, e, 

por último, o furto, ou melhor dizendo, segundos suas categorias,  “Tipo uma escala: bandido, 

ladrão e 155” [Marlon]. Desde já esclareço que, apesar da frase distinguir o ladrão do furto, o 

ladrão pode ser tanto o que pratica roubos – o 157 – ou furtos – o 155 –, aparecendo ora de 

forma distintiva, ora englobando as duas práticas. 

Assim, pergunto: A hierarquia da pista dialoga com a da cadeia? De que maneira o 

sistema classificatório e as moralidades estabelecidas entre os adolescentes sobre o crime 

interagem, ou não, com aquele espaço da internação provisória? Essas moralidades interferem 

na ordem dentro da unidade? Se sim, de que forma? 

Para pensar sobre essas questões, antes de qualquer coisa, precisei compreender que 

luta é essa da pista, ou seja, de que maneira os adolescentes categorizavam e classificavam as 

práticas que ocorrem fora da internação provisória. Nesse sentido, reflito sobre esse sistema 

classificatório em duas etapas: primeiro, meu foco está no contraste que se estabelece quando 

um adolescente classifica o bandido e o ladrão, a partir de uma diferenciação entre ser 

traficante ou praticar roubos; segundo, o destaque é para a prática de furtos no contexto da 

linha de ônibus 474, por acreditar que as narrativas sobre esse caso evidenciam interessantes 
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moralidades do crime. Por fim, busco pensar na forma pela qual essas moralidades dialogam 

com o espaço do Padre Severino de forma a tentar compreender quais continuidades e 

descontinuidades se encontram entre a pista e a cadeia.  

 

4.1.  Bandidos e ladrões  

 

Compreender as distinções entre o que é ser bandido e ser ladrão não era uma questão 

que eu tinha inicialmente, já que não sabia que essas categorias poderiam ganhar a 

importância que ganharam ao longo da pesquisa. Inclusive, eu sequer esperava encontrar o 

termo ladrão em minhas primeiras entrevistas, o que ganhou outro rumo a partir do seguinte 

diálogo que tive com Gabriel:  

 

[Luana] Você se considera bandido?  

[Gabriel] [ele balança a cabeça, respondendo que não, de forma tímida].  

[Luana] Quem é bandido?  

[Gabriel] Bandido pra mim é traficante. Eu já sou ladrão, ele é bandido.  

[Luana] Tem diferença?  

[Gabriel] Que, tipo, nós rouba e eles vende droga.  

 

Esse diálogo, a princípio, me pareceu um tanto óbvio, na medida em que ao dizer que 

o bandido vende drogas e o ladrão rouba, Gabriel se aproxima da distinção que é estabelecida 

pelo Código Penal entre o tráfico e o roubo. Contudo, o que me chamou atenção foi o fato de 

Gabriel não se identificar como bandido, mas sim como ladrão. A partir de então, comecei a 

utilizar essas categorias com outros adolescentes, ao longo das entrevistas, e outras questões 

começaram a aparecer e fui observando que o sistema classificatório que distingue o tráfico 

do roubo que me foi apresentado ia muito além da lógica jurídico-penal.  

Assim, busco explicitar de que forma os adolescentes construíam esse sistema 

classificatório que distingue bandidos de ladrões.
108

 Para isso, utilizo duas chaves de leitura: a 

primeira diz respeito à percepção de risco, e a segunda está associada a categorias morais que 

distinguem uma atividade da outra. Nesse sentido, dou destaque à figura da mãe, que também 

aparece de maneira relevante quando, mais adiante, falarei sobre o furto e o ônibus.  

Devo esclarecer que essas divisões não se constituem enquanto categorias rígidas já 

que muitos adolescentes me disseram já terem praticado roubos, furtos e terem envolvimento 
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 Outros pesquisadores abordam distinções entre tráfico e roubo, levando em conta a percepção de seus 

interlocutores, assim como proponho, apesar de destacarem outras formas de classificação. Diogo Lyra (2013), 

por exemplo, fala em “autônomos do 157” e “assalariados do 12”, dando enfoque a maior ou menor liberdade 

que cada uma dessas atividades apresenta.  
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com o tráfico. Inclusive, muitos transitavam entre essas práticas, sem necessariamente se 

identificar como bandido ou ladrão, como falarei na última seção desse tópico. Contudo, 

acredito que essa diferenciação explora moralidades que são relevantes de serem expostas, 

ainda mais levando em conta a recorrência que essas categorias surgiam nas entrevistas. Além 

disso, acrescento que não busco aqui descrever as dinâmicas de cada uma dessas atividades
109

, 

já que meu foco é nas percepções e moralidades que surgem a partir das narrativas sobre elas.  

 

4.1.1. O risco  

 

[Lincon] Pra mim, o traficante, ele é pior do que o 157
110

, porque o 

traficante, o polícia que vai até ele. O 157 não, nós que vai atrás do 

problema. E traficante, às vez tem mais risco de... Tipo assim, eu roubo pra 

mim, se eu roubar, o dinheiro é pra mim, o traficante não, ele vai ter que 

vender a droga, pra ficar com 100 reais só, da carga.  

[Luana] Pouco dinheiro?  

[Lincon] Pouco dinheiro...o 157 não, se eu roubar Souza Cruz, SEDEX, aí é 

mais risco pro 157 e menos risco pro traficante... até mesmo a juíza fala, 

porque o traficante, trafica, não é o traficante que vai na pessoa pra vender, é 

a pessoa que vai lá comprar. 157 não, 157 ele que vai até o problema. É mais 

arriscado. De ser preso, de morrer, sofrer um acidente... O bandido não, até 

o viciado chegar em mim, vai ter um cara enquadrando ele, mandando ele 

levantar a camisa, o cara vai tá armado, vai ter um visão
111

 lá falando quando 

vai entrar os polícia. Tá mais seguro, tá mais consciente... ele fica num lugar 

só, não vai ficar em vários lugares. Vai ter gente acima dele olhando... O 

traficante não, tem que vender as cargas pra ficar só com 100 reais, tem 

carga que fecha a 150 reais. 

 

A fala de Lincon, em uma primeira leitura, pode parecer confusa na medida em que 

ele parece defender duas ideias aparentemente contraditórias: ele começa argumentado que no 

tráfico há mais risco, porque parte do dinheiro de sua venda vai para o patrão, e, em seguida, 

ele diz que o tráfico é mais seguro do que o roubo porque neste se corre mais risco de “ser 

preso, de morrer, sofrer um acidente”. Na minha leitura, e levando em conta a fala de outros 

adolescentes, a ambiguidade de sua fala se constrói porque ele expõe distintas formas de 

percepção do risco e exatamente por isso escolhi esse trecho para abrir esta seção. Por mais 

que sua fala não fique totalmente clara agora, ela me serve como ponto de partida para 

exposição da categoria risco. Além disso, ao longo da narrativa de outros adolescentes 
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 Para uma leitura dessas dinâmicas, sugiro a leitura da tese de Carolina Grillo (2013) que descreve as práticas 

tanto do tráfico quanto do roubo e também de Sophia Prado (2016), que dedica um capítulo de sua dissertação 

para expor o que ela chama de performance do roubo. 
110

 157 é o artigo do Código Penal para roubo e aparece de forma muito recorrente para nomear o ladrão. 
111

 Lincon se refere ao radinho ou atividade que deve monitorar as entradas da favela e avisar aos outros 

traficantes sobre a presença de policiais. 
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abordarei questões que transitam em torno de toda a fala de Lincon, esclarecendo pontos que 

estão contidos neste diálogo.   

Abro um parêntese para explicar que, quando falo em risco, tenho consciência de que 

existe um debate nas ciências sociais
112

 que busca abordar essa questão de distintas 

perspectivas, falando-se, inclusive, em uma “teoria do risco”. Entretanto, meu objetivo aqui 

não é dialogar diretamente com todo esse debate, mas busco pensar o risco enquanto uma 

categoria articulada pelos adolescentes, que aparece associada a outras categorias como 

problema, segurança, e consciência, buscando, a partir disso, compreender as formas pelas 

quais eles classificam as práticas ditas “em conflito com a lei”.   

Dessa forma, estou pensando o risco a partir de uma perspectiva social, que se 

distancia de valorações objetivas. Amparada nas discussões de Mary Douglas e Aaron 

Wildavski, que apesar de estarem falando de risco associado ao meio ambiente, e numa 

perspectiva mais ampla da que tratarei aqui, vão ao encontro do que proponho, ao pensar a 

percepção do risco como um “processo social” (DOUGLAS e WILDAVSKI, 2012, p. 6). 

Assim, “Partimos das premissas básicas de que qualquer forma de sociedade produz e escolhe 

a própria maneira de ver o ambiente natural [...]” (DOUGLAS e WILDAVSKI, 2012, p.7). 

Além disso, ao falar sobre risco, me aproximo da discussão feita no capítulo um, 

quando descrevo os caminhos que percorri para chegar às questões que me levaram a essa 

pesquisa. Pensar sobre a percepção do risco a partir da perspectiva de quem é geralmente 

considerado um problema para a segurança pública atende às minhas tentativas de inverter 

esse olhar. E, por fim, essa categoria explicita moralidades que dizem respeito à luta da pista. 

Retomando a fala dos adolescentes, explico que a primeira distinção que ouvi entre o 

tráfico e o roubo, e também a mais recorrente, estabelecia um paralelo entre o ir atrás do 

problema e o problema vai até nós. Transcrevo algumas de suas falas que retirei das 

entrevistas que expõem esse paralelo:  

 

[Thiago] [...] Na favela, nós já tá mais seguro, tem vários menor lá. Tipo 

assim, no roubo, nós tá indo atrás do problema; no tráfico, ele vai até nós. Os 

polícia tá vindo até nós.   

 

[Luana] Mas em relação ao tráfico e ao roubo? O roubo é mais perigoso? 

[Omar] É porque nós que tá indo atrás do problema, né? Na favela, os 

policiais que vêm atrás. Na rua, no roubo, é nos que tá indo atrás do 

problema. Na favela não, nós tá ali, fazendo nosso dever, cumprir os 

mandatos, fazer as operações, a normalidade. 

 

                                                      
112

 Me refiro a autores como Mary Douglas, Ulrich Beck, e Anthony Giddens, apenas para citar alguns.   
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[Diego] O roubo você tá correndo atrás de se ferrar, o tráfico não, nós tá lá 

dentro, os cara que vêm até nós.  

 

[Luana] Então você acha o tráfico mais seguro?  

[Gabriel] Pra mim agora tá, roubo tem muito policial na rua. Botaram esse 

negócio agora Centro Presente, Lapa Presente, Lagoa Presente... 

 

[Luana] E você acha que o tráfico é mais tranquilo, por quê?  

[Caio] É mais difícil de rodar, cara. Por causa de que você só vai rodar numa 

operação na favela.  

 

 Essas falas constroem essa relação entre o risco e o problema, que, de acordo com 

essas narrativas, está associado à figura do policial e, além disso, apresenta uma dimensão 

espacial: na favela, o problema que vai até eles, e na rua eles que vão atrás do problema. 

Percebe-se uma compreensão de que a polícia está na rua e não na favela, só chegando ali por 

meio de operações. Assim, o risco se articula com a rua tendo em vista ser esse o local em 

que os policiais estão. Há uma dimensão de território que está atrelada à presença ou não da 

polícia.  

 Acrescento que alguns adolescentes que entrevistei moravam em áreas nas quais havia 

uma UPP – Unidade de Polícia Pacificadora
113

 e também repetiam esse discurso. Quando eu 

perguntava sobre a presença da UPP, eles falavam de divisões territoriais na favela, dizendo 

que os policiais ficavam de um lado e os traficantes de outro, sem ocupar o mesmo espaço. 

Inclusive, tentei explorar melhor essa questão, mas sentia que os adolescentes não estavam 

exatamente preocupados com isso e esse assunto não se desenvolvia muito. Cito, para tornar 

isso mais claro, duas falas de dois adolescentes moradores de favelas diferentes. Na primeira, 

a UPP ficava na parte de baixo, na segunda, na parte de cima: 

 

[Felipe] Lá em cima quem fica é os caras [tráfico], filha, lá UPP nem bota 

as cara.. mais de 200 rifles, vai botar a cara?  

 

[Caio] Tem os segurança [do tráfico], que é aqueles que fica na divisa com 

a UPP. Se os UPP tentar descer tem que dar tiro para os UPP não descer.  

[Luana] Então a UPP tem que ficar lá em cima?  

[Caio] Tem que ficar lá em cima.  

[Luana] E como é que eles sobem?  

[Caio] Quem? Os UPP? Os UPP tem as parte dele para eles andar. Não 

passam lá embaixo não, por causa de que lá embaixo é só quando tem 

operação. Então eles ficam na parte de cima. Eles veem tudo de fora, que 

                                                      
113

 Lembrando que minha pesquisa se realizou entre o final do ano de 2016 e o início do ano de 2017, o que 

influencia na maneira pela qual os adolescentes percebem a UPP. Esclareço também que pensar sobre os 

impactos da UPP não foi meu interesse de pesquisa, apenas menciono de que maneira isso surgiu no meu campo. 

Para a leitura de um trabalho que pensa a presença da UPP e o seu impacto para os moradores das áreas 

ocupadas, sugiro a pesquisa de Menezes (2015), que foi realizada em duas favelas distintas das que Caio e Felipe 

moravam. 
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vem fazer seu patrulhamento, para tirar seu plantão, como polícia dentro da 

favela.   

[Luana] E o que eles fazem lá?  

[Caio] Eles fica lá no ponto deles, ninguém mexe com eles, ninguém mexe 

com nós. Tem plantão até que gosta de ficar dando tiro lá para baixo, aí 

acaba gerando confronto. 

 

Também relacionado à territorialidade, outra dimensão do risco surge: na favela há o 

que Lincon chamou de consciência, retomando a fala que abre a seção. Essa categoria se 

relaciona com o conhecimento e, de alguma maneira, com o nível de previsibilidade do que 

ocorre na favela em contraposição à rua em várias instâncias, como se percebe nas seguintes 

falas: 

 

[Luana] Mas você acha que o tráfico é mais perigoso?  

[Felipe] É nada... é perigoso pra gente que tá, como, na rua. No tráfico não, a 

gente tá, como, pesadão, já com AR
114

[...] Tem como se defender... Dentro 

da favela, nós já é cria
115

, nós conhece os beco todo, hãn. 
 

[Alexandre] Tipo que o bandido tá lá, vai comprar quem quer. 157 já vai 

atrás do problema. Vai roubar, não sabe nem quem ele tá roubando. Se tá 

roubando uma delegada, se tá roubando filho de um polícia, um polícia.  [...] 

No tráfico eu ficava mais seguro.   

 

[Luana] Você acha que morre mais gente no roubo? 

[Marlon] [responde com um movimento da cabeça que sim]. Tu não sabe 

quem tu tá roubando, tu não sabe quem vai sair de dentro do carro. É a sorte. 

 

 Felipe se refere ao conhecimento (ou consciência) do espaço da favela
116

 como um 

fator que contribui para o ter como se defender, além do fato de estar armado. Nesse sentido, 

acrescento a essa fala, o relato de Omar sobre a presença de outros no tráfico, com os quais 

contava para poder exercer a sua função em segurança: [Omar] “No tráfico a gente conta 

mais com os outros, né. Cada um tem sua função”. No tráfico, há aqueles que vendem a 

droga
117

, e há aqueles que fazem a segurança
118

, e aqueles que monitoram entradas e saídas 

                                                      
114

 Tipo de fuzil. 
115

 O cria é aquele nascido e criado em uma determinada favela.   
116

 Grillo (2013) observou que os ladrões que obtinham mais sucesso em suas atividades eram aqueles que 

realizavam um bom mapeamento das localidades em que praticavam roubos, facilitando rotas de fugas: “[...] é 

preciso internalizar a cartografia da cidade, saber a mão de cada rua e quais os pequenos trechos onde se pode 

pegar uma contramão para sumir do mapa. É preciso também mapear os pontos estratégicos onde as viaturas de 

polícia costumam estacionar, evitando passar por eles em atitude suspeita ou após ter praticado assaltos. Um 

experiente ladrão se vangloriava: „Tem cada vez mais polícia na rua, mas eu conheço os caminhos e sei onde 

estão os buracos‟.” (2013, p. 163-164)   
117

 vapor 
118

 segurança 
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nas favelas
119

 para avisar sobre a chegada de policiais
120

, estabelecendo uma rede que confere 

mais segurança a eles.   

Por outro lado, Marlon e Alexandre falam sobre o conhecimento em seu sentido 

negativo: no roubo – ou na rua – não se sabe quem se está roubando, pode ser “uma delegada, 

se tá roubando filho de um polícia, um polícia”. Nesse sentido, ir para a rua é lidar com 

situações menos previsíveis, porque se lida com a sorte, não se sabe quem você está 

roubando, e o desfecho pode ser “ser preso, morrer, sofrer um acidente”, retomando a fala de 

Lincon. Assim, cria-se um paralelo entre a segurança e o conhecimento/consciência: no 

tráfico, para eles, há maior previsibilidade e menos risco; no roubo, há menos previsibilidade 

e mais risco.  

Apesar disso, alguns adolescentes se referiam ao tráfico como uma atividade mais 

arriscada, só que dessa vez destacando outros fatores que não estes que expus. O tráfico, 

sendo uma atividade marcada pela hierarquia, demanda uma responsabilidade distinta do 

roubo, já que esta prática é mais autônoma
121

: 

 

[Lincon] Eu, se eu quiser, meu 157, eu roubei a carga, eu posso me derramar 

com meu dinheiro todo, posso gastar meu dinheiro todo. Lá não, na boca 

não, se for gastando o dinheiro todo, morre. Tu vai ter que morrer com a 

roupa, não é dinheiro meu, dinheiro é do patrão, primeiro o dinheiro tem que 

ir pro patrão, pra depois pagar nós, se não eu morro.   

 

[Marlon] Roubo tu vai e rouba, fia, rouba um coroa aí, na mão mesmo, na 

faca. O tráfico tu tem que ir, ficar com um montão de bolsa, carga, droga... 

Responsabilidade. Se tu perder, tem que pagar, pra não morrer, tu tem que 

pagar. O roubo não, vai e rouba logo, fia. O que tu roubar é teu. Rouba um 

cordão, tu vende, tem dinheiro, rouba um telefone.   

 

 Se há um patrão, há uma responsabilidade, e um risco. A quebra dessa 

responsabilidade pode gerar a morte. Ao contrário do tráfico, no roubo, o que você roubou, é 

seu, e não há a responsabilidade de ter de dar uma parte ao patrão. Entretanto, abro um 

parêntese para acrescentar que é comum que as armas que os adolescentes usem para praticar 

roubos sejam do tráfico, o que interliga essa responsabilidade do tráfico com o roubo, já que 

se a arma for perdida, cria-se uma dívida com o tráfico. Por essa razão, Marlon destaca o fato 

                                                      
119

 radinho ou atividade 
120

 Há outras funções no tráfico, como o gerente, e o próprio dono do morro, mas somente fiz menção a algumas 

delas de forma a esclarecer a fala do Omar no sentido de que há outros envolvidos que estão responsáveis por 

fazer a segurança para que as vendas possam ocorrer sem interferências.   
121

 Nesse sentido, retorno à classificação proposta por Lyra (2013) entre os “autônomos do 157” e os 

“assalariados do 12” na medida em que ele dá destaque aos distintos graus de responsabilidade entre essas duas 

atividades.   
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de roubar de faca, ou na mão, isto é, sem qualquer arma, e sem a responsabilidade de utilizar 

um instrumento que se consegue com o tráfico. Assim, entende-se a ambiguidade da fala de 

Lincon, que ora considera o tráfico como de maior risco, ora o roubo, tendo em vista formas 

distintas de se perceber o que é o risco.  

4.1.2. Categorias morais 

 

Além dessas classificações a partir da percepção do risco, outras formas de 

categorização dessas duas práticas aparecem nas narrativas dos adolescentes. Apesar de ter 

imaginado que essa imagem poderia estar ultrapassada, era muito recorrente a categorização 

do bandido como um defensor da favela e querido pelos moradores.   

 

[Luana] E o morador?  

[Thiago] Morador gosta muito [do tráfico]. A polícia chega esculachando, 

chega batendo, não sabe quem é. Se fosse para os traficante comandar o Rio 

de Janeiro, ia ser muito melhor.  

 

[Diego] Porque eles [ladrão] tão correndo atrás ali pra fazer o deles, nós já tá 

ali pela favela. Tamo olhando ali a favela pra não deixar polícia nem milícia 

comandar o negócio ali... ficar prendendo, prejudicando morador. Porque 

vamos botar que chegue uns milicianos e quer cobrar aluguel de cada casa 

própria de morador, aí o morador, como, começa a cobrar, bah, e o policial 

vai querer fazer ponta ali. Nós não, nós tá mais pra ajudar. Se o morador 

chegar e precisar de um gás, nós vai fortalecer, se precisar de uma compra, 

nós vai dar.   

 

[Matheus] Bandido já é mais respeitado. Que nem lá onde que eu moro... 

qualquer morador tiver precisando de um arroz, de um gás, se chegar lá onde 

que eu moro, na boca mesmo, onde que rola o tráfico, “ah, o morador da rua 

tal tá precisando de um gás”, eu tiro o dinheiro na hora da carga da droga, 

tiro o dinheiro aí, toma aí, compra lá, na hora. Independente que é vapor, 

gerente, frente, dono de boca, qualquer um tá tirando e tá ajudando. É 

morador, não vai ajudar? Prioridade é pros morador. A favela é dos morador. 

Nós tá apenas administrando ali. Como, se tiver roubo na favela, não pode. É 

isso.  

 

 Devo esclarecer que alguns adolescentes relativizaram essa imagem, dizendo que às 

vezes os moradores das favelas se incomodam com atitudes do tráfico, como o diálogo entre 

Wagner e Diego demonstra: 

 

[Wagner] Tem várias formas de interpretar, tirar nós como bandido, tipo 

assim, pra morador, bandido é tipo assim... às vezes tem um vacilão, um que 

roubou bicicleta do morador, aí pega a madeira grande e começa a bater 

nele, mata, aí sai todo quebrado, joga ele na rua, atira na mão dele, aí sai 

fora... morador já não gosta de ver isso. Mas sendo que, tipo assim, é o certo.  
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[Diego] Às vezes faz isso já pra não precisar outra pessoa ir com o mesmo 

pensamento que ele e roubar também.   

  

Mesmo assim, chama a atenção que apesar da relativização, a atitude do bandido é 

considerada o certo a ser feito, e é aceita tanto por Wagner quanto por Diego, já que ela se 

coloca como uma espécie de prática pedagógica para que outros não cometam roubos. 

 O tráfico ainda se apresenta como mais tranquilo do que o roubo, já que pode ser visto 

como uma prática de compra e venda na qual não há uma imposição de que outros participem 

dessa dinâmica. A fala de Omar, que transcrevo a seguir chega a reprovar a droga como 

“destruidora da vida das pessoas”, contudo, ele acrescenta que não está obrigando ninguém a 

comprar, ele somente está fazendo seu trabalho. No roubo, ao contrário, há uma imposição de 

que a vítima dê seus pertences, ou os bens lhe são tomados sem que haja tempo ou condições 

de reagir, sendo assim o perigo pra sociedade, segundo a fala de Caio.     

 

[Omar] Eu, por exemplo, minha função era vender droga. Eu tava ali 

destruindo a vida das pessoas vendendo droga... apesar de que eu não obrigo 

ninguém a comprar, né? Compra quem quer, eu tava ali fazendo meu 

trabalho. Então, compra quem quer, e infelizmente é uma coisa que tá ali. 

Entendeu? 

 

[Caio] Mas o tráfico já é mais tranquilo do que o roubo. Por causa de que no 

tráfico tu não tá obrigando ninguém a comprar droga, a ficar contigo, 

entendeu? Compra quem quer, usa quem quer. E assim vai. Agora no roubo, 

não, no roubo você já tá obrigando a vítima te dar o pertence dela. 

Entendeu? Então isso aí já é o perigo pra sociedade. Já que a sociedade já 

fica assustada. 

 

 Há, ainda, um desqualificador moral do roubo que se incorpora na figura da mãe. 

Durante todo o trabalho de campo me chamou atenção a quantidade de vezes que a figura da 

mãe aparecia na fala dos adolescentes, o que tornou simbólico para mim o fato de que o 

primeiro contato que tive com esse universo que aqui descrevo tenha se dado por intermédio 

de uma mãe que conheci no dia em que fiz minha primeira visita no Padre Severino, descrito 

no início desse trabalho. Como também já expus no capítulo dois, a mãe aparece como um 

motivo para sair do crime, já que estar na internação dá muito desgostoso a elas.
122

 

 Nesse contexto que aqui descrevo, a figura mãe aparece novamente de forma 

recorrente no sentido de operar como uma forma de desaprovação ou, até mesmo, de 

                                                      
122

 A mãe ainda surge em uma construção muito interessante que ouvia muitos dizerem: “melhor chorar a mãe 

dele, do que a minha”, quando havia uma situação entre o matar ou morrer, seja no tráfico ou no roubo. Essa 

frase revela como a figura da mãe aparece em vários contextos distintos, mas sempre de forma muito simbólica. 

Pretendo, em outro momento, explorar melhor essa questão, que agora somente faço um registro.  
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interdição da prática de roubos, tendo em vista que ela pode ser vítima de um assalto ou pode 

sofrer com as consequências de suas práticas.   

 

[Luana] Nunca roubou mesmo?  

[Caio] Nunca roubei, prefiro traficar. Pra roubar eu prefiro roubar uma 

joalheria a mão armada, um banco. Vou roubar de quem tem. Vou para rua 

para roubar na mão, de quem não tem? Roubar um cordão, ganhar 150, 200 

reais? Minha liberdade não vale isso. Minha vida não vale isso. Vou ficar 

roubando de quem não tem, trabalhador que tá ali pra, como, arrumar o 

teu, durante um mês, pra mim chegar lá e roubar? Mesma coisa que não 

vou gostar se roubar minha mãe. Trabalha o mês todo para ganhar o 

dela, vem um e rouba minha mãe. Ela foi roubada uma vez só, levaram o 

telefone dela lá em Vila Isabel. 

 

[Luana] E arrastão, já viram?  

[Wagner] Aqui no Rio, parece que os caras [do tráfico] tão aceitando isso, 

mas lá em Niterói não tem isso não. Não pode roubar em lugar nenhum. Lá 

em Niterói, foi proibido o roubo.  

[Diego] Lá em Itaboraí também, porque vamos supor, pode tá minha mãe, 

pode tá a mãe dele... Roubando de quem não tem. Aí foi e proibiu.   

 

[Paulo] Na Mangueira não pode roubo nenhum, nada. Copacabana, Saens 

Penha, lugar nenhum pode. Roubo nenhum. Tu entra com roubo na 

Mangueira não pode, porque a mãe do cara lá, morreu assim. A mãe do 

cara. Tipo, roubaram, 155 e 157, babou. Civil foi na Mangueira, aí teve 

maior troca de tiro intensa. Aí foram, um tiro perfurante, passou tipo, na 

cozinha, ela na cozinha lavando louça, passou o muro da sala, foi lá pra 

cozinha e bum, atingiu o peito dela, ela já tinha idade, não aguentou.  

[Luana] Isso porque roubaram e fugiram pra Mangueira?  

[Paulo] É... qualquer roubo não pode. Antes podia qualquer roubo. 

 

 A figura da mãe, enquanto uma vítima potencial de um roubo, opera como uma 

reprovação moral à sua prática. A fala de Paulo vai ainda mais além, já que indica a 

possibilidade de um roubo que não deu certo trazer policiais para a favela e gerar uma troca 

de tiros, que pode atingir a mãe de alguém, o que ocorreu nesse caso de forma ainda mais 

grave por ser a mãe de um dos traficantes.
123

 Também chamo a atenção para a categoria do 

trabalhador, que está associado à imagem daquela que “não tem”, que trabalha o mês inteiro 

para conseguir se sustentar. Quando se está na rua roubando, você pode estar tirando de quem 

não tem.  

 

4.1.3.  “Bandido é bandido, ladrão é ladrão” 

                                                      
123

 Essa fala também demonstra como as regras estabelecidas são variáveis, a depender de fatos e moralidades de 

donos do morro. Nesse caso, uma troca de tiros que acabou matando sua mãe, foi um fator determinante para a 

proibição de roubos. Sem me aprofundar nisso neste momento, por não ser o objeto deste capítulo, menciono 

essa possiblidade de variáveis para que não se crie a sensação de que todas as regras são compartilhadas e 

praticadas de forma unânime por bandidos e ladrões.  
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Até agora tenho exposto sistemas classificatórios que diferenciam as práticas 

criminosas entre si, dando enfoque ao roubo e ao tráfico. Explorei, para isso, as relações que 

se estabelecem entre a favela e a rua, na medida em que essas espacialidades constroem 

percepções sobre o risco que atribuem à favela um espaço de segurança, em contraposição à 

insegurança da rua. Além disso, observei que os adolescentes tratam o tráfico como mais 

tranquilo do que o roubo porque “não obriga ninguém a comprar” ou, ainda, porque há no 

bandido a imagem de protetor dos moradores da favela, e de fortalecedor, já que eles provêm 

aos moradores algo que eventualmente esteja faltando. Assim, o roubo, se comparado ao 

tráfico, pode ser caracterizado como mais arriscado e, ainda, receber uma reprovação moral 

por não ter essa valoração positiva que o tráfico possui e por atingir a figura da mãe e do 

trabalhador, como as últimas falas narraram.  

Devo acrescentar que o roubo em si não é considerado uma prática de vacilão, mas 

existem regras que, como mencionei brevemente no segundo capítulo, reprovam essa prática 

em certos locais – como a favela, seus arredores, ou o ônibus – e se constituem como 

mancada, o que falarei melhor no próximo tópico. Contudo, agora, me interessa refletir sobre 

o fato de que o roubo se torna mais reprovável quando sistematicamente comparado ao 

tráfico, e, diga-se de passagem, em termos discursivos, já que, como expliquei anteriormente, 

os adolescentes transitam constantemente entre essas práticas, e suas escolhas entre uma ou 

outra perpassam outros caminhos que não necessariamente estão de acordo com as 

moralidades que expõem.  

Assim, abro um parêntese para dar exemplos do que acabei de informar, no sentido de 

que nem sempre essas moralidades estão associadas às práticas e trajetórias de cada 

adolescente, mas os fatores que expus podem ser relevantes para essas escolhas.  

Caio nunca roubou e continuamente me dizia que reprovava essa conduta porque não 

achava certo tirar de quem não tem. Marlon, por outro lado, não gostava do tráfico pela 

responsabilidade que tinha, preferia roubar por sua conta; juntou dinheiro com seus roubos e 

conseguiu comprar uma arma para não depender do tráfico. Paulo começou furtando no 

centro da cidade, puxando cordão de pessoas na rua; depois começou a se envolver com o 

tráfico e gostava muito porque dizia sempre que “guerra é muito bom”. Seus olhos brilhavam 

quando ele narrava os confrontos simulando com as mãos que estava atirando com um fuzil; 

ao mesmo tempo, ele acreditava que morreria em breve, em uma dessas guerras, porque 

parceiros dele tinham sido mortos recentemente e por isso considerava sair do crime. 
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Alexandre tinha pesadelos constantes da época que ficou dias sem dormir durante um 

confronto com uma facção rival e deixou o tráfico, foi preso por furto dentro da linha de 

ônibus 474, em uma confusão da qual não participou. Felipe nunca gostou do tráfico, porque 

obtinha muito mais lucro roubando lojas de grifes. Wagner queria sair do tráfico e achou 

relativamente bom estar preso porque, dessa maneira, não teria de matar um X9 de sua favela, 

missão que lhe foi dada pelo seu patrão.  

Assim, sem desconsiderar as trajetórias individuas deles, que acredito ser algo mais 

complexo do que as classificações sistematizadas por eles em suas falas, o que quero dizer é 

que essas percepções sobre o risco ou as moralidades que distinguem essas práticas, 

constroem as categorias bandido e ladrão, criando formas de identificação abstratas. São 

categorias sociais compartilhadas por eles, que surgem no coletivo, e que orientam formas 

classificatórias já que “bandido é bandido, ladrão é ladrão”. Ser bandido ou ladrão são 

coisas distintas e, por conta dessas moralidades que apresentei, é possível observar uma 

hierarquia entre essas categorias. 

 

[Matheus] Ladrão pra mim não é bandido não, porque tá roubando. Tá 

roubando pra mim não é bandido. Tá roubando de quem não tem muitas 

vezes. Rouba até de quem não tem, pra mim não é bandido. Por isso que eu 

não gosto de roubar. Porque eu vou roubar ali, vai que a pessoa que não tem 

um dinheiro pra comprar nem um gás pra dentro de casa, aí tá tirando de 

quem não tem.   

[Luana] Então tem diferença entre bandido e ladrão... E 155, 157 e tráfico?  

[Matheus] 155 então nem se fala. Senhora mesmo pode sair aqui andando e 

alguém pode chegar, puxar sua bolsa e sair correndo. Vai tirar coisa que 

você não tem pra colocar no lugar.  [...] Bandido é bandido. Bandido tem 

que se colocar no lugar dele, ladrão tem que se por no lugar dele também 

[...] Porque o bandido pelo menos – traficante pelo menos – querendo ou 

não, ele rodou pelo cumprimento do dever, rodou traficando. Rodou pela 

facção dele, pelo cumprimento do dever. Ladrão podia tá roubando a 

senhora, podia tá roubando a minha mãe, podia tá roubando qualquer um. 

Ladrão tem que se por no lugar dele mesmo, não pode nem levantar a voz 

dele pra bandido, ele tem que se por no lugar dele. O traficante rodou no 

cumprimento do dever. Querendo ou não, ele rodou no cumprimento do 

dever.   

[Luana] Ladrão bate no peito pra dizer que é ladrão?  

[Matheus] Bate nada, fica no canto dele. Tem uns que é ladrão e fala que é 

traficante na pista, fala que é bandido. Mas uma hora chega a notícia certa. 

Sabem o quê que ele é mesmo. Não adianta eu chegar ali e dizer que sou 

dono de uma boca, sendo que eu não sou dono. Aí chega um lá da mesma 

área e fala que eu não sou dono. Já vi muito já, na internação então é o que 

eu mais vejo. Quer se demonstrar como bandido. Entendeu? Mas não é. No 

processo dele é 155 e vai dizendo que é traficante.   
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[Edilson] Bandido fica defendendo mais a favela; ladrão já é tipo de 

pista
124

. Bandido é do morro, ladrão assim na pista. Mas mais respeitado 

assim, é tipo assim, é mais os bandido assim na favela. Porque o bandido tá 

protegendo a favela lá, não tá deixando os cana bater em morador. Morador 

também gosta assim, mas também morador gosta também dos ladrão, gosta 

assim também. Tem uns ladrão que rouba, leva pra lá, dá pros morador. 

 

[Luana] Você acha que tem diferença entre bandido e ladrão?  

[Alexandre] Claro, bandido tem mais prioridade. Ladrão, 155, nem tem 

muita prioridade. Tem uns 157 que rouba pros caras da firma [tráfico], que é 

bandido, mas tem uns 155 também que rouba ouro pros cara. É ladrão, mas 

aí, o que tem mais moral mesmo é o traficante.   

 

[Paulo] [simulando uma possível frase de outro adolescente] „Se ponha na 

tua de 157, eu sou bandido‟. Pra mim eles não fala isso não, sabe que eu vou 

pra guerra.  

[Luana] E você não é ladrão?  

[Paulo] Já fui, hoje em dia eu não sou mais. Eu sou respeitado, mais bandido 

do que eles. Porque eu subo pra guerra. Eu subi pra morro que eu nunca 

conheci. De uma forma eu tô trocando com uma favela que eu não sei. Eu 

fui, não é qualquer um que vai.  

 

[Marlon] Bandido é bandido, ladrão é ladrão. Tipo, ladrão não pode 

roncar pra bandido. Nem 155 pode roncar nem pra ladrão, nem pra bandido. 

Tipo uma escala: bandido, ladrão e 155. 155 não tem nada, tá indo roubar 

por conta própria. Ladrão às vez também não tem. Respeito vem de cada um 

né, só basta ter.   

 

 Apesar de longas, optei por deixar as falas dos adolescentes porque elas evidenciam as 

moralidades que já expus, e acrescentam outras. O bandido roda pelo cumprimento do dever, 

atendendo a uma lógica da facção, ele vai para a guerra, e defende o morador, assim, ele é 

mais respeitado do que o ladrão, que está na pista e não tem ninguém para responder por ele, 

como o bandido tem. Cria-se, portanto, uma hierarquia entre essas categorias, na qual o 155 

está no último lugar, já que ele não tem a relação que o 157 estabelece eventualmente com o 

tráfico, em virtude da utilização de suas armas para a prática de roubos. Além disso, na visão 

deles, os 155 são menos organizados, se comparados aos bandidos e ladrões. 

4.1.4. Os bandidos e os buchas 

 

[Luana] Você se considera bandido?  

[Thiago] Eu? [Thiago ri] me considero não. Tipo assim, se fosse para mim 

considerar bandido, eu ia ter muita coisa, fi. Bandido é o Fernandinho Beira-
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 Interessante perceber os diferentes significados que a pista pode ter. Nesta dissertação, estou pensando pista 

como fora da cadeia. Os adolescentes continuamente usavam essa expressão para se referir ao fora da unidade, 

como “corte [de cabelo] de pista”, ou, ainda, esse chinelo é da pista. Contudo, pista o fora da favela, assim 

como aparece nessa fala de Edilson, quando ele diz que “ladrão já é tipo de pista”.  
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Mar. Que tá rico... Milionário... Tá comendo caviar lá dentro [da prisão]... O 

Fu da Mineira
125

.  

[Luana] Então bandido é quem tem dinheiro?  

[Thiago] É. 

[Luana] E aqui?  

[Thiago] Aqui para mim, ninguém é bandido, não. Bandido que leva tapa na 

cara não é mais bandido, não, tia. Pra mim não é bandido, é apenas uns 

jovens que querem se envolver na vida do crime.  

Aqui é só os bucha, mesmo. Vaporzinho, gerente.  

[Luana] E na de maior
126

?  

[Thiago] Na de maior não, já é mais doido. Já pode matar. Aqui tu mata, já 

responde vários negócios. 

 

Diante de todas essas descrições, de hierarquias e moralidades, Thiago me diz que 

bandido é quem está rico e que no Padre só tem bucha. Sua explicação passa por dois 

caminhos: um se relaciona com a hierarquia interna do próprio tráfico; e o outro tem a ver 

com o olhar para dentro do Padre Severino, quando ele diz que bandido que leva tapa na cara 

não é mais bandido.  

Explico.  

Quando ser bandido não aparece como contraposição ao ladrão, outras categorias 

aparecem, e revelam a própria hierarquia interna do tráfico como um sistema classificatório 

em si, interferindo na percepção identitária daqueles adolescentes. Bandido mesmo não é o 

vapor nem o gerente, são os donos, são aqueles que estão no presídio de maior, e não os 

buchas que estão no Padre Severino. Alexandre e Omar também reforçam a fala de Thiago. 

Os três, inclusive, já tiveram ou ainda têm envolvimento com o tráfico. 

       

[Luana] E quando você tava no tráfico, se considerava bandido?  

[Alexandre] Não, não se considerava não, se considerava um bucha, porque 

bandido que é bandido tá lá só recebendo deitadinho. 

 

[Luana] Se considera bandido?  

[Omar] Não, bandido tá muito preso. Eu me considero, vamos dizer assim, 

um bucha que bota dinheiro no bolso dos caras e tira um pouquinho pra 

você. Aquilo que te sustenta. Porque os cara mesmo tão milionários. Eu faço 

mil, e ganho a metade de mil. Esses são os que estão sobre o meu cargo. 

Nem metade de mil, né, porque tem os outros cargos também. Tem o 

gerente, o que administra. Todos têm que tirar um dinheiro, até chegar lá 

nele [dono]. 

 

Assim, ser bandido, nesse contexto, é muito mais do que estar simplesmente 
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 Ambos são traficantes conhecidos do Comando Vermelho, considerados ocupantes do topo da hierarquia 

dessa facção. 
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 Forma de se referir aos presídios, em contraposição as cadeias de menor, que são as unidades de internação. 
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envolvido com o tráfico. Ser bandido é quem efetivamente ganha dinheiro com o isso, quem 

trabalha menos e ganha mais; aqueles que estão acima deles, os donos. Por outro lado, 

aqueles que exercem funções nos níveis mais baixos dessa hierarquia são os buchas. Nesse 

sentido, eles estão levando em conta a própria hierarquia do tráfico como um sistema 

classificatório que divide os bandidos de verdade dos buchas.   

Entretanto, me parece que a fala de Thiago vai além disso, quando ele diz que no 

Padre há “apenas uns jovens que querem se envolver na vida do crime”, porque bandido que é 

bandido não leva tapa na cara. Essa discussão antecipa o que sistematizo melhor no final do 

capítulo, mas é importante que desde já eu reflita sobre isso. O tapa na cara a que Thiago se 

refere faz parte da dinâmica que descrevi no capítulo anterior, assim, quando ele fala que, 

para ele, dentro do Padre ninguém é bandido, ele relaciona a forma de tratamento a que eles 

são submetidos na unidade à não identificação como bandido.  

Apesar de ter demonstrado que a agressão física não é necessariamente o que atribuiu 

ao Padre a imagem de um lugar de oprimissão, e que eles não percebem a cobrança como 

agressões generalizadas e ilegítimas, ser bandido é ser respeitado, que é algo muito diferente 

do que eles sentem dentro do Padre, quando os agentes impõem o ritmo da cadeia. Se eles 

não se sentem respeitados, não há bandidos ali. Nesse sentido, eu questiono: até que ponto o 

ritmo do Padre que descrevi no capítulo anterior interfere na maneira pela qual aqueles 

adolescentes se identificam, fazendo com que eles se vejam como buchas e não como 

bandidos? 

 

4.2. O ladrão do 474  

 

Até agora descrevi as distinções estabelecidas entre a figura do bandido e do ladrão. 

Contudo, antes de pensar de que maneira essas relações aparecem no Padre Severino, como 

comecei a refletir no último parágrafo, acredito que seja importante apresentar outra imagem 

que encontrei na unidade, a dos ladrões do 474, isto é, os adolescentes apreendidos na linha 

de ônibus 474 por furtos.
127

 Mas porque escolhi essa linha de ônibus para falar sobre o 

“155”? 

De início, relembro que meu interesse inicial de pesquisa surgiu a partir de reflexões 

sobre os arrastões nas ruas do centro da cidade e sobre essa linha de ônibus e a praia, já que 

esse ônibus era o apontado como sendo o meio de transporte que levava os adolescentes que 
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 Como já expliquei, os adolescentes que foram presos por furtos também podem ser chamados de ladrões, mas 

há uma diferença entre ser 157 ou ser 155, como ficou evidente nas falas anteriormente transcritas. 
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praticavam os arrastões até a zona sul. Como já expliquei, outras questões foram surgindo e se 

somando a isso, mas como o interesse inicial era esse, acabei entrevistando muitos 

adolescentes que foram apreendidos no 474. O curioso foi que, mesmo quando deixei de 

procurar esses adolescentes, o que rapidamente ocorreu, continuamente eles me relatavam 

serem presos no 474, e nem sempre em flagrante pela prática de um furto.  

Sem ter a pretensão de dar a esses números uma condição de estatística, digo apenas 

por curiosidade que entrevistei 22 adolescentes, e retirando os que não eram da cidade do Rio 

de Janeiro, teria o total de 16. Desses 16, 7 foram presos nessa linha de ônibus.
128

  

Um deles tinha sido preso por tráfico dentro do 474, porque houve uma abordagem 

policial e, ao conferirem seu nome, verificaram que havia um mandado de busca e apreensão 

a ser cumprido, e então realizaram a prisão. Outro estava voltando da praia com a família e 

foi preso, também como consequência de uma abordagem policial no ônibus, porque havia 

um CRIAAD descumprido. Isso sem falar nos casos em que havia muitos adolescentes 

praticando furtos, saindo e entrando no ônibus, e levavam outros adolescentes de ralo, que 

apesar de estarem no 474 não estavam juntos com os que praticavam os furtos, como explica 

Alexandre “No 474, vários moleque que vai, tipo assim, de ralo. Tipo assim, o moleque rouba 

e a culpa cai pra cima dos outro. Aí o moleque vai preso enganado”.  

Os demais me disseram que tinham sido presos com objetos furtados, ou por eles, ou 

por menores que estavam com eles. Acrescento que eles sempre deixavam claro que os furtos 

nunca ocorriam dentro do ônibus, por ser considerado mancada. Assim, eles furtavam na rua 

ou na praia, e entravam no ônibus, o que às vezes se repetia durante todo trajeto de 

Copacabana até mais ou menos o centro da cidade, como explico melhor depois. 

Assim, o que era um recorte inicial, em razão de um interesse pessoal de pesquisa, 

passou a ser mais um achado do campo do que uma escolha arbitrária, e, ainda, me parecia 

um retrato de parte considerável dos adolescentes que estavam ali.  

Esclareço que era verão no período em que realizei a pesquisa de campo. Logo, uma 

época de muito sol e calor na qual as praias da cidade ficam lotadas. Assim, muitos ônibus 

saiam do bairro do Jacaré, ponto inicial do 474, cheios de adolescentes que iam até as praias 

da zona sul, uns para curtirem a praia, outros para “botar um dinheiro no bolso”. 
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 Vale acrescentar que a maior parte das apreensões por furto não leva, ou não deveria levar, o adolescente até a 

internação provisória, tendo em vista que é considerado um ato infracional menos grave e que não justifica o 

encaminhamento a internação, havendo a liberação antes disso, sobretudo se os adolescentes não tiverem 

nenhuma passagem pelo sistema socioeducativo. Assim, a maioria que chegava ao Padre por furto já era 

reincidente.  
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[Luana] E quando você foi para a praia, já foi direto para roubar?  

[Allan] Fui, botar um dinheiro no bolso.  

[Luana] Foi de ônibus?  

[Allan] Foi, eu vou do “Jaca” [Jacaré]. Saio de Cordovil, vou para o “Jaca” e 

de lá pego o 474, para em Copa.  

   

[Lincon] Agora mais perto do Natal e Ano Novo só vai rodar mais 155 e 

mais 157... bagulho de arrastão na praia. Um montão aí tá preso de 155, por 

causa de arrastão. Tinha lá uns 20 e pouco, negócio de arrastão. A maioria 

que tá aí no convívio, já foi pra bagulho de arrastão.  

 

Essa vinculação entre aos arrastões
129

 da praia e o final do ano, ora associada ao verão, 

ora ao período de Natal e Ano Novo, era frequentemente comentada no Padre, inclusive pelos 

diretores e técnicas, mas ela me chamou muita atenção em uma fala muito curiosa de Caio, 

quando ele diz que “o verão gera o roubo”.  

 

[Caio] Agora é só 474, só roubo, devido o verão ter chegado também. Aí a 

praia já fica cheia, o roubo já vai aumentando. Por motivo da praia cheia. 

Aí os gringo, os turista que vem pra conhecer o Rio de Janeiro acaba sendo 

roubado, aí já vai gerando o roubo. O verão gera o roubo. Entendeu? Por 

causa de que no inverno, ninguém vai pra praia. No inverno é mais... nas 

outras estações, é mais 157 mesmo, vai roubar banco, vai roubar joalheria, 

vai roubar um mercado... Assim tipo, vai roubar a mão armada, vai roubar 

carros, vai roubar moto, e assim no verão não. No verão já sai esses... 

como diz aí nas reportagens... os menores infratores... aí já vai, tipo, 

ser menores infratores, já vai gerando um grupo grande de menores 

infratores, acaba fazendo arrastão, uns acaba rodando, os que tem a 

ver com o roubo, acaba rodando, os que não tem a ver, acaba rodando 

também por tá no momento errado, na hora errada.   
 

 Essa fala é muito interessante em muitos aspectos sutis que, em certa medida, se 

aproximam de um ponto no qual quero chegar. Explico. 

Após Caio diferenciar o que ele entende como sendo os crimes de cada estação, ele 

continua afirmando que o verão “já vai gerando um grupo de menores infratores” e isso me 

chama atenção em dois sentidos. Primeiro, porque ele destaca um grupo da qual ele não se 

sente parte, associando a categoria de “menores infratores” aos adolescentes que praticaram 

arrastões nas praias. Essa denominação, que usualmente categoriza todos aqueles meninos que 

estavam no Padre, inclusive Caio, é atribuída por ele a um grupo específico dentre eles.  

Caio acrescenta que os “menores infratores” acabam rodando e levando junto com 

eles, “os que não tem a ver”, por “estar no momento errado, na hora errada”. Nesse sentido, e 

indo um pouco mais além, está minha segunda observação, tendo em vista que com essas 
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 O que juridicamente se configura como furto, e o que os adolescentes chamam de 155, fazendo menção ao 

artigo que capitula esse crime. Aliás, quando eles falam em “roubo” não se referem, necessariamente, ao 157. 

Roubo, para eles, tanto pode ser o 155, quanto o 157. 
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afirmações ele me parece explicar esse retrato a que me referi de boa parte dos adolescentes 

que conheci no Padre. Os “menores infratores” vão além dos que “tem a ver com o roubo”, 

abarcando, por sua vez, “os que não tem a ver”, produzindo a homogeneização entre eles, que 

passam a ser um só grupo. Isso se constrói, não só na imagem que tive dos adolescentes 

apreendidos no Padre, mas antes disso, no ônibus, quando todos os que estão ali são tratados 

como “menores infratores”, que estão “no momento errado, na hora errada”, ou melhor, 

porque são certas pessoas, em um determinado lugar, em que elas não deveriam estar.  

Evidente que não há como desconsiderar o fato de que os próprios métodos de 

pesquisa que adotei influenciaram nesse retrato associado ao 474. Primeiro por conta do meu 

interesse nisso, e segundo porque conheci muitos adolescentes que moravam no Jacaré, ou em 

favelas próximas, e eles me indicavam conhecidos deles para as entrevistas, criando uma 

espécie de rede que circulava àquela área próxima da qual o 474 percorre. Mas também não 

posso deixar de lado considerar que esse número alto de apreensões esteja relacionado com a 

própria construção da imagem do risco a ser combatido pela segurança pública, retomando a 

discussão do capítulo um e conectando-as com a fala de Caio.  

Apesar de não estar tratando de estatísticas especificamente, mas me referindo ao 

grande número de adolescentes que encontrei no Padre apreendidos nesse contexto, retomo o 

que Edmundo Coelho fala sobre a produção tendenciosa de estatísticas oficiais em relação às 

prisões efetuadas pela polícia, no sentido de que: 

 

[...] as chamadas cruzadas morais contra certos tipos de crimes, pressões 

políticas ou de opinião pública, todas sempre circunstanciais e muitas vezes 

efêmeras, podem provocar maior atividade repressiva dos órgãos policiais e 

elevar periodicamente as taxas oficiais de criminalidade. [...] Também os 

estereótipos que os policiais têm do criminoso ou do infrator costumaz das 

leis constituem referências importantes para sua atuação; e como os 

indivíduos de status socioeconômico baixo são aqueles que mais se ajustam 

a estes estereótipos, são eles que constituem os alvos por excelência da ação 

policial, seja esta o mero uso da violência ou a detenção (COELHO, 1978, p. 

153-154)  

 

Quando se define um tipo ideal de criminoso, a estatística se retroalimenta e reproduz 

a si mesma, tendo em vista que a polícia retorna a esse mesmo estereótipo para realizar mais 

prisões, amparada pela opinião pública. Assim, o 474 é um alvo de ações policiais, o ônibus 

que conecta o Jacaré, na zona norte da cidade, a Copacabana e às praias da zona sul, bairros 

com distintos status socioeconômicos, que guardam, por sua vez, diferentes estereótipos de 

seus moradores.  
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Pensando nisso, e tratando o percurso do ônibus como estratégia discursiva, reflito, em 

seguida, sobre aspectos semelhantes àqueles que desenvolvi ao falar sobre o tráfico e o roubo, 

mas agora dando enfoque a esse contexto que descrevo. Para pensar sobre o risco, proponho 

uma articulação com o ponto final do 474, em Copacabana, zona sul do Rio. Para pensar nas 

categorias morais, minhas reflexões se dão a partir do ponto inicial, o bairro do Jacaré, 

pensando na representação da favela no ônibus. Por fim, penso na maneira pela qual se 

constrói a identidade dos passageiros que não pagam passagem dentro dessas questões aqui 

descritas.    

Lembro que esses percursos são circulares. Essa mesma linha é a que vai e também 

volta, e por isso, ponto inicial e final são apenas recortes, já que isso depende do seu ponto de 

partida. Quando opto por chamar a zona sul de ponto final e o Jacaré de ponto inicial estou 

escolhendo como ponto de partida a moradia dos adolescentes que conversei. Apesar disso, 

em alguns momentos as falas deles chamam de ponto final um lugar ou outro, o que somente 

observo para que não se crie confusão com a leitura.  

 

4.2.1. Ponto final: zona sul e o risco 

 

O bairro de Copacabana, ponto final do 474, representa mais do que simplesmente a 

pista. Localizado na zona sul da cidade, é considerado um bairro nobre e possui uma orla 

extensa, que representa um dos mais conhecidos pontos turísticos da cidade. Por isso, possui 

grande rede hoteleira e recebe muitos estrangeiros, sobretudo no verão e no réveillon, quando 

há uma grande festa que lota toda a orla com pessoas vindas de diferentes cidades do mundo. 

Assim, Copacabana é um lugar de gringo e de rico, o que explica um incômodo com a 

presença dos menores infratores naquele espaço.   

Como articulei no capítulo um, não é difícil compreender porque essa linha de ônibus 

é percebida como um risco para os moradores de Copacabana, e, desta forma, se constitui 

como um risco a ser combatido pela segurança pública. Por outro lado, e pensando sob outra 

perspectiva, para os adolescentes do Jacaré, andar nessa linha pode ser um risco. Sendo assim, 

o que é a linha do terror para os moradores da zona sul, pela possibilidade de ser vítima da 

prática dos furtos, para os adolescentes moradores do Jacaré e arredores, utilizar esse 

transporte para ir à praia, independente de estar praticando ou não um crime, pode gerar uma 

apreensão.  
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[Luana] Como é andar no 474?  

[Caio] Pô, como é andar no 474? Às vezes é meio difícil. Não tá fazendo 

nada e tu leva a culpa por uma coisa que tu não fez.  Sempre tem uns que 

pega o ônibus para poder roubar. Desce, rouba e volta para o ônibus, desce e 

rouba e volta para o ônibus. Aí acaba acontecendo uma coisa assim. A 

maioria das vezes é assim e quem não tem nada a ver acaba sendo preso. [...]  

[Luana] E esse ônibus toda vez dá problema?  

[Caio] Toda vez dá problema, toda hora é parado. Esse e o 476. O 476 passa 

lá no Jacaré também e vai para o Leblon.  

[Luana] Você anda muito de 474?  

[Caio] Ando, para ir pra praia, tem o 474 ou o 476.  

[Luana] E onde você gosta de ir à praia?  

[Caio] Eu gosto de ir no Leblon mesmo... Leblon, Arpoador, Ipanema. Onde 

tá mais tranquilo, eu paro. Para mim poder ficar tranquilo também. Bagulho 

de roubo sempre tem um que vem, aí rouba, aí tu tá na hora errada, no 

momento errado, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o Lucas
130

 

também. O menor roubou, ele não tinha nem roubado, parou perto dele no 

ônibus. O ônibus foi parado e os policial botou ele descer, sendo que ele já 

tinha pulado CRIAAD. Aí o mandato dele bateu, mesma coisa.    

 

[Edilson] A maioria, têm uns que, tipo assim, quem não pega ônibus assim 

[pra roubar]. E quando vai, já fica com medo de ir no ônibus e tomar uma 

enquadração e perder tudo.  

[Luana] Quem tá no ônibus sabe do risco então?  

[Edilson] Já sabe que a qualquer hora o ônibus pode parar. Se tiver com 

algum bagulho assim que não for dele, roubado, sempre roda. Mas tem 

várias minas que vai com nós [pra deixar as coisas com elas]. Os polícia não 

pode nem encostar nelas, nem revistar 

 

Edilson, ao contrário de Caio, praticava furtos em Copacabana, e inclusive apresentava 

técnicas para diminuir a possibilidade de uma apreensão. No entanto, o risco que os dois 

compreendem por andar nessa linha é semelhante.  

Alexandre, que também foi preso no ônibus sem nenhum flagrante, e com outros 

adolescentes que ele nunca tinha visto, foi liberado pela juíza na audiência que ocorreu mais 

ou menos vinte dias depois de sua entrada no Padre. Ele me narrou, em uma conversa que 

tivemos após isso, que durante a audiência a juíza lhe disse que daria a ele uma chance e o 

liberaria, mas lhe advertiu: “A juíza falou assim „não pode ficar andando demais nesse 

coletivo [474], se você quer ir à praia, vai com outro coletivo e não vai pro Arpoador”. A 

advertência da juíza, inclusive, reitera que esses adolescentes eram certas pessoas, em um 

determinado lugar, que elas não deveriam estar. 

Nesse sentido, e criando uma interlocução com o que falei sobre o risco para o ladrão, 

estar na rua te deixa mais vulnerável a uma prisão, sobretudo quando se está em locais em 
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 Não consegui conversar com Lucas, porque quando tentei, ele já tinha saído do Padre. 
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que se percebe que há mais abordagens policiais, como no 474. Nesse contexto, ainda surge 

outra categoria, que também está associada ao risco: os heróis.  

 

[Edilson] Herói é os cara que fica parado. Qualquer um é herói, se vir 

correndo atrás, tentar pegar, é herói.  
[Luana] E se for a vítima?  

[Edilson] Não, vítima é vítima. Herói é que não tem nada a ver com o roubo 

e vem correndo atrás.   
[Luana] E os justiceiros?  

[Edilson] Eles ficam tudo lá... é os “justiceiros”, mas nós lá chama mais os 

Pitbull. Só na televisão que apareceu os “justiceiros”. É duas ruas que eles 

fica, uma é ali na 12 DP
131

. [Eles] fica sentado. Eles nem liga mais, só 

quando rouba na rua. Roubar na rua deles já, já vem de taco de beisebol.  

 

 Os heróis me foram apresentados quando eu perguntava sobre os “justiceiros”, que 

seriam moradores de Copacabana que teriam se reunido para tentar combater as práticas de 

roubos e furtos no bairro. Edilson chama os “justiceiros” de Pitbull, talvez fazendo alusão a 

forma física deles. Os heróis seriam todos aqueles que “não tem nada a ver com o roubo e 

vem correndo atrás”. Outro adolescente chegou a me dizer que preferia ser preso pela polícia 

a ser pego pela população, fazendo referência aos heróis, que “batiam muito” nele. 

 O interessante sobre a figura do herói é observar ambivalências nas falas dos 

adolescentes sobre eles, na medida em que alguns o apresentavam como sendo um risco, e 

outros legitimavam a postura deles, ao aproximarem a sua imagem da de bandido que 

apresentei neste capítulo, no sentido de que o herói está “defendendo a propriedade deles”.  

Edilson quando diz que o herói “não tem nada a ver com o roubo e vem correndo 

atrás” explica que o herói é um elemento incabível na relação ladrão-vítima-polícia. Ele não 

tem nada a ver com isso, mas se colocam na situação, o que se torna mais claro quando eles 

dizem que alguém “quer dar uma de herói”. Dar uma de herói evidencia a ironia contida 

nesta categoria. Para os ladrões, se deparar com um herói não é desejável e eles me diziam 

que iam com facas e pedras para se prepararem para esse possível encontro.  

Contudo, por outro lado, muitos adolescentes legitimavam a prática dos heróis, na 

medida em que eles compreendem, a partir de uma lógica semelhante com a imagem do 

bandido, que eles são moradores de outro território e que teriam o direito de buscar 

“melhorias para os moradores da zona sul”.   

   
[Luana] Porque você acha que eles [heróis] fazem isso?  
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 Localizado em Copacabana. 
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[Gabriel] Porque eles não aceita o roubo. Aí eles vê uma pessoa roubando, 

eles já que ir atrás de tu. Aí os cara fala que é herói, quer dar uma de herói, 

defender os outros. 
 

[Luana] E os heróis? 

[Vanderlei] Pra mim, eles faz isso pela melhoria dos moradores da Zona Sul 

mesmo.  

[Luana] Lá no Mandela
132

 fazem isso?  

[Vanderlei] Na comunidade já é outra coisa. Na comunidade, roubar uma 

pessoa na comunidade já é cobrado pelos traficantes. Madeirada na mão. 

 

[Wagner] Mas também eles tão pedindo, né? Porque eles tão roubando 

moradores. Independente que é morador que tem condição, bah. E aí 

morador vai criar uma revolta. É a mesma coisa que nós, na boca de fumo, 

começa a pegar morador, eles já vão querer criar uma revolta contra nós, vai 

ligar pra polícia... aí já não é maneiro.   
[Luana] Então você acha que os heróis tão defendendo?  

[Wagner] Tão defendendo, tão defendendo a propriedade deles, tão 

defendendo o direito deles.  

[Luana] E os meninos que foram presos no arrastão pensam assim?  

[Diego] Ah, aí eles já pensa diferente. Quanto mais apanha, mais raiva eles 

fica, eles esfaqueia, eles mesmo fala. 

 

 A fala de Wagner inclusive retoma a moralidade que apresentei entre o bandido e o 

ladrão, demonstrando uma desaprovação moral da prática do roubo, já que ele indica que os 

adolescentes que vão para a pista roubar os moradores, independente de ser ele rico ou não, 

vão apanhar de outros, que estão defendendo, dentro de seu direito, a propriedade deles. 

Diego acrescenta que essa visão não vai ser a mesma de quem está ali apanhando, porque para 

eles os heróis apresentam um risco, indicando a ambivalência na categorização do herói.  

Observo, novamente, a maneira pela qual as diferentes formas de olhar e compreender 

os espaços da cidade influenciam na forma de categorizar moralmente as distintas práticas 

narradas por esses adolescentes, o que desenvolvo em seguida a partir de reflexões sobre o 

ponto de partida do 474, para pensar na representação do trajeto desta linha.  

 

4.2.2.  Ponto de partida: Jacaré e a mancada 

 

[Luana] E roubar dentro do ônibus é mancada? 

[Edilson] É, ninguém rouba dentro do ônibus não, porque é o ônibus que vai 

pra favela, que vai lá pro Jacaré, o 474. Ponto final dele é lá no Jacarezinho.   

[Luana] Mas quando sai na TV fala que é dentro do ônibus?  

[Edilson] Fala que é dentro do ônibus, mas nunca é dentro do ônibus. Fica 

dentro do ônibus, aí quando passa em algum lugar, aí já manda abrir a porta, 

desce, e entra pra dentro do ônibus de novo, se escondendo. Aí os polícia 

prende dentro do ônibus, aí fala que roubou dentro do ônibus.    
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 Uma favela que faz parte do Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio, onde Vanderlei mora. 
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[Luana] Nunca viu roubo dentro do ônibus?  

[Edilson] Nunca vi não, todo mundo sabe que não pode roubar dentro do 

ônibus.    

[Luana] Por que sai toda hora na TV?  

[Edilson] Porque têm vários menor vindo, qualquer ponto que passa, se tiver 

gente assim, com celular, cordão, já abre a porta. Outros já vê “474 Jacaré”, 

já sai saindo do ponto. Passa na favela só, a maioria dos ladrão assim, de 

gente que rouba. Passa Jacaré, aí vem passa em Triagem, passa logo no 

ponto que fica Tuíta [Tuiuti], Mangueira e Arará. Passa ali, aí já vem 

enchendo ali, aí já vai pra São Cristóvão. De São Cristóvão já vem, já foi 

naquele prédio da CEDAE pra ir no [túnel] Santa Bárbara. Passa no abrigo 

carioca, passa no sambódromo [se enrola pra falar], aí já sobe pra ir pro túnel 

e desce ali em Laranjeiras.  

[Luana] Aí já pode roubar?  

[Edilson] Pode, ali na CEDAE já pode... [explica todo o trajeto até chegar a 

praia]. Já pega Rio Sul e vai até o Arpoador. Pra ir, não fica roubando assim 

em vários pontos, só quando tá com cordão assim. [Rouba] mais na volta. 

 

 Saindo do Jacarezinho, na zona norte do Rio, o 474 passa por outras favelas até chegar 

à zona sul, passando pelo centro da cidade. Da favela à zona sul, seu percurso delimita áreas 

com distintos valores para os moradores da cidade, o que, para aqueles meninos, cria espaços 

sociais
133

 nos quais o roubo é ou não admitido, a depender de quem são os seus ocupantes.  

 

[Thalisson] Roubar gringo, quem tem dinheiro, na visão deles, não é 

mancada.. Tem gringo no ônibus, mas também tem os trabalhadores, e não 

tem como você saber quem é quem. Eles têm área pra roubar, nos lugares 

mais ricos do Rio, porque perto de comunidade não pode. Leblon, Ipanema, 

Barra da Tijuca, Tijuca, Recreio [pode].   

  

 Assim, eles percorrem a cidade para chegar até a zona sul, espaço nobre onde se pode 

roubar, porque representa “os lugares mais ricos” do Rio. Por outro lado, há áreas nas quais o 

roubo não é permitido, as favelas e seus arredores. Esses interditos espaciais, assim como as 

permissões, se relacionam com os moradores de cada uma dessas regiões. Os gringos, os 

ricos, os playboys são vítimas possíveis dos ladrões, e os moradores das favelas, por outro 

lado, não devem ser. Assim, o 474 é uma linha que atravessa essa fronteira entre a favela e a 

zona sul, levando os adolescentes do proibido ao permitido. O que inclusive pode influenciar 

até que ponto a polícia irá fazer a condução do ônibus para evitar furtos.  
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 Aqui estou me referindo a Bourdieu para pensar no que seriam “espaços sociais”: “O espaço social reificado 

(isto é, fisicamente realizado ou objetivado) se apresenta, assim, como a distribuição no espaço físico de 

diferentes espécies de bens ou de serviços e também de agentes individuais e de grupos fisicamente localizados 

(enquanto corpos ligados a um lugar permanente) e dotados de oportunidades de apropriação desses bens e 

desses serviços mais ou menos importantes (em função de seu capital e também da distância física desses bens, 

que depende também de seu capital). É na relação entre a distribuição dos agentes e a distribuição dos bens no 

espaço que se define o valor das diferentes regiões do espaço social reificado”. (2008, p. 161) 
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[Luana] E o ônibus é muito parado?  
[Alexandre] É, diariamente. Às vez os polícia vai conduzindo o ônibus, até 

ali, vamos supor, os moleque pega o ônibus lá na zona sul, lá perto da praia 

ali, o 474. Os cana vem vai conduzindo até na Cidade Nova [no centro da 

cidade], aí depois larga. Porque tem até certo lugar que pode roubar, tem 

certo lugar que não pode não. Têm uns lugar ali que não pode mais não.    
 
[Marlon] Ônibus não pode roubar não. Tipo assim, tu não pode roubar na 

área de Comando. Só pode na área de ADA, Terceiro, Milícia, bairro que 

não tem nada a ver... Área de favela não pode não [do Comando Vermelho]. 

 

 Para além do trajeto, há um espaço que por mais que esteja em circulação entre as 

fronteiras inscritas na cidade, permanece intocável: o próprio interior do ônibus. Como 

Edilson me explicou na fala que abre essa seção, roubar dentro do ônibus não pode. Assim, o 

474 funciona como uma carroça que transporta os adolescentes entre os espaços permitidos e 

proibidos, carregando em seu interior outro espaço, que deve ser preservado.  

 

[Paulo] 474 já é de favelado, Mangueira, Tuití, Jacaré, Arará... Passa no 

meio da favela. Cerca o 474. Vai pra Zona Sul, e da Zona Sul eles vêm 

dentro do ônibus, tipo uma carroça, um cavalo.  

   

 Essa imagem é muito simbólica na medida em que Paulo envolve o 474 com as 

favelas pelas quais ele passa. E nesse sentido, transfere a espacialidade da favela para o 

interior do ônibus, o que ganha corpo na dinâmica exposta por Edilson: “Fica dentro do 

ônibus, aí quando passa em algum lugar, aí já manda abrir a porta, desce, e entra pra dentro do 

ônibus de novo, se escondendo”. O 474 representa uma armadura na qual eles se protegem. E, 

da mesma maneira que a construção dos espaços sociais de zona sul e favela, o ônibus 

também se vincula à imagem dos seus ocupantes.   

 

[Luana] E em ônibus? Pode roubar?  

[Gabriel] Não.  

[Luana] Já roubou?  

[Gabriel] Tá maluco. Muita pessoa trabalhadora, sofredora, de favela. 

[Luana] Rico não anda de ônibus? 

[Gabriel] Provavelmente, muito difícil.  
 

[Lincon] Tipo assim, o cara não vai roubar dentro do ônibus, ele sabe que o 

negócio vai sair dentro da favela dele, vários morador que vai sair no mesmo 

ônibus que ele, dentro da favela, ele não vai roubar. Tipo, se ele roubar 

dentro do ônibus, ele tá na mancada. Depois os moleque vai acoitar [vai 

acolher] a mancada dele? Não vai.    
 

[Thalissson] Ônibus tem trabalhador. Os cara fala que tem que roubar 

quem tem dinheiro, aí trabalhador já não tem. Aí chega aqui dentro [Padre 

Severino] é cobrado.   
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Eles têm que roubar fora do ônibus e pegar o ônibus. E ônibus, só rouba 

ônibus de coletivo, de viagem, de quem tem dinheiro. Ônibus, ônibus 

mesmo, não pode, se não você vai ser cobrado. Por isso que eles não rouba 

dentro do ônibus, eles rouba pela janela. A janela tá aberta eles mete a mão 

assim e vai.    

 

Assim, sendo um lugar de trabalhador, que é aquele que “não tem [dinheiro]”, e de 

pessoas “sofredoras, e de favela”, não se pode roubar. E aqui retomo também a imagem da 

mãe
134

, que era recorrente para explicar a interdição de roubar dentro do ônibus. Agora, 

diferente do que ocorre com o roubo na rua, é considerado mancada roubar dentro do ônibus, 

como as falas dos adolescentes revelam. Dessa forma, me parece que a imagem do 

trabalhador e da mãe estão simbolizadas no espaço do ônibus de maneira muito mais 

significativa
135

. 

Nesse sentido, por mais que estejamos focando em questões distintas, dialogo com 

Diogo Lyra (2013), quando ele pensa na distinção entre roubar na rua e no ônibus: 

 

Isso fica evidente na distinção que o jovem mobiliza ao refletir sobre a 

moralidade do assalto ocorrido na rua e no ônibus. No primeiro caso, a 

prática é categorizada como 157, isto é, o assalto assume o significado de 

trabalho, enquanto a mesma ação, quando passada no ônibus, é categorizada 

como vacilação, ou seja, um ato moralmente condenável. Ao fazer o assalto 

na rua, somente o azar poderia levar o garoto a um encontro com o 

personagem mãe, que representa aí uma extensão do cria. Entretanto, ao 

assaltar um ônibus, o jovem não estará mais operando com o azar e sim com 

a consciência da vacilação, justamente porque ele sabe das qualidades sui 

generis atribuídas ao coletivo, espaço simbólico de identidade, uma extensão 

de sua comunidade que, por analogia, é igualmente frequentada por crias, 

ainda que crias distantes. (p. 225)  

 

 Há ainda outra questão que dialoga com as espacialidades do ônibus, que aparece no 

final da fala de Thalisson, quando ele fala sobre a janela, que diz respeito aos limites entre o 

que é o interior e o exterior do ônibus, não somente em relação aos espaços da cidade que já 

expus. A janela é uma fronteira próxima entre o dentro e o fora, e me chamaram à atenção as 

conversas que tive com os adolescentes sobre esses limiares estabelecidos no entorno do 

espaço do interior do ônibus.  
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 Ou ainda, a imagem da avó e da família: [Luana] Você já roubou ônibus? [Marlon] Não, tá maluco. Minha 

família anda de ônibus, minha avó...   
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 “O ônibus é percebido pelo jovem como uma extensão da sua comunidade. Para expressar sua impressão, ele 

mobilizará a própria mãe como encarnação dos passageiros presentes no coletivo. Porém, essa mãe a que ele se 

refere já não é um sujeito empírico, mas um personagem de afeto. Quando o jovem diz que não assalta ônibus 

porque “tua mãe tá ali”, ele mobiliza o tema da comunhão, não o da família, justamente porque esse personagem 

de afeto não simboliza o que há de particular entre os sujeitos do ônibus, mas, ao contrário, encarna o que neles 

existe de universal. São figuras humildes, com as quais ele se identifica, vendo nelas as pessoas também 

humildes que residem desde o nascimento no seu próprio morro.” (LYRA, 2013, p. 224)  
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 Eu continuamente perguntava a eles sobre isso, explorando essas fronteiras. Thalisson 

indicava que estar dentro do ônibus e meter a mão pela janela para roubar era aceito, e quando 

eu perguntava se o inverso era permitido, isto é, estar fora do ônibus e furtar um objeto pela 

janela de alguém que estava dentro, alguns ficavam sem saber ao certo o que responder, 

havendo respostas positivas e negativas.  

Outro espaço curioso era o do ponto de ônibus. Eu perguntava se no ponto era 

permitido o roubo, eles diziam sempre que sim, desde que não fosse em áreas de favela. 

Quando eu ia além e perguntava se as pessoas que estavam no ponto não seriam as mesmas 

que poderiam estar dentro do ônibus, já que estavam somente aguardando sua linha para se 

tornarem passageiras, as respostas eram curiosas. Um deles chegou a dizer que se as pessoas 

estivessem com o dedo levantado, fazendo sinal para entrar no ônibus, não podia roubar, 

conferindo a ela o status de trabalhadora
136

. Em um diálogo com Marlon, ele chegou a tentar 

criar uma justificativa para poder roubar no ponto, mas ele, pausando, me olhou 

demonstrando estar confuso, e finalizou dizendo que aquilo não fazia sentido: 

 

[Luana] E o ponto de ônibus? 

[Marlon] Se tu chegar e roubar no ponto de ônibus?...  Não tem nada a ver 

não...  

[Luana] Então o problema é só dentro do ônibus?  

[Marlon] É... porque o ônibus, tipo, vai mãe, leva a comida pros cara de 

cadeia, essas coisas assim.  

[Luana] E van?  

[Marlon] Van também... Só o que pode é ônibus de viagem [executivo]. Só 

de viagem, Minas Gerais... essas coisas assim. A gente já cansou de roubar 

ônibus assim, entrar e recolher e meter o pé.  

[Luana] Mas isso do ponto de ônibus é doido, né? Porque quem tá no ponto 

vai entrar no ônibus?  

[Marlon] É... [titubeia] também, por isso que.... [titubeia] Os cara parece 

que é maluco!!!!  

 

Quando eu conversava sobre isso, não queria de maneira alguma questionar ou 

desmascarar suas moralidades, mas estava interessada em compreender de que maneira essas 
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 [Luana] E no ponto de ônibus?  

     [Edilson] Não tem problema não.  

     [Luana] Mas a pessoa não vai entrar no ônibus?  

     [Edilson] Só se alguém fazer sinal pra pegar ônibus, aí roubar a pessoa que tá fazendo sinal e pegar o mesmo     

ônibus.  

     [Luana] Aí não pode?  

     [Edilson] É. 

     [Luana] Então só quem tá esperando?  

     [Edilson] É, que nem fez sinal pro ônibus. 
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fronteiras eram compreendidos por eles. Fui percebendo que essas questões não eram 

exatamente problematizadas por eles, como ocorreu com Marlon, que buscou dar um sentido 

e ficou confuso.  

Apesar de não estar focando na maneira pela qual essas coisas acontecem no 

cotidiano, porque não realizei uma observação participante nesta linha, esses limites entre o 

permitido ou proibido são relevantes porque interferem na categorização ou não da mancada, 

e na cobrança. Assim, ser visto ou não por quem poderia te cobrar, é relevante.  

 

[Thalisson] Você pode roubar, mas se alguém descobrir que você roubou, 

você vai ser cobrado, porque é mancada. Você pode ver que os cara rouba 

de blusa na cara, pra não ser reconhecido. Porque se tiver alguém conhecido, 

pode falar com o frente da favela, e aí ele vai ser cobrado... porque é 

mancada.  

 

[Luana] E você acha que rola roubo dentro do 474 mesmo?  

[Alexandre] Claro, toda hora. Ninguém vai saber se o menor roubou, tá 

falando uma verdade ou uma mentira.    

 

Por sua vez, e me aproximando da proposta de pensar na maneira pela qual essas 

questões são percebidas dentro da unidade, esses limites também se revelam importantes na 

medida em que interferem no local em que eles cumprirão a internação, no prédio em que eles 

ficam no Padre Severino: no seguro ou no convívio. O que vai depender do papo do 

adolescente para os demais: se roubou dentro ou fora do ônibus, em qual área da cidade, e se a 

vítima era rica ou pobre.
137

  

 

4.2.3. Passageiros que não pagam passagem 

 

Por fim, me interessa pensar como estes adolescentes compreendiam e categorizavam 

suas próprias práticas, à semelhança do que fiz ao pensar sobre a categoria bandido, refletindo 

sobre a construção de suas identidades.  

 

[Luana] Por que você acha que esse ônibus tem mais assalto? 

                                                      

137
 Omar, ao falar de arrastões, revela essa lógica: “Tem uns que, tipo assim, escolhe quem vai roubar, a pessoa, 

tipo, não vai pra lá pra roubar pobre. Mas por ele tá pegando ali, correndo, não tá vendo que tá pegando. Agora 

se ele for lá pra roubar somente gringo, tipo, ter certeza que ele pegou só gringo. Chega lá e fala, que foi isso. 

Caso contrário, se chegar outro e dizer que não foi isso, ele pode ser tipo..., se eu te disser que ele roubou de 

outra forma, e ele disser que sim, isso tem que ser provado. Aí já fica separado de nós. Não sei muito bem como 

te explicar.”  
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[Alexandre] Sei lá... Tem mais ladrão dentro desse ônibus. Vamos supor, tá 

todo mundo na praia, dá umas 5 horas, que é tipo a hora que eu vim embora. 

Umas 3 e pouca, já tinha uns vinte moleque lá dentro, e uns quatro 

passageiros só.  

[Luana] E quando fazem revista? Revista passageiro também?  

[Alexandre] Não, passageiro é muito difícil, só revista mais nós mesmo.  

[Luana] E vocês são passageiros também, né?  

[Alexandre] Passageiros que não paga a passagem.    
[Luana] Você acha que tem muito preconceito em relação a esse ônibus?  

[Alexandre] Claro, portanto, assim, quando começa a subir nós assim de 

favela, quem pagou passagem, portanto, desce pega outro, vai de outra 

condução. Fica com medo. Porque assim, às vez a pessoa tá querendo chegar 

em casa, e não tá se sentindo muito bem e o ônibus toda hora é parado.    

[Luana] E quando você foi preso? 

[Alexandre] A roupa que eu tava, eles já, pah, é ladrão, pah. Já fica 

achando que é ladrão. Porque tipo assim geralmente que mora em favela usa 

mais roupa da Nike, mais roupa de marca.    

 

 Estar no ônibus não te faz passageiro. Para ser passageiro é necessário que a 

passagem seja paga, o que, na verdade, vai muito além disso. O passageiro é muito mais do 

que quem pagou a passagem, é o trabalhador, é aquele que não é ladrão, como Alexandre é. 

Nesse sentido, em contraste à imagem do passageiro vinculada a do trabalhador, temos a do 

ladrão, como um passageiro que não paga passagem.  

A imagem do ladrão também está associada à não identificação civil. Muitos 

adolescentes falavam que tinham cuidado para não pegar o ônibus sem a carteira de 

identidade. Estar sem dinheiro no bolso, e sem identidade, é um risco que pode gerar uma 

apreensão. Assim, para ser passageiro, é necessário estar munido ao menos do dinheiro da 

passagem e de uma identificação
138

.  

 

[Alexandre] Quando o 474 vinha, os cana já vai seguindo o ônibus de moto. 

Aí os cana ia seguindo o ônibus até a Cidade Nova e voltava. Toda hora eu 

era revistado, mas aí eu ia de identidade. Quem não tinha identidade, ficava. 

Ficava lá de dura. Aí os cara puxa assim no celular, e pergunta se tem ficha. 

 

[Luana] Os policiais mandam descer todo mundo?  

[Vanderlei] Não, só quem eles sabe assim, quem pagou passagem.  

[Luana] Como eles sabem isso?  

[Vanderlei] Não, assim, as pessoas que é morador, tá indo trabalhar 

mesmo, aí eles não bota pra descer não..  

[Luana] Mas como eles vão saber quem é morador?  

[Vanderlei] Aí eu não sei...  

[Luana] Como eles fazem? 

                                                      
138

 “Sob pena de se sentirem deslocados, os que penetram em um espaço devem cumprir as condições que ele 

exige tacitamente de seus ocupantes. Pode ser a posse de um certo capital cultural, cuja ausência pode impedir a 

apropriação real dos bens ditos públicos ou a própria intenção de se apropriar deles”. (BOURDIEU, 2008, p. 

165) 
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[Vanderlei] Já vão apontando... Às vez, às vez, até as pessoas que tão indo 

trabalhar também é sim [revistado]. Quem tem cara de novo assim, bota pra 

descer, também revista, mas vê lá tudo... carteira, identidade... Só passa pela 

revista mesmo.  

 

[Caio] [...] tô com meu documento, vou com meu dinheiro, com meu 

documento, pra mim poder curtir a praia, sem precisar pedir nada a ninguém, 

sem roubar ninguém. Então, tipo, vou com meu dinheiro da passagem, volto 

com meu dinheiro da passagem.    

[Luana] E quem tá indo sem dinheiro, é pra roubar?   

[Caio] Também... de que vai adiantar tu ir pra praia duro... Não vai comer, 

não vai beber na praia, vai ficar sem dinheiro o dia inteiro?   

 

 Nesse contexto, apesar de eu não ter perguntado diretamente a eles se eles se 

consideram ladrões, como fiz com a categoria bandido, me parece ocorrer o processo que 

Michel Misse descreve como sujeição criminal. Ao contrário do que apareceu quando eu 

perguntava para os adolescentes se eles se consideravam bandidos, aqui acredito que haja 

uma identificação com a categoria ladrão, no sentido de que os adolescentes pareciam 

“carregar o crime em sua própria alma” (MISSE, 2010, p. 21).  

 Quando os adolescentes pensavam na imagem de bandido, vinculavam a ela o 

respeito, o que eles não acreditavam ter, seja pela própria hierarquia do tráfico, seja pelos 

tapas na cara dentro do Padre Severino. Assim, eles seriam buchas, que apesar de serem 

“jovens que querem se envolver na vida do crime”, retomando a fala de Thiago, ainda se 

sentem nesse limiar entre ser ou não criminoso, sem carregar o crime em sua própria alma, 

que neste caso estaria associada também à imagem do respeito. 

Aqui, ao estabelecerem um contraste com os passageiros, e fora da estrutura 

hierarquizada do tráfico, os adolescentes que não pagam passagem e que não têm documento 

se compreendem como ladrões. Ou ainda, como os menores infratores a que o Caio fez 

menção numa fala que transcrevi, quando falei sobre as associações entre o verão e o roubo, o 

que me parece se aproximar do que Misse explica ao falar da sujeição criminal. 

Quando Misse aborda essa questão, ele está falando de um tipo de subjetivação, que 

ele relaciona à categoria bandido. Esse conceito não está somente ligado à subjetividade do 

agente, mas se relaciona, sobretudo, com a estratificação social deles: 

 

Não basta, portanto, à sujeição criminal, que ela ligue a subjetividade do 

agente à expectativa de reiteração da transgressão; é necessário também que 

essa ligação se dê em determinadas condições sociais, que definirão algo 

como uma estratificação social dos agentes passíveis de sujeição criminal. 

Pode-se, então, propor a hipótese de uma seleção social da sujeição criminal, 

que o processo de incriminação reproduz ampliadamente. Essa seleção 
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tendencialmente acompanha as linhas da estratificação social mais 

abrangente. (MISSE, 2010, p. 29) 

 

Em resumo e valendo-me das lições que Misse explora, a sujeição criminal é um 

processo social em que três fatores operam: 1) exclusões sociais, que produzem “exclusões 

criminais”; 2) atribuições do agente de uma tendência a práticas de crimes; 3) 

autorrepresentações em uma tentativa de justificar ou explicar as práticas e escolhas 

individuais (MISSE, 2010, p. 25). Essas três dimensões precisam estar presentes para a 

ocorrência do fenômeno explicado pelo autor. Para ele, se não se verifica uma delas, e houver 

a prática de crimes, ocorre incriminação, que se diferencia de sujeição criminal. Assim, ser 

bandido – ou ladrão, como aqui me refiro – transcende a prática de crimes, tendo em vista 

que determinados agentes que praticaram crimes não produzem sujeição criminal.
139

 

Essas questões que expus aqui, me fizeram refletir sobre a maneira pela qual os 

próprios adolescentes distinguem as práticas criminais entre eles. O olhar externo para os 

adolescentes do Padre Severino gera uma homogeneização do crime, que desconsidera essas 

categorizações, o que também me parece ocorrer com os adolescentes que circulam no 474, 

sejam eles ladrões ou não. Nesse sentido que imagino esses adolescentes como um retrato do 

Padre Severino que conheci, nessas homogeneizações que se replicam: as apreensões pela 

polícia na rua de determinados adolescentes, que estão em determinados lugares, sejam eles 

criminosos ou não, que vão todos se encontrar no Padre, de mãos para trás, cabeças baixas e 

em fileiras.  

 

4.3. Entre a pista e a cadeia.  

 

Compreender a articulação entre a pista e a cadeia não é uma questão simples. 

Inclusive, nem foram questões que refletia ao longa da pesquisa de maneira sistematizada e 

organizada. Todavia, ao longo da escrita, e lendo e relendo minhas anotações de pesquisa, eu 

me questionava como essas moralidades que expus aqui se articulavam dentro da unidade. 

Que continuidades, ou descontinuidades, se apresentavam nesses espaços? 

Essas questões surgiram, sobretudo, quando eu refletia sobre essa estrutura 

hierarquizada e tão presente na fala de praticamente todos os adolescentes, categorizando 

bandidos e ladrões de maneira tão delimitada. Contudo, quando eu buscava observar essa 

                                                      
139

 Com isso, não quero afirmar que isso não ocorre com a identificação do bandido, mas apenas mostrar como 

isso apareceu no meu campo mais associado à categoria ladrão.  
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hierarquia no Padre, ela não se apresentava de forma clara. Ao contrário, tinha dificuldade de 

entender o que eles diziam ao explicarem que a luta é aqui dentro, e a luta da pista ficava lá 

fora. Não eram apresentadas lideranças, nem hierarquias como as que eles narravam, e 

quando eu perguntava se existia alguém que orientava os adolescentes entre eles, quem 

aparecia era o primeiro mais velho que apresentei no terceiro capítulo.  

Relendo algumas pesquisas em unidades de medida socioeducativas, encontrei no 

trabalho de Neri, que realizou campo em duas unidades de internação (ESE e ELA), a figura 

do menor mente, que seria um adolescente que, apesar de não ser líder, exerce certa influência 

sobre os demais, sendo respeitado tanto pelos agentes, quando pelos adolescentes. 

 

Geralmente, estes jovens têm mais tempo de internação que os demais ou 

têm mais passagens pelo sistema sócio-educativo, ou seja, têm mais 

“experiência” na “vida do crime” e nas punições decorrentes da prática de 

atos infracionais. Ele conhece, portanto, as “regras da cadeia”. Todavia, não 

basta ter “mais tempo de cadeia” (de internação) para ser um “menor 

mente”. O que conta mais, na percepção dos jovens, é a atitude e a maneira 

como ele “tira a cadeia”, vivencia a internação. (NERI, p. 123, 2009). 

 

 Entretanto, não encontrei nada semelhante ao que Neri encontrou em unidades de 

internação (ESE e EJLA) no Padre Severino, uma unidade provisória. Enfatizei o fato de ser 

uma unidade provisória na medida em que acredito que isso é relevante, já que como 

expliquei, o provisório favorece os agentes a estabelecerem o ritmo deles, e talvez por isso, 

esse dever de orientar os demais adolescentes quanto às “normas da cadeia” somente apareça 

na figura do primeiro mais velho, que é estipulada pelos próprios agentes.  

 Nesse sentido, essa luta da cadeia a que alguns se referiam não aparecia de forma 

sistematizada em suas falas, mas sim a imagem do primeiro mais velho. Isso se relaciona 

exatamente com esse espaço que o Padre representa, entre a pista e a cadeia, um lugar no qual 

se espera uma audiência, um lugar de expectativas, um lugar de passagem.  

 Indo mais além, e pensando a partir do ritmo da cadeia, me parecia que um lugar de 

oprimissão pode, inclusive, influenciar na autorrepresentação dos adolescentes enquanto 

bandidos ou não, na medida em que levar tapa na cara não é ser bandido. Questiono até que 

ponto essa atitude fazia com que essa identificação como bandido fosse alterada dentro 

daquele contexto, já que, de alguma maneira, esse ritmo que os agentes estabelecem constitui 

uma afronta nas representações que os adolescentes têm deles mesmos. Uma coisa é o menor 

fanfarrão apanhar, outra coisa é bandido apanhar. Me parece que a hierarquia por eles 

apresentada se enfraquece, tendo em vista que elas são quebradas quando todos apanham da 
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mesma forma. Nesse sentido, a frase de Lincon parece ganhar sentido, quando diz que “aqui 

não tem luta nenhuma, aqui todo mundo tá preso”.  

 O ruído surge na medida em que essa quebra de hierarquia cria a sensação de 

desordem e de falta de respeito, nesse conflito de moralidades que se chocam: 

 

[Marlon] Bandido que fica no lugar do ladrão. Tipo é na frente, mas aqui 

não tem essa não, é bandido pegando ladrão, ladrão pegando bandido.  

[Luana] Então não rola esse respeito aqui não?  

[Marlon] Não, agora não tá mais não. Cadeia tá uma fanfarronagem. 

 

 Por outro lado, eu podia observar também questões trazidas da pista, como, por 

exemplo, a mancada, que se relacionavam com os espaços do Padre. Roubar dentro ou fora 

do ônibus, nas áreas permitidas ou proibidas, interfere na logística de organização entre estar 

no seguro ou no convívio. Nesse sentido, apresentam-se conexões entre as espacialidades de 

dentro e de fora. Moralidades do crime que os agentes não reconfiguram, já que não mandam 

um adolescente com mancada para o convívio.  

 Da mesma maneira, a separação por facções dentro da unidade é algo que não é 

desarticulado, somente nos momentos em que os próprios adolescentes estipulam como 

passíveis de serem compartilhados entre eles, como o momento da visita, já que não é do 

interesse deles brigarem entre si quando estão com suas famílias.  

 Assim, sem querer dar conta de esgotar o assunto, ou mesmo concluir essas reflexões, 

busquei explorar neste capítulo de que maneira as moralidades dos adolescentes interferem na 

organização do Padre Severino, e de que forma é possível observar uma ruptura entre essas 

moralidades e esse espaço que me pareceu estar entre a pista e a cadeia. Questões que ainda 

me instigam a refletir e dar continuidade à pesquisa.  
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Considerações Finais 
 

 

 Finalizar um texto não é uma tarefa simples, sobretudo quando ainda pulsam tantas 

reflexões sobre o que está escrito. Ler e reler, pensar e repensar são processos que ecoam no 

momento de escrever as últimas palavras. Acrescento, ainda, o fato de que esta foi minha 

primeira experiência de pesquisa de campo, na qual pude ouvir, ver, escutar, falar e sentir 

cheiros, sendo, dessa forma, algo diferente do que estava acostumada a lidar, quando 

trabalhava com leis e processos. Assim, toda essa experiência foi para mim uma novidade, 

principalmente em termos metodológicos.  

 Ao longo da escrita e da pesquisa, percebi como há muitos diálogos possíveis entre 

análises de discursos ou interpretações literárias e a realização de uma etnografia. Em muitos 

momentos, revisitei memórias da faculdade de letras, quando lia textos aprendendo a 

compreender de que maneira a narrativa se construía e era marcada pelo olhar do personagem.  

Ali aprendi que havia um processo de construção de narrativa no qual um narrador buscava 

descrever cenas a partir do olhar do personagem, e não exatamente dele mesmo, isto é, o 

narrador conta uma história e descreve cenários que o personagem está vendo e vivendo.  

 Quando entrei no Padre Severino, mesmo sem saber exatamente que caminhos seguir, 

eu queria compreender de que forma aqueles adolescentes, que seriam meus interlocutores, 

compreendiam e categorizavam o universo no qual eles estavam inseridos, queria 

compreender o “ponto de vista nativo”, para depois, e estabelecendo um diálogo com o 

parágrafo anterior, ser a “narradora” deste texto, em uma tentativa de descrever a partir do 

olhar do “personagem”. No entanto, dessa vez, não seriam textos literários que eu leria, nem 

eram personagens que eu analisaria, eram pessoas com as quais eu queria estabelecer um 

diálogo, que, inclusive, apesar de moraram na mesma cidade que eu, estavam muito distantes 

da minha realidade
140

. Assim, não deveria simplesmente ler um texto já escrito e compreender 

sua estrutura, agora o desafio era lidar com pessoas que estão vivendo e sentindo.  

 Além disso, eu entrava pela primeira vez em uma unidade do sistema socioeducativo, 

um local de privação de liberdade, um local em que eu nunca tinha estado e que antes 

representava um mistério para mim, considerando todas as dificuldades que tive de conseguir 

a autorização. Nesse sentido, não foi tão difícil construir um estranhamento, já que tudo 

aquilo era novidade. Assim, a imersão intensa neste novo cenário me provocou constantes 

                                                      
140

 “[...] o fato de dois indivíduos pertencerem à mesma sociedade não significa que estejam mais próximos do 

que se fossem de sociedades diferentes, porém aproximados por preferências, gostos, idiossincrasias.” (VELHO, 

1987, p. 124).  



130 

 

reflexões de tudo que eu vi e ouvi, mas de maneira nenhuma de uma forma sistemática e 

estruturada. E é neste ponto que o processo de escrita se insere, nessa tentativa de dar 

coerência e sentido à pesquisa de campo. 

 Por todas essas razões, durante o ato da escrita, ainda estava assimilando tudo que 

tinha registrado no meu caderno de campo e nas entrevistas gravadas, organizando e 

reorganizando as reflexões. A ideia inicial de não dar enfoque a unidade em si, mas à relação 

dos adolescentes com a cidade e a percepção do risco, foi sendo tomada pelas reflexões sobre 

a experiência da internação provisória. Assim, fui reconfigurando o tema e traçando novos 

caminhos. Para isso, sempre voltava às entrevistas dos adolescentes, relendo inúmeras vezes, 

buscando permitir que elas conduzissem os capítulos desta dissertação. 

  E foi em meio a este processo que cheguei ao título deste trabalho, no sentido de 

pensar o Padre Severino, uma unidade provisória, entre a pista e a cadeia, questão que surgiu 

a partir da releitura do que eu mesma tinha escrito. Observei que todas as questões que eu 

coloquei, de alguma maneira, transitavam em torno dessas espacialidades, que se constituíram 

como um fio condutor de todo o texto.  

 Após a apresentação do tema, da forma pela qual eu cheguei ao Padre, e a metodologia 

que utilizei durante a pesquisa, que fiz no capítulo um, percebia como havia esse dilema entre 

o falar de dentro ou de fora da unidade. Isso se fez presente desde que optei por fazer uma 

pesquisa em uma unidade de internação com o objetivo de pensar a relação daqueles 

adolescentes com o espaço de fora. Contudo, enquanto escrevia e analisava os meus dados de 

pesquisa, percebi que meu dilema não fazia sentido, porque estava pensando em divisões 

estanques entre dentro e fora que não davam conta de explicar o que observava, tanto quando 

pensava o Padre como um lugar de passagem entre o fora da cadeia e a cadeia, que seria a 

internação de fato, quanto quando pensava o Padre como a própria cadeia, observando como 

as moralidades da pista se configuravam naquele espaço de dentro. Isto é, não havia como 

estabelecer uma ruptura para pensar dentro e fora, já que o que ocorre são fronteiras, 

continuidades ou descontinuidades. 

 No capítulo dois, ao apresentar o olhar dos adolescentes sobre a passagem pela 

internação provisória, percebia como eles associavam as suas expectativas na pista com a 

visão que eles tinham sobre aquela experiência na cadeia. Quando se quer mudar de vida, a 

internação representa um ponto de virada, uma punição que deve ser cumprida para que se 

possa buscar outro caminho; por outro lado, quando se quer dar continuidade ao crime, o 

Padre representa uma pausa, uma suspensão da vida lá fora, já que lá dentro não há crime, 



131 

 

porque “meu crime é lá fora”. Isso, inclusive, influenciava na própria organização e divisão 

entre os prédios da unidade, tanto em relação à expectativa de mudar ou não de vida, quanto 

em relação ao que se fez antes de entrar na unidade, no sentido de ter ou não mancada na 

pista.  

 Em seguida, no capítulo três, pensando nas relações entre os agentes e adolescentes, 

observei que, por ser uma unidade provisória, na qual se permanece por relativamente pouco 

tempo, o ritmo é imposto pelos agentes. Nesse sentido, me aproximo de pensar o Padre como 

um lugar de passagem, onde não se constroem as relações de permanência que, segundo os 

adolescentes, gerariam uma relação menos desigual com os agentes. Assim, apresentei de que 

forma o Padre se caracteriza como um lugar de oprimissão, pensando no deixar na reta, na 

regra do primeiro mais velho, no ritmo, e nas temporalidades observáveis a partir desse 

contexto.  

 No quarto e último capítulo, me aproximei de forma mais clara do título, apresentando 

as moralidades que eles me narravam sobre a luta da pista, dando destaque aos sistemas 

classificatórios entre as diferentes práticas criminosas, que acabam por construir hierarquias 

entre os bandidos e ladrões. Por fim, e me reconectando com minhas reflexões iniciais sobre 

as espacialidades urbanas, destaquei a imagem do ônibus, também apresentando moralidades 

da pista que interferem na configuração espacial da unidade, já que se relaciona com a 

caracterização ou não da mancada, e por sua vez, do cumprimento da internação no seguro ou 

no convívio.  

Por fim, eu diria que não há como reduzir todas as questões em um parágrafo final que 

resuma tudo que apresentei, por isso optei por retomar cada capítulo, já que são vários 

recortes e formas de compreender a unidade provisória. Assim, acredito que todas as 

discussões perpassam o título, pensando a particularidade de ser uma unidade provisória, de 

acordo com a percepção dos próprios adolescentes internos, sendo interessante pensar no 

encontro ou não de moralidades entre a pista e a cadeia. Dessa forma se construiu este texto, 

percorrendo caminhos que considero ainda em curso, para refletir, a partir da pesquisa 

etnográfica, sobre a experiência da internação provisória.  
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