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Resumo

NEVES, Marcia dos Passos. Envolvidos com a família, a escola e o trabalho: um estudo 
sobre jovens moradores de favelas.  Orientadora: Lea Pinheiro Paixão.  16/06/2008. 159 
páginas.  Dissertação  (Mestrado  em  Educação).  Campo  de  Confluência:  Diversidade, 
Desigualdades Sociais  e Educação;  Linha de Pesquisa:  Classes sociais,  gênero,  raça e 
educação.
Palavras-chave: criminalização da pobreza; juventude e família; vulnerabilidade social  

A pesquisa que resultou nesta  dissertação tomou como objeto a socialização de 

jovens moradores de favelas localizadas na cidade do Rio de Janeiro. O principal objetivo 

deste trabalho foi buscar conhecer os fatores que contribuem para que  jovens moradores 

de favela escolham  trilhar o caminho da ordem legítima e legal.  Trata-se de um estudo 

baseado em dados obtidos a partir de entrevistas com os jovens, os  seus pais e professores. 

Buscou-se  aprofundar  o  conhecimento  sobre  a  realidade  familiar,  comunitária  e  social 

desses jovens, entendidos como aspectos importantes para compreender o direcionamento 

que dão às suas vidas. 

 Observou-se a centralidade da família na formação dos jovens e que há  contextos 

e ações familiares que facilitam que os jovens interiorizem na forma de desejos e opções 

pessoais aquilo que esperam deles. Admite-se  que a opção pelo comportamento “dentro da 

ordem”  aconteça  por motivos de naturezas distintas: os   de natureza ideológica e  os 

decorrentes de uma pragmática opção pela vida. Entendeu-se que se faz necessário rever a 

noção de “vulnerabilidade social” dos jovens moradores de favelas, a partir de  novas bases 

para a sua discussão e análise, diversas daquelas que partem da “idéia da pobreza como 

potencialmente criminosa”. 



Abstract

 Involved with the family, the school and the work: a study on young 
inhabitants of slums

The research which led to this dissertation has as object the socialization of young 

inhabitants of slums of the city of Rio De Janeiro.The main objective of this work was to 

know the factors that take these young to choose to live in accordance with what society 

considers legitimate right, but also respecting the laws.It is a based study, mainly, in the 

biographical stories of the young, of its parents and professors.Searching to more know on 

the familiar, communitarian and social reality of the young, considered elements important 

to understand the choices that make in the life.

One understood that the family is basic in the formation of the young, but that she 

has familiar contexts and actions that facilitate that the young interiorizem in the form of 

desires  and  personal  options  what  they  wait  of  them.One  understood  that  the  young 

chooses to live respecting the laws for different  reasons:  of ideological  nature and the 

related ones  to  the  pragmatic  option  for  the  life.One concluded that  it  is  necessary to 

review the notion of " vulnerability social" of the young inhabitants of slums, from new 

bases for quarrel and analysis of the subject, abandoning the ideas based on the poverty as 

" potentially criminal".
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INTRODUÇÃO
 

Um dos  problemas  que  mais  tem chamado  a   atenção,  nos  últimos  anos,  dos 

moradores de grandes centros urbanos brasileiros – em especial do Rio de Janeiro e São 

Paulo − diz respeito ao processo de integração social  dos seus habitantes mais jovens. 

Notadamente  os  que  fazem  parte  dos  grupos  sociais  populares  e  que  portam  uma 

identidade construída em espaços favelados.

Nascidos e criados em favelas – espaços populares sobre os quais prevalece uma 

visão  homogeneizadora  baseada  na  “noção  de  ausência”(SILVA,  2005)1 –  tais  jovens 

acabam  sendo  vistos  e  tratados,  por  amplos  setores  da  sociedade,  como  filhos  não 

desejados da cidade. 

Entretanto, por mais que muitos não lhes queiram aceitar a existência, os jovens 

moradores  da  periferia  social  cada  vez  mais  impõem  o  seu  reconhecimento  como 

personagens citadinos. Na cidade do Rio de Janeiro, há muito já fazem parte do cotidiano 

o fato dos bailes funk (para os pesquisadores do tema o seu produto mais completo) e as 

não menos famosas “invasões” das praias da zona sul no verão.

Decerto, o processo de mobilização destes jovens à cidade é inevitável. A questão é 

que isto tanto pode se dar pela sua incorporação efetiva aos direitos e deveres da cidadania, 

quanto  pela  via  da  participação  no  mundo  que  gira  em torno  e  a  partir  de  atividades 

criminosas2 .

Estudos revelam que mesmo sendo forte a atração que as redes criminosas exercem 

sobre os jovens moradores da periferia social das cidades, é apenas a minoria desses jovens 

que se incide em atos criminosos. Que mesmo confrontada com os desafios de uma cidade 

que parece querer negar-lhe a existência, a maior parte dos jovens pobres e favelados (e em 

geral negros) opta por empreender um enorme esforço, dados os inúmeros obstáculos que 

precisa enfrentar e apresenta-se à sociedade como força de trabalho para o mercado formal. 

E, na contramão dos preconceitos que os cercam, resistem à tentação do “ganho fácil” num 

contexto onde cada vez mais vale mais o “ter” do que o “ser”. 
1  A favela  é  vista  como um  mundo social  à  parte  da  cidade,  diferente,  identificado pela carência e 

desorganização.
2  Entendo  que “crime significa toda ação contrária aos costumes, à moral e à lei, que é legalmente punida, 

ou  que  é  reprovada  pela  consciência”  (SILVA,  De Plácido  E.  Vocabulário  Jurídico.  Rio  de  Janeiro: 
Forense, 1993. v. 1 ).
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A socialização de jovens moradores de favelas localizadas na cidade do Rio de 

Janeiro  é  o  tema  principal  deste  estudo.   Considerando  que  as  possíveis  razões  que 

contribuem para o aumento do potencial  de atração do narcotráfico sobre os jovens já 

foram amplamente pesquisadas, apontadas e analisadas por sérios e comprovados estudos, 

aqui se pretende, antes de tudo, analisar os relatos de vida de jovens não envolvidos com 

atividades  criminosas,  buscando  conhecer  as  condições  que  os  levariam  a  trilhar  os 

caminhos da ordem legítima e legal.

 Sendo assim, partindo do pressuposto da existência de um poder de atração das 

forças criminosas,  ligadas  ao narcotráfico,  sobre os jovens moradores das favelas,  mas 

entendendo que tal força não se exerce da mesma maneira, nem sobre todos os  favelados, 

o principal objetivo deste trabalho foi investigar relatos biográficos de jovens moradores de 

favelas,  supostamente não envolvidos com atividades criminosas, buscando conhecer os 

fatores que os levaram a escolher o caminho da ordem legítima e legal. Reconhecendo que 

não há causa única para um fenômeno,  e sim que há trajetórias,  no plural,  e  distintas 

combinações das condições que são mais ou menos comuns a todos, tentou-se aprofundar o 

conhecimento sobre a realidade familiar, comunitária e social desses jovens como fatores 

importantes para compreender o direcionamento que dão às suas vidas. 

Trata-se  de  um  estudo  baseado  em  dados  obtidos  a  partir,  principalmente,  de 

entrevistas com  jovens moradores de favelas. E também com seus pais e  professores. 

Todos os jovens, à época da entrevista, eram alunos de uma escola da rede municipal de 

ensino da cidade do Rio de Janeiro, onde a pesquisadora exerce atividade docente. 

Para sistematizar os dados obtidos e relatar seus resultados, estes foram agrupados 

em temas que serviram como roteiro para a análise.

No primeiro capítulo, procurando compartilhar com os leitores  “os caminhos” da 

pesquisa, houve a preocupação de, para além da metodologia adotada, deixar “ver” o tanto 

de subjetividade que envolve, entende-se, toda pesquisa que se pretende baseada em um 

procedimento científico. Trata-se da escolha do tema. Passo inicial  para a definição do 

objeto e   a seleção dos informantes. E, visando tornar mais nítidos os contornos do objeto, 

trata-se  também,  neste  capítulo,  dos  imensos  desafios  da  vida  na  cidade  impostos  aos 

pobres e favelados – em especial, os mais jovens.  Os diversos  obstáculos que precisam 

enfrentar – a maior parte fruto de preconceitos, de origens bem antigas, mas perversamente 

atualizados –  para   terem   reconhecidos   e   garantidos   os   mais elementares direitos da 
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cidadania liberal. São feitas ainda observações sobre os espaços sociais  considerados  de 

grande importância na trajetória de vida dos jovens entrevistados: a escola e os projetos 

socioeducativos  que freqüentam; as favelas onde vivem e foram criados.  

No  segundo  capítulo  são  apresentados  os  “perfis”  de  nove  dos  entrevistados. 

Configurados  basicamente  a  partir  das  informações  oriundas  de  relatos  orais  dos 

informantes. Trata-se de um enorme esforço, de antemão sabidamente insuficiente, para 

mostrar o tanto que  foi dado ver “dessa gente  tão ainda em construção”:  suas alegrias e 

infortúnios,  desejos e temores, seus lugares e as gentes mais queridas (e também aqueles 

que provocam  dor só de lembrar).  

No terceiro e último capítulo, o resultado das reflexões sobre os aspectos comuns e 

as singularidades registrados  nos relatos de vida. E as conclusões, considerando a  noção 

de “vulnerabilidade social” destes jovens moradores de favelas e do “potencial de atração 

do mundo do crime” sobre eles.  
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CAPÍTULO 1 

Caminhos (e descaminhos) da pesquisa

Objeto da pesquisa

Meu interesse pelas trajetórias de vida de jovens moradores de favelas está 

inicialmente relacionado à minha experiência como docente em escolas da rede pública de 

ensino da cidade do Rio de Janeiro. Escolas formadas por uma “clientela cada vez mais 

exclusiva  de  determinados  estratos  sociais”  (  PEREGRINO,  2005,   p.12).  Ou  seja, 

questões ligadas  às minhas demandas e inquietações enquanto professora, e não como 

pesquisadora,  estão  na  origem  da  definição  do  objeto  deste  estudo.  Tendo  seu  corpo 

discente  formado  basicamente  por  crianças  e  jovens  das  classes  populares,  a  maioria 

moradora de espaços populares, nestas unidades escolares não há como ignorar o impacto 

do local de moradia  no conjunto das representações construídas  sobre estes jovens (e por 

eles).

 Esta vivência profissional tornou a questão do “envolvimento de jovens com a vida 

criminosa” tão próxima de mim quanto a  realidade da estigmatização destes jovens como 

elementos “afeitos à delinqüência” porque  favelados. Em todas as escolas onde lecionei,3 

nunca me escapou o fato de que um número considerável de elementos envolvidos com a 

prática  docente  também  compartilha  a  visão  hegemônica  que  considera  os  jovens 

moradores  desses  espaços  populares  elementos  potencialmente  criminosos  ou 

colaboradores das forças criminosas. 

Duas são as razões que,  acredito,  leva os profissionais  da educação a pensarem 

assim.  Primeiramente,  a  visão  que  associa  a  pobreza  à  criminalidade.  Depois,  uma 

profunda ignorância sobre os códigos que regem a conduta tanto dos jovens infratores, 

quanto daqueles que convivem com o universo do banditismo (em geral) sem, contudo, 

adotar o seu ethos. Assim sendo, como afirma Alba Zaluar, para essas pessoas, os jovens 

pobres são perigosos antes mesmo de efetivamente optarem pela vida criminosa (1994b).

3  Seis escolas no total. Sendo: cinco do Ensino Fundamental – uma da rede privada; quatro da rede pública 
municipal – e uma do Ensino Médio da rede estadual.  Sou professora de História no Ensino Fundamental 
e de Sociologia no Ensino Médio



12

Por outro lado, era possível observar que um número significativo de alunos tratava 

com “naturalidade” aspectos relacionados ao universo do tráfico de drogas, demonstrando 

familiaridade em relação à dinâmica desse comércio ilegal e ao código de conduta dos 

traficantes.

No  meu  ofício  de  professora,  poucas  vezes  vi  nessas  manifestações  de 

“naturalização” do mundo do crime por parte dos alunos um sinônimo de adesão. Pareceu-

me, antes, que folgavam com o que temiam.  

Algumas  experiências  me  levaram  a  essas  conclusões.  Alunos  que  tornavam 

pública , sempre que podiam, a familiaridade com o mundo do narcotráfico, chegavam ao 

desespero das  lágrimas quando taxados de  usuários  ou  traficantes;  brigas  entre  alunos 

motivadas pela acusação feita por um dos adversários de o outro ser “bandido”; reações de 

extrema indignação destes jovens ao serem chamados de vagabundos – para eles sinônimo 

de bandido −, por exemplo, entre outras, foram situações que presenciei e me permitiram 

vê-los mais como familiarizados com o mundo do tráfico do que  integrados a ele. 

Somou-se a isto o fato de manter com estes alunos um relacionamento perpassado 

pela confiança.  O que tornou possível conhecer, a partir de muitas conversas íntimas com 

meus  alunos  e  alunas,  a  realidade  de  suas  vidas  fora  da  escola.  Como  também ter  a 

infelicidade  de  constatar  a  adesão  de  ex-alunos  à  criminalidade  e  de  acompanhar  à 

distância suas trajetórias que, invariavelmente, terminavam em morte precoce ou degredo. 

É  importante  destacar  que,  no  início  de  1990,  período  em  que  iniciei  minha 

atividade  docente  na  rede  pública,  eu  ainda  não  me  deparara  com  o  fato  do  aluno 

traficante. Naquele momento, adesão era sinônimo de “afastamento” da escola4. Hoje não é 

mais  assim.  Nos  últimos  cinco  anos,  tive  informações  seguras  sobre  alunos  que  eram 

“olheiros”, “aviões”, “vapores” ou “soldados” do tráfico5.

 A inquietação  em mim provocada  por  este  convívio  profissional,  mas também 

afetivo,  teve  como um de seus  desdobramentos  a  realização  de um trabalho de  cunho 

científico.  Tentar saber como e por que certas trajetórias de vida se delineiam levou-me à 

realização de um estudo sobre o tema do envolvimento de jovens com o   crime organizado 

4  Afastamento das aulas, posto que, muitas vezes, a presença destes alunos na porta da escola e nas festas 
não cessava de ocorrer. 

5  As informações foram dadas por alunos e responsáveis. Eu entendia essa revelação menos como uma 
delação e mais como uma estratégia de diferenciação, considerando que não lhes escapa o senso comum 
que associa a pobreza à criminalidade.
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em torno do narcotráfico,6 em meados dos anos 1990. 

O ingresso no mestrado permitiu que eu retomasse algumas questões que a pesquisa 

anterior  apenas delineara nos  seus  resultados.  Entretanto,  novas  leituras permitiram-me 

rever alguns pressupostos relacionados à presença do tráfico nos espaços populares e à 

relação dos seus moradores com os participantes desta rede criminosa. A influência e o 

poder dos traficantes sobre o cotidiano das famílias foi  um dos aspectos a ser revisto. 

Transformar  a  hegemonia  dos  traficantes  em  uma  questão  foi  fundamental  para  a 

construção do objeto desta pesquisa. 

 Tomar  como pressuposto  a  existência  de um poder  avassalador  dos  traficantes 

sobre os moradores em geral, capaz de controlar e influenciar totalmente as suas vidas, 

tornava bastante difícil perceber a complexidade e a heterogeneidade nas relações vividas 

pelos diversos agentes e redes sociais existentes em espaços populares, entendidos como 

favelas.  Dessa  forma,  inicialmente  ao  procurar  entender  os  “fatores  que  permitiam  a 

resistência  de  jovens  pobres  e  favelados  aos  apelos  do  narcotráfico”,  partia-se  do 

pressuposto  de  que,  de  alguma forma,  ou  em algum momento,  todos  esses  jovens  se 

sentiriam  “atraídos” pelo ethos dos que vivem do tráfico de drogas ilícitas. Ou seja, como 

se o jovem pobre e favelado vivesse à mercê da ação de duas forças, agindo em sentidos 

opostos.  De  um  lado,  a  pressão  da  família,  defensora  dos  princípios  e  valores  que 

conduziriam ao caminho da lei e da ordem social estabelecida.7 Entretanto, amargamente 

imersa num contexto social onde prevaleceriam os valores e interesses dos criminosos. De 

outro ,  traficantes que contariam,  na “disputa” pelos jovens,  com seus fortes  atrativos: 

dinheiro, poder, status e honra.  Potencializados  pelas  poucas possibilidades,  à disposição 

6  Monografia De frente para o crime: Um estudo sobre o envolvimento de jovens moradores da periferia  
carioca com o crime organizado em torno do narcotráfico,  que apresentei,  em 1997, ao Instituto de 
Filosofia e Ciências Sociais da Uerj,  Departamento de Ciências Sociais,  Curso de Especialização em 
Sociologia Urbana, sob a orientação da Prof.ª Rosane M. Prado.

7 O conceito de ordem pública, ou ordem social, é de natureza imprecisa, considerando a variedade de 
formas que pode assumir ao ser apresentado, posto que depende do ângulo de onde parte o olhar do seu 
formulador. De modo geral, além do direito, a ordem social diz respeito à natureza e à forma como se 
organiza  uma  determinada  sociedade:  costumes,  tradições,  concepções  morais,  religiosas,  ideologias 
políticas,  organização  econômica,  fatores  geográficos,  densidade  demográfica,  etc.  Conforme  Castro 
(1997, p. 275), tal conceito está sujeito a constantes mudanças, indicando que algo que em dado momento 
histórico não era permitido, atualmente  é, mas, no futuro,  poderá sofrer restrições. Por tais razões, a 
instabilidade e a relatividade seriam características da ordem social. 
Entendendo assim, nas análises desenvolvidas neste estudo, adotou-se a perspectiva que assume como 
“ordem social estabelecida” o conjunto de direitos e deveres, de caráter privado, criado e legitimado a 
partir dos interesses, pautados em uma determinada visão de mundo, dos setores dominantes, visando 
manter sob controle o conjunto da sociedade.  Ou seja, a ordem é a consagração estabelecida, ou a ordem 
estabelecida da minoria e para a minoria.
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destes  jovens,  de  ingresso  no  mercado  formal  de  trabalho,  até  mesmo  em  posições 

subalternas. Diante disso, ficava mesmo muito difícil compreender por que apenas uma 

reduzida minoria aderia ao tráfico de drogas. 

Outrossim, procurar no medo da morte precoce  “a chave”  que ajudaria a dar conta 

da questão, seria um equívoco. Considerando, entre outros aspectos: a) o forte presentismo 

que indubitavelmente faz parte do ethos juvenil (ainda que não apenas deste, nos tempos 

atuais); b) a maneira como, na nossa cultura, os jovens lidam com a idéia da própria morte; 

c) os fatores que mais têm contribuído para a adesão de jovens à rede que gira em torno do 

narcotráfico.

Somente a partir do momento em que se passa a ver os limites do “poder do tráfico” 

sobre os moradores das favelas, surge a dúvida sobre o seu potencial de atração. E elabora-

se a hipótese de que o poder de atração das forças criminosas ligadas ao narcotráfico não se 

exerce da mesma maneira, nem sobre todos os jovens favelados.

 Informantes
 

A princípio, considerando alguns dos elementos que deram origem à pesquisa: as 

representações que levam à estigmatização dos jovens favelados como “criminosos” ou 

“potencialmente criminosos”, defini que as fontes orais viriam apenas de jovens, do sexo 

masculino,  a maior parte deles negra, na faixa etária dos 12  aos 18  anos. Ainda que 

apenas  uma  minoria  dos  moradores  de  comunidades  populares  esteja  envolvida  com 

atividades criminosas, como, bem a propósito, afirmam Silva e Barbosa: “Ser negro, jovem 

e morador da periferia ou da favela, definitivamente, não é um bom negócio. É preciso 

lidar  com o risco cotidiano de perder  simplesmente o direito mais fundamental  do ser 

humano: o de sobreviver” (SILVA e BARBOSA, 2005, p.64).

Pretendia,  ainda,  de  acordo  com  este  perfil,  entrevistar  especialmente  aqueles 

jovens  vistos  pelos  professores  “como  potencialmente  criminosos”  ou  mesmo  como 

“envolvidos com atividades criminosas”, sem que houvesse, contudo, qualquer prova ou 

indício desse envolvimento, além daqueles apontados pelos próprios acusadores.  Estando 

o  preconceito  na  base  de  todo  o  processo  que  leva  à  “criminalização  da  pobreza”, 

considerei válido para os objetivos da pesquisa realizar as mencionadas entrevistas. 

Para tornar possível tal seleção de entrevistados, pedi que alguns professores (cinco 
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se dispuseram a colaborar) listassem os elementos que indicariam a adesão dos alunos com 

“atividades criminosas” ou “uma predisposição em relação a essa via”.8 Posso afirmar que 

tal tema é  bastante comum nas conversas que acontecem  entre os educadores no espaço 

escolar. 

Durante as conversas que levaram à elaboração da “lista”  citada, os professores 

iam adicionando exemplos de alunos “suspeitos”. Anotei os seus nomes e, após confirmar 

seus locais de residência (sem surpresa constatei que todos  eram moradores de favelas), 

sondei-os  para  uma entrevista.  No total,  dos  oito  alunos  indicados   pelos  professores, 

apenas dois aceitaram dar entrevistas. Cumpre dizer que os dois eram vistos apenas como 

“com tendências à adesão”. Das negativas, apenas uma veio acompanhada de explicação: o 

jovem afirmou que sua vida era triste demais para ser contada. Não foram estes jovens, 

dentre  os  sondados  para  a  entrevista,  os  únicos  a  negar  sua  participação.  No  total, 

somando-se a esses, foram 11 negativas. Sendo três delas vindas de alunos jamais citados 

como  “suspeitos  pelos  professores”.  Sendo  assim,  na  seleção  dos  informantes  jovens, 

prevaleceu o critério: “estudante de escola pública e morador de favela”. 

Ainda que tenha considerado metodologicamente mais pertinente não estabelecer 

um número de entrevistas a realizar, na etapa da sondagem, conversei sobre a entrevista e 

seus propósitos com cerca de 20 alunos. Como propõe Silva, o fato que deve determinar 

que se chegasse ao número adequado de entrevistas realizadas, considerados os objetivos 

pretendidos, é a convicção do pesquisador de haver atingido sua “capacidade máxima de 

apreensão  das  nuances  das  falas  recolhidas”,  percebendo  que  já  são  suficientes  as 

informações  coletadas,  necessárias  para  a  análise  que  pretende  realizar.  Pois:  “as 

inesgotáveis  possibilidades  de  combinações  de  estratégias/ações  decretam  a  falta  de 

sentido em buscar exaurir as possibilidades de apreensão” (2003, p.25).

No decorrer da pesquisa, considerei válido incluir entre os informantes os pais ou 

responsáveis pelos alunos entrevistados, visto que cada vez mais eu constatava que as suas 

“vozes”9 eram  as  mais  fortes  entre  tantas  outras  notáveis  nos  relatos  dos  jovens 

entrevistados. E também, compondo uma espécie de “grupo de controle”, um jovem aluno 

da escola, mas não morador de favela, e três jovens alunas, moradoras de favela.

Dos  responsáveis  sondados   para  a   entrevista,   não  recebi  nenhuma    negativa 

8  Uma síntese desta “lista” está no anexo deste estudo.
9  Tal  interpretação  está  fundamentada  na  teoria  de  Mikhail  Bakhtin,  em  especial,  no  conceito  de 

dialogismo.



16

diretamente.  Entretanto,  apenas  com duas  mães  esta  etapa  da  coleta  de  dados  para  o 

trabalho se tornou possível.

Por fim, ao todo foram realizadas quinze entrevistas. Sendo: nove delas com jovens 

do  sexo  masculino,  moradores  de  favelas;  uma  com  jovem  do  sexo  masculino,  não 

morador de favela; três com jovens do sexo feminino, moradoras de favela; duas, com 

mães de jovens e moradoras de favela. Todos os jovens entrevistados estudavam na mesma 

escola da rede municipal.  Visando preservar o anonimato dos informantes, seus nomes 

foram mudados.

 Influência da pesquisadora no campo da pesquisa 

Nunca me escaparam à compreensão os problemas advindos do fato de realizar uma 

pesquisa como a que eu me propunha, sendo tão próxima daqueles que viriam a ser os 

meus informantes. 

Assim, desde o início da pesquisa, considerando a impossibilidade de afastar-me da 

função de professora, um dos maiores desafios impostos a mim, enquanto pesquisadora, 

foi, além de procurar evitar que os pontos de vista formados no decorrer de duas décadas 

de prática docente, bem como os anseios em tudo associados a tal prática e pontos de vista, 

comprometessem  os  resultados  da  pesquisa,  o  lidar  com  os  chamados  “efeitos  de 

legitimidade”.10 Sabemos que, quando isto ocorre, os entrevistados tendem a não revelar as 

práticas que identificam como menos legítimas,  ao mesmo tempo que procuram tornar 

mais evidentes aquelas que consideram verdadeiramente legítimas.  Sem dúvida alguma, a 

situação de entrevista prevista nesta pesquisa – onde a pesquisadora era também professora 

dos  entrevistados  (ou  dos  seus  filhos),  ou  mesmo colega  de  trabalho  –  colocava   “os 

entrevistados em uma situação de tensão em relação ao que consideram como normas 

legítimas”(LAHIRE, 2004, p.75).

Nestes  casos,  como nos  diz  Lahire,  precisamos traduzir  as  entrevistas  “como o 

resultado de um processo de construção” (LAHIRE, 2004, p.75),  pelos   entrevistados,   de 

10  Como explica Lahire: “Quando estamos diante de um objeto ou de uma prática cultural que acontece em 
universo cultural diferenciado ou hierarquizado (onde alguns produtos são mais legítimos que outros); 
quando, além disso, a pessoa que responde a pergunta referente a esses objetos ou práticas participa mais 
ou menos desse universo, com uma consciência mais ou menos clara da dignidade ou da indignidade 
cultural  de certos objetos, de certas práticas, podemos estar, então, diante de efeitos de legitimidade”. 
(LAHIRE, 2004, p.75)
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imagens do objeto que eles   entendiam como, socialmente falando, as mais adequadas a 

serem reveladas a uma professora. 

Partindo  destes  pressupostos,  procurei  fugir  das  armadilhas  dos  “efeitos  de 

legitimidade”  buscando  participar  ativamente  da  entrevista,  ao  mesmo  tempo  em  que 

tentava  fazer  “menos  visível  a  professora”  e  valorizando  os  pontos  de  vista  dos 

entrevistados e suas vivências. Considerando, ainda,  que os entrevistados “nem sempre 

estão na defensiva durante a entrevista; nem sempre estão preocupados em mostrar uma 

boa imagem ou falar  a  coisa  certa” (LAHIRE, 2004,  p.75).  E que,  mesmo quando tal 

situação  prevalece   no  decorrer  da  entrevista,  é  possível  tratá-la  como  um  dado  da 

pesquisa,  observando  o  quanto  podemos  extrair  de  informações  sobre  a  relação  dos 

entrevistados com as práticas consideradas culturalmente legítimas.  

Foi assim que, no decorrer da pesquisa, não deixei de considerar como um dado as 

negativas, diante do meu pedido de uma entrevista, por parte da maioria daqueles alunos 

apontados pelos professores “como delinqüentes” ou “potencialmente delinqüentes”. Da 

mesma forma, o fato da maior parte dos responsáveis pelos alunos rejeitar a idéia de uma 

entrevista  nas  suas  residências.  Aparentes  descaminhos  da  pesquisa  que,  no  entanto, 

podiam vir a ser atalhos para importantes revelações. 

Entendo que compreender o sujeito em seus próprios termos, um dos propósitos 

deste  estudo,  exige  que  aquele/a  que  pesquisa  seja   capaz  de  realizar  movimentos  de 

aproximação e distanciamento do sujeito pesquisado. E que, sendo várias as etapas a serem 

cumpridas no processo da pesquisa, compreender o sujeito em seus próprios termos, seria 

apenas uma delas. 

Para que da análise não resulte apenas uma “falsa duplicação” ( BAKHTIN, 2003) 

do sujeito pesquisado, é  fundamental  aprender a diferenciar o lugar do pesquisado do 

lugar daquele que pesquisa. Pressupondo que essa diferença de lugar11 é que vai permitir a 

compreensão.  O  exercício  de  estranhamento  e  de  questionamento  do  sujeito/espaço 

investigados, a partir de um ponto de vista que não se confunde com o do investigado é o 

que permite a construção de novos sentidos sobre ele.  De acordo com essa perspectiva, os 

sentidos  da  pesquisa  são  coletivamente  construídos,  contando,  para  isso,  com  a 

participação  de  todos  os  envolvidos  no  seu  processo  de  realização.  Mas  será  do 

pesquisador o texto final sobre o processo da pesquisa. 

11 Chamada por Bakhtin de exotopia (apud FONSECA, 2004, p.18).
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Por outro lado, assumo que não foi tarefa fácil o meu deslocamento da posição de 

professora e colega para a de pesquisadora. Posto que, para torná-lo possível, inúmeras 

vezes foi necessário calar (e fazer “desaparecer”) a professora. 

A coleta e a análise dos dados obtidos com os professores mostraram-se um desses 

momentos mais difíceis. Olhar como exótico algo que me foi sempre tão familiar,  não 

ocorreu  sem problemas.  Ainda  que  a  situação  de  entrevista  (gravada),  por  si  só,  nos 

colocasse em diferentes “lugares”, eu tinha a exata dimensão de que os meus informantes 

falavam antes com a colega professora do que com a pesquisadora. As implicações deste 

fato influenciariam os resultados da pesquisa. Mais do que os “efeitos de legitimidade”, 

neste caso, o excesso de confiança da parte dos entrevistados colocou-me todo o tempo 

diante do dilema de revelar, em nome do rigor e das demandas da pesquisa, informações 

que eles não gostariam que se tornassem públicas.

Com os discentes e as mães, nos momentos de entrevista, o esforço foi todo no 

sentido de tentar controlar os “efeitos de legitimidade”. Nos casos dos jovens, durante os 

seus  relatos  de  vida,  considerando  as  dificuldades  que  apresentam  para  “lembrar”, 

oferecer-lhes, ainda, um “roteiro” que tanto facilitasse a rememoração, quanto atendesse às 

demandas da pesquisa. 

No segundo grupo de  entrevistados,  de  novo o  desafio:  utilizar  com prudência 

aquilo que me foi revelado. Ou seja, sem trair a confiança dos meus informantes, eu ser 

capaz  de  definir  os  limites  entre  o  que  precisava  ser  revelado,  e  o  que  deveria  ser 

preservado.     

Não tenho nenhuma dúvida de que todos esses elementos que tornam singular a 

minha pesquisa serão reconhecidos nos seus resultados (o que, ao mesmo tempo, a torna, 

neste aspecto, igual a todas as demais pesquisas de base sócio-histórica). Posto que, ao 

adotar como referencial teórico, na abordagem do objeto (ou sujeito pesquisado), a idéia de 

dialogismo, entendo que o contato entre pesquisador e sujeito pesquisado trará mudanças 

nos pontos de vista de cada um deles. Pois:

(...)é na esfera dos discursos, nascidos das relações sociais, que encontros 
e  desencontros  de  valores  e  visões  de  mundo  acontecem  e  abrem 
possibilidades  para  o  conhecimento  da  vida  social  e  da  experiência 
subjetiva. Pesquisar o humano no ambiente social  e cultural não leva a 
um ato de cognição e discurso sob exclusividade  do  pesquisador.  O 
sujeito,  objeto  do  conhecimento,  não  se  coloca  como  coisa  muda 
( BAKHTIN, 2003, p.403).
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Ou seja,  o  sujeito  pesquisado também se manifesta,  tendo o poder  de alterar  o 

andamento e os resultados da pesquisa. 

Desta forma, ao adotar uma perspectiva metodológica fundamentada na dialogia 

entre pesquisadora e realidade investigada, entendo que o desafio  inicialmente colocado, 

considerando o fato de a pesquisadora ser professora dos sujeitos entrevistados, passa a ser 

percebido  como um elemento da pesquisa, capaz de influenciar nos seus resultados, assim 

como outros  elementos  farão.   Posto  que,  como deixa  claro Bakhtin,  o  conhecimento, 

construído no ato de pesquisar, mais do que uma reflexão sobre o mundo, remete a uma 

reflexão no mundo, da qual participam muitas consciências (2003, p.403).

Assim, entendendo que, nas ciências humanas, “a exatidão consiste em superar a 

alteridade do que é alheio sem transformar em algo que é pessoal” (BAKHTIN, 2003, 

p.412) e que alteridade não é somente reconhecimento de diferença, mas estranhamento e 

distanciamento que levam ao questionamento.

Opções metodológicas: o uso de relatos de vida e da memória como fonte

A opção  metodológica  adotada  para  a  realização  desse  estudo  requer,  penso, 

algumas  observações  sobre  o  uso  de  relatos  de  vida  como  método  de  pesquisa  e  da 

memória como fonte. 

 Abordagens utilizando relatos de vida podem ser vistas como tentativas deliberadas 

para definir o desenvolvimento de uma pessoa num meio cultural e lhe fornecerem  um 

sentido teórico. No campo das ciências sociais, houve quem lhes atribuísse função similar 

àquela desempenhada pelo microscópio na biologia, ou seja: permite ao investigador ver 

ampliado  em detalhe  a  “interação  total  dos  processos  mentais  e  das  relações  sociais” 

(NOGUEIRA, s/d, p.140).

Documento registrado na primeira pessoa, mesmo que não possa ter a veracidade 

de  suas  informações  comprovadas,  sua  validade  metodológica  está  garantida.  Em  se 

tratando desse método, importa mesmo aquilo que o informante acredita ter acontecido. 

Considera-se que a sua interpretação e memória dos fatos fazem parte da sua identidade, 

dizem respeito aos valores sociais por ele assumidos e que conduzem  as suas ações,   pois, 
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como afirma Nogueira:  “A definição de uma situação por um indivíduo humano é um 

elemento essencial à organização do seu comportamento” ( s/d, p. 71).

Por conta disso, para o pesquisador que utiliza esse recurso metodológico, o valor 

desse documento pessoal não depende da sua objetividade ou das “verdades que encerra”. 

Os preconceitos revelados, as atitudes e as interpretações que traz à tona, as fantasias e os 

exageros  do  informante  são  tão  valiosos  como  as  descrições  objetivas,  sempre  que 

permitam identificar e classificar adequadamente tais relações. Torna-se significativo que, 

ao definir uma situação como real, o sujeito a torna real nas suas conseqüências. Por essa 

razão,  crenças,  opiniões  e  atitudes  expressas  pelo  informante  ao  relatar  suas  vivências 

tornam-se dados tão relevantes para o pesquisador. A idéia que um indivíduo constrói sobre 

alguma coisa ou alguém é essencial para a organização do seu comportamento. 

Neste estudo, como em tantos outros que se valem de relatos de vida (e histórias de 

vida),12 é  a  possibilidade  de  revelar  interpretações  “não-oficiais”  sobre  determinados 

acontecimentos  que  torna   a   utilização  deste  recurso  metodológico  o  mais  adequado, 

penso, em relação ao objeto da pesquisa. Ao deixar emergir o ponto de vista daquele que 

viveu e testemunhou os acontecimentos, relatos de vida podem oferecer algo novo, que os 

documentos  e  arquivos  tradicionais,  assim  como  dados  estatísticos,  não  poderiam 

apresentar. Esses testemunhos contribuiriam para tornar mais ricos, entre outros,  os dados 

históricos. São relatos transbordantes de afetos e paixões, muitas vezes indo de encontro às 

versões tidas como verdadeiras. E, o que pode ser o mais importante, a maior parte das 

vezes são relatos obtidos de gente anônima, como é o caso dos informantes desta pesquisa, 

nunca antes ouvida.

Desta forma, os  relatos de vida cumpririam a função de garantir aos fenômenos um 

forte significado pessoal e afetivo de grande valia em estudos de base sócio-histórica como 

este aqui pretende ser. 

Assim,  ao fazer  uso de relatos de vida como recurso metodológico,  leva-se em 

conta que, como qualquer documento pessoal, ele representa uma seleção da experiência 

de  uma  vida.  Entendendo  que  nenhum  desses  relatos  contém  a  totalidade  dos 

acontecimentos da vida do informante.  Considerando ainda que existem muitos fatores 

determinantes do que há para ser lembrado ou esquecido – fatores relacionados ao tipo de 

personalidade, aos interesses (nem sempre explícitos)  do  informante,  ao  que     considera 
12  Entendo que histórias de vida  demandem um acúmulo de informações sobre a trajetória de vida dos 

informantes que os limites impostos pelo tempo para a realização deste estudo não permitiriam alcançar. 
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significativo (os “efeitos da legitimidade”), aquilo que a inibição o impede de contar. Mais 

uma vez – de certa forma retomando a questão da influência da presença do pesquisador no 

campo da pesquisa – há que se considerarem, sobretudo, os fatores decorrentes da situação 

particular em que os relatos de vida são narrados. 

Assim sendo, o relato de vida,  a história de vida, como “uma autobiografia nunca é 

estática,  mas  comporta  contínuas  reestruturações  de eventos  passados.  E,  ainda que  se 

mantenham os núcleos fundamentais, os fios condutores, as contingências do presente se 

integram a todas a dimensões da narrativa” (GONDRA, 1999, p.36/37). Por outro lado, 

ainda é preciso reconhecer que “é impossível pôr, integralmente, no escrito, assim como 

sob qualquer outra forma de linguagem, a experiência vivida. Neste sentido, “o vivido” é 

irredutível à linguagem ( idem, p.37).

Por outro lado, a questão que logo se coloca em se tratando do uso da memória 

como fonte, é se esta é capaz de fato de realizar aquilo a que “se propõe”, ou seja: fazer 

emergir o passado.

Uma visão recorrente da memória faz dela  “mecanismo de registro e retenção, 

depósito  de  informações,  conhecimentos,  experiência”.  Isso  levaria  à  idéia  de  que  o 

resultado  da  movimentação  desses  “mecanismos”  traria  para  o  presente,  “na  sua 

integralidade  original”,  aquilo  que  foi  produzido  no  passado.  Ainda  que  se  admita  a 

possibilidade  de  desgaste  da  memória  e  que  ela  possa  se  “deixar  aprisionar  pelo 

esquecimento ou pela ocultação” (GONDRA, 1999, p.36).

Entretanto, como nos permite ver Gondra, a memória é, antes de tudo, um trabalho, 

um processo constante de construção e reconstrução. E sendo assim, fazer uso da memória 

não permite o resgate do passado tal qual foi vivido em sua integridade. Ao contrário,  “o 

tecido da memória é composto por fios de nossas muitas lembranças e vivências e das 

lembranças de outros”. Fazendo dela uma atividade de construção “datada, posicionada e 

perspectivada”(1999, p.36).

Em cada ato de “lembrar” misturam-se os diferentes tipos de memória (individual e 

coletiva). Sem oposições, impregna uma a outra, modificando, nesse movimento, o modo 

de se relacionarem com o contexto que as produziu.

Nesse sentido, é o que também propõe Bosi: 
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[...]  na  maior  parte  das  vezes,  lembrar  não  é  reviver,  mas  refazer, 
reconstruir, repensar, com imagens e idéias de hoje, as experiências do 
passado.  A memória não é sonho,  é  trabalho.  [...]  A lembrança é  uma 
imagem construída pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, 
no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Por 
mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a 
mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos 
os  mesmos  de  então  e  porque  nossa  percepção  alterou-se  e,  com ela, 
nossas idéias, nossos juízos da realidade e de valor. O simples fato de 
lembrar o passado,  no presente, exclui a identidade entre as imagens de 
um e de outro,  e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista 
(2004: p.55). 

Por  isso,  a  memória  pode ser  entendida  como um conjunto infinito  do qual  só 

registramos pequenos detalhes – àquilo que estamos vivendo nós misturamos milhares de 

pequenos detalhes de experiências passadas. Ela permite a relação do nosso presente com o 

passado  e,  ao  mesmo  tempo,  interfere  decisivamente  na  formação  das  nossas 

representações. A memória seria , então,  “o lado subjetivo do nosso conhecimento das 

coisas” (BOSI, 2004, p.47). 

É interessante observar que o chamado que aciona o funcionamento da memória 

parte do presente. E que a sua construção se dá na interação do indivíduo com os outros 

sujeitos de memória. Assim, se lembramos é porque algo ou alguém nos fazem lembrar. 

Pode-se  mesmo afirmar  que  “o  maior  número  de  nossas  lembranças  nos  vem quando 

nossos pais, nossos amigos, ou outros homens, no-las provocam” (BOSI, 2004, p.55).

Também  Pollak  (1989,  p.6),  ao  tratar  da  “função  do  não-dito”  no  campo  da 

memória, chama a atenção para a influência das conjunturas (favoráveis ou não) sobre a 

construção da memória, mostrando  o quanto o presente informa o passado. Aquilo que é 

lembrado varia conforme as circunstâncias. Há contextos que favorecem a emergência de 

determinadas  lembranças  e  o  “esquecimento”  de  outras.  Como exemplo,  o  autor  cita: 

“sobretudo a lembrança de guerras ou de grandes convulsões internas” que “remete sempre 

ao presente, deformando e reinterpretando o passado” ( idem, p.7). O que permite constatar 

que  há  uma  permanente  interação  entre  vivências  e  conhecimento  construído  sobre  a 

realidade,  e destes com o que é  transmitido a partir  da memória..  E isso se aplica às 

diversas  categorias  de  memória:  individual,  coletiva,  familiar,  nacional  e  de  pequenos 

grupos.
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Sendo assim, como informa Gondra (concordando com Meneses): “não se pode 

extrair a ‘memória’ individual do complexo contexto em que a mesma foi produzida, sob 

risco  de  se  perder  a  possibilidade  de  melhor  compreendê-la”  (GONDRA 1999,  p.36). 

Dado está o seu caráter não só pessoal, mas familiar, grupal e social. 

Portanto,  seja  para aqueles  que ainda  crêem na possibilidade  de  ver  do uso da 

memória  emergir  integralmente  o  passado,  quanto  para  os  que  duvidam do  potencial 

singular  do  uso  da  memória  como  fonte,  é  que  convém  reafirmar  que  é  impossível 

“reviver o passado tal e qual; impossibilidade que todo sujeito que lembra tem em comum 

com o historiador” ( GONDRA 1999, p.59).

Assumindo tal perspectiva, neste estudo, mais do que na “veracidade” contida nos 

relatos  narrados, o interesse está no que foi lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-

se (e revelado) nas histórias que  lhe servem de base para análise.

Cabe  ainda  ressaltar  a  recorrente  brevidade  dos  relatos  de  vida  dos  jovens 

entrevistados. Encontrei na obra de Bosi elementos que parecem contribuir  no sentido de 

possibilitar uma interpretação válida para tal fato. 

 Pude  compreender  que sobre os  jovens  não pesaria  “a  obrigação  de  lembrar,  e 

lembrar bem” (BOSI, 2004, p.63). Essa seria, na nossa sociedade, segundo Bosi, “uma 

espécie singular de obrigação social” (idem) para o velho. Ou seja, podemos verificar que: 

[...]na sociedade em que vivemos, a hipótese mais geral de que o homem 
ativo (independentemente de sua idade) se ocupa menos em  lembrar, 
exerce menos freqüentemente  a atividade da memória , ao passo que 
o homem já afastado dos afazeres  prementes  do  cotidiano  se  dá  mais 
habitualmente à refacção do seu passado (BOSI, 2004, p.63).

Por outro lado, a memória do jovem estaria desenhada sobre um pano de fundo 

pouco  definido,  posto  que  absorvida  pelas  lutas  e  contradições  de  um presente  que  a 

solicita muito intensamente. Entretido nas tarefas do presente, o jovem não teria o costume 

de voltar-se para o passado, já que se norteia pela ação presente e quando volta a sua 

atenção  para  o  passado  é  para  buscar  nele  aquilo  que  se  relacionaria  com  as  suas 

preocupações atuais (BOSI, 2004, p.60). Assim, enquanto no caso dos velhos, o passado 

pode ocupar  a  maior  parte  do espaço mental,  em se tratando de um jovem,  em plena 

adolescência, “período em que o sujeito se acha situado antes no eixo  presente-futuro   que 
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no eixo passado-presente”, o passado  pode ser “desdenhado e esquecido” ( BOSI, 2004, 

p.68).

Sendo assim,  passei  a interpretar  a brevidade presente   nos  relatos  de vida dos 

jovens  entrevistados  não  como  uma   “falta  de  vontade  de  falar”,  mas  como  uma 

característica das “evocações juvenis”. Característica que poderia levar a uma “falta do que 

falar”, em situações, por exemplo, como a de uma entrevista, cujos objetivos podem não 

ser suficientemente estimulantes para fazer frente ao enorme esforço que o ato de lembrar 

demandaria nos jovens. 

Em síntese, visando atingir os objetivos da pesquisa, fiz uso da observação direta e 

análise dos relatos de vida de jovens moradores de favelas localizadas na cidade do Rio de 

Janeiro,  matriculados  e  freqüentando,  ou  que  tenham  freqüentado  em  tempo  recente, 

determinada escola  da rede municipal de ensino (onde também atuo como professora). 

Também foram ouvidos professores, colegas e as mães de dois dos jovens entrevistados.

 

Desafios impostos aos pobres:  criminalização da pobreza

A enorme distância social existente entre a realidade do “asfalto” e a das favelas – 

locais que o senso comum associa à ausência de infra-estrutura urbana e à pobreza, mas 

também à desordem, à amoralidade e à ilegalidade (SILVA, 2005, p.24) − associada à forte 

presença do tráfico de drogas na segunda,13 fez nascer/fortalecer preconceitos contra os 

favelados. Essa representação negativa sobre a favela e seus moradores – que se tornou 

hegemônica nos grandes centros urbanos – leva muitos a imaginarem que a maior parte dos 

favelados, sobretudo os mais jovens, tenha optado pelo caminho da criminalidade. Essa 

visão  determinista  que  associa  pobreza  à  criminalidade  coloca  os  jovens  pobres  na 

condição de membros de  classes perigosas.14 Fazendo desaparecer as fronteiras entre “o 

pobre honesto” e o “marginal” ou “criminoso”. 

13  É fato conhecido que as favelas se tornaram locais onde há considerável tempo o poder público cedeu 
espaço à jurisdição na forma de “feudos” a elementos ligados ao comércio de drogas ilícitas.

14 Como formulou  Louis Chevalier (apud  ZALUAR, 1994).
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Não  ter  dinheiro  para  consumir  os  bens  cada  vez  mais  oferecidos  no 
mercado equivale, para os pobres, especialmente se pertencentes a grupos 
raciais (como os negros) e residenciais (como os favelados), a ser objeto 
da suspeita de cometer atos ilegais ou ilícitos ou, pior, de ser agente da 
violência (ZALUAR.1992, p.39).

Também Michel Misse, ao propor que existe uma maior “visibilidade social” da 

pobreza  como a  grande  responsável  pela  violência  urbana,  atribui  tal  fato  a  esta  tese 

equivocada  que  estabeleceu  uma  relação  direta  entre  indicadores  de  pobreza  e 

criminalidade: “o autor desta tese ingênua é desconhecido até hoje, embora se saiba que é 

uma ‘opinião’ generalizada no imaginário social” (Misse, 1995: p.4).15 Assim, porque as 

representações sociais sobre a criminalidade reforçam a idéia de que pobreza conduz ao 

crime  é  que  se  tem,  segundo  o  autor,  uma  população  carcerária  majoritariamente 

constituída por “pobres, pretos e desocupados”. Já que “a polícia segue um ‘roteiro típico’ 

que  já  associa  de  antemão  a  pobreza  (ou  a  marginalidade  e,  também,  os  negros  e 

desocupados) com a criminalidade” (idem, p.5).

No entanto, tão desastrosos equívocos não retiram a relevância da pobreza enquanto 

um dos elementos do contexto que, nas favelas, conduz à adesão ao crime organizado em 

torno do narcotráfico, como defende Dowdney (2003).

Estudiosos das razões que explicam o domínio do narcotráfico,  as maneiras como 

se estrutura e consegue sua “mão-de-obra”, bem como  o impacto que a sua presença, 

concentrada nos morros e favelas traz à vida dos seus moradores, enfatizam que o “crime-

negócio” (ZALUAR, 1998.) só avançou e criou raízes nas favelas e periferias por conta da 

combinação  de  condições  socioeconômicas  adversas  com  a  fraca  presença  do  poder 

público nestas áreas. A adesão de muitas pessoas ao tráfico deve-se ao reduzido número de 

opções  que  elas  têm  no  mundo  do  legal  e  ao  forte  atrativo  exercido  pelo  tráfico, 

notadamente sobre os mais jovens. 

 Como diz Stotz,  “este poder se impõe também porque é uma alternativa à pobreza 

e aos preconceitos associados aos pobres, em meio à desigualdade social visível nos  meios 

15  Cabe observar que, como indica Graff , no seu estudo sobre educação e  prevenção à criminalidade em 
sociedades  anglo-americanas,  em meados  do século XIX,  já  se mostrava  “consagrada”  a  associação: 
“pobreza, miséria e vício”(1995: p.238).
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de comunicação e no compartilhamento do lazer público na cidade” (STOTZ, 2004: p.4.) 

Ressaltando que: 

Os  traficantes  de  cocaína  garantem trabalho  para  milhares  de  pessoas 
desempregadas ou sub-ocupadas.  Os beneficiários  do tráfico envolvem 
empregados  da  facção  (dono,  gerente  geral,  subgerentes,  soldados, 
vapores, olheiros, endoladores), famílias que dependem dos salários dos 
empregados  da facção,  trabalhadores  que são fornecedores  de comida, 
roupa, etc., aos empregados da facção, as famílias destes trabalhadores e 
ainda  os  moradores  que  recebem  ‘presentes’  ou  a  satisfação  de 
necessidades básicas em momentos de aflição (STOTZ, 2004, p.5)

Ou  ainda,  costuma  ser  a  quadrilha  de  traficantes  que  oferece  “proteção”  aos 

moradores das favelas, contra os bandidos vindos de fora e contra aqueles que “sujam a sua 

área” cometendo delitos por ali. Mas essa associação, ressalta Zaluar, é sempre marcada 

pela ambigüidade. Assim ela a chamou “condomínio do diabo” ( ZALUAR, 1985), pois é 

capaz de levar o morador a terminar envolvido na guerra e nas teias do crime.

 Dados mais recentes de pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas16 revelam 

que a quantidade de crianças envolvidas com o tráfico varia de acordo com “fatores como 

o número de empregados na localidade e os critérios definidos pelo ‘dono’ local, que, em 

alguns casos, dá preferência a adolescentes”(relatório, p.17). Mas confirmam que razões de 

ordem econômica, relacionadas à falta de recursos materiais na família e dificuldades de 

ingresso no mercado de trabalho lícito são os principais argumentos apresentados pelos 

entrevistados ao falarem dos motivos para a adesão ao tráfico . E, ainda, que a proximidade 

com pessoas envolvidas com o tráfico pode favorecer o envolvimento de crianças e jovens. 

As relações desse tipo levariam a uma naturalização das “práticas ligadas à rede ilícita, 

bem como a apropriação progressiva dos seus códigos por parte daqueles que transitam ao 

seu  redor”  (relatório,  p.18).  Entretanto,  tal  proximidade  não  é  necessariamente 

determinante para o envolvimento. 

  Temos,  então,  que  as  provas  mais  empíricas  parecem  sustentar  que  haja  um 

aumento do potencial  de atração do crime organizado sobre jovens pobres.  Isto é,  não 

podemos negar  o  avanço da  adesão de jovens  – e  crianças  –  ao crime organizado do 

narcotráfico. Devemos   reconhecer que   muitos   deles são   especialmente    vulneráveis à 

16  Pesquisa “Caminhada de crianças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de drogas no varejo do Rio  
de Janeiro, 2004-2006”, desenvolvida entre abril de 2004 e maio de 2006. Equipe coordenada por Jailson 
de Souza e Silva.
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“revolta”  em  razão  das  condições  sociais  as  quais  estão  submetidos.  Entre  outras,  a 

pesquisa realizada por Oliveira mostra que está no intervalo de idades que vai dos 10 aos 

25 anos a maioria dos que fazem parte do exército ativo ou de reserva do narcotráfico em 

favelas e periferias (OLIVEIRA, 1999).  Significando que a adesão ao crime organizado 

em torno do narcotráfico vem ocorrendo em faixas etárias cada vez mais baixas. Também 

tem se alterado, nas últimas décadas, a qualidade do envolvimento das crianças com a rede 

do tráfico de drogas. Nos anos de 1970, por exemplo, elas não pegavam em armas, nem 

recebiam salários pela sua participação ( DOWDNEY, 2003).

 Tais  fatos  ajudariam a  explicar  por  que  estão  entre  estes  jovens  as  principais 

vítimas de mortes violentas ligadas ao narcotráfico.17 Morrem nas disputas entre facções e 

quadrilhas rivais pelo “domínio de áreas” ou nos confrontos com a polícia.18 Os dados da 

pesquisa  realizada  pelo  Observatório  de  Favelas  também confirmam que é  altíssima  a 

letalidade decorrente dos confrontos armados envolvendo adolescentes, jovens, moradores 

em geral  e  policiais,  nas comunidades  faveladas.  Sendo que os  primeiros,  os jovens e 

adolescentes, são as principais vítimas dos confrontos. 

Neste contexto, porém, o envolvimento com o crime não se explica somente pela 

pobreza. Aderir ao tráfico pode ser para alguns a “única chance” de chegar “à glória” – 

mesmo que efêmera.   Glória  traduzida pelo acesso aos bens de consumo próprios das 

classes mais elevadas:19 pelo porte de armas, pelas conquistas junto ao sexo oposto. Enfim, 

pela  ostentação  dos  ícones  da  moda  (  ZALUAR,  1985).  Alimentados  pela  cultura  da 

masculinidade e por um ethos guerreiro, a certeza de fortes emoções e “adrenalina”, como 

igualmente  mostra  Dowdney (2003) também pode ser  um dos  atrativos  do  mundo do 

tráfico.  Assim como pode ser a  revolta  causada por uma injustiça  sofrida ou,  ainda,  a 

necessidade de vingar um ente querido. 

É fato também que a difusão do consumo, entre crianças e adolescentes, tanto da 

maconha, quanto da cocaína, faz crescer a adesão destes ao narcotráfico para sustento do 

vício   (OLIVEIRA, 1999, p.14).   Dos   230 entrevistados    pela   pesquisa   realizada pelo 
17  No Rio de Janeiro, entre 1980 e 1995, os coeficientes de homicídios (por 100.000 habitantes) passaram 

de 58,8 para 183,2 – na faixa de 15 a 19 anos – e de 112,4 para 272,6 – na faixa de 20 a 24 anos 
(MELLO, Jorge, 1998, apud. OLIVEIRA, 1999).

18  A polícia é cada vez mais vista como violenta, corrupta e conivente com os criminosos.
19 Nos dois últimos anos vem caindo sensivelmente a renda oriunda do tráfico de drogas. Dados de pesquisa 

revelam que a maior  parte  dos  jovens envolvidos com tais  atividades  recebe menos de  três  salários 
mínimos ao mês. (Pesquisa “Caminhada de crianças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de drogas  
no varejo do Rio de Janeiro,  2004-2006”,  desenvolvida entre abril de 2004 e maio de 2006. Equipe 
coordenada por Jailson de Souza e Silva. (Relatório, p.30 e 31)
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Observatório de Favelas (relatório, p. 26), 89,57% declararam que faziam uso de alguma 

substância tóxica.

A pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas também revela que grande parte 

dos jovens envolvidos com o tráfico de drogas teve experiência anterior fora da rede ilícita. 

E que, de acordo com os documentos por eles apresentados, é possível constatar “que mais 

da metade dos jovens dispõem de uma Carteira de Trabalho”, o que revela expectativas de 

inserção no mercado de trabalho formal (relatório, p.13).   

Entretanto, como afirma Luiz Eduardo Soares, é uma minoria desses jovens que o 

tráfico (e o crime) “logrou envolver em suas falanges guerreiras” ( SOARES, 2005, p.231). 

Tal fato sugere que – embora não se possa negligenciar o potencial de atração exercido 

pelas forças criminosas – é notável que a maioria dos jovens pobres e favelados não seja de 

fácil cooptação pelo tráfico, ficando nítida a sua opção pelo ingresso e permanência no 

mercado legal de trabalho, ainda que venham construindo suas trajetórias em contextos tão 

adversos. 

Cabe registrar aqui, para melhor dimensionar os obstáculos enfrentados por estes 

jovens, parte dos dados de pesquisa tratando da “inserção econômica de jovens pobres”, 

realizada por Jane Oliveira. Eles mostram que residir em favela tanto pode dificultar o 

acesso dos jovens ao emprego, quanto facilitar a sua demissão. Ou seja: 

O  estigma  que  associa  a  favela  à  delinqüência  e  em  particular  à 
delinqüência juvenil faria com que, pelas regras de admissão e demissão 
de  determinadas  firmas  ou  unidades  familiares,  jovens  moradores  de 
favela fossem ‘os últimos a entrar’ e os ‘primeiros a sair’ do emprego 
(1999, p.8) 

Posto que, com o aumento da economia da droga, cujo consumo se dá nos diversos 

segmentos sociais, com pontos de venda espalhados por toda a cidade do Rio de Janeiro, 

“o fato de o comércio de drogas ter vindo a concentrar seus pontos de distribuição e venda 

a varejo em favelas da cidade” fez com que “velhos estigmas e práticas de criminalização 

dos pobres” (OLIVEIRA, 1999, p.12)  voltassem à evidência.

Assim, mesmo diante do fato de ser uma parcela reduzida de pessoas, considerando 

os números relativos ao tamanho da população vivendo em espaços populares, envolvidas 

com atos criminosos nas grandes cidades brasileiras, persiste, no imaginário dos moradores 
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da cidade, em particular os residentes nos espaços formais,20 a representação dos favelados 

como potencialmente criminosos ou como colaboradores das forças criminosas. 

“Lugares da pobreza”

No processo histórico que originou e fez crescer a tendência de “criminalização da 

pobreza”  nas  grandes  cidades  brasileiras,  cada  vez  mais  determinados  espaços  de 

sociabilidade são vistos, no conjunto das representações dos moradores dessas cidades, 

como destinados aos pobres e apenas a eles.

No contexto deste estudo, e para efeito de análise, a favela, a escola pública e os 

projetos  socioeducativos   (implementados  pelo  poder  público  e  por  organizações  não 

governamentais) serão tratados como “lugares da pobreza”. Isto porque entendo que esses 

espaços  são  ideológica  e  concretamente  destinados  exclusivamente,  ou  quase 

exclusivamente, aos mais pobres. E, ainda, nesses ambientes, as relações mantidas entre os 

elementos  pertencentes  às  diferentes  classes  sociais,  quando  acontecem,   são  bastante 

restritas e predominantemente funcionais. Dito de outra forma, os membros das classes 

economicamente  mais  bem   situadas  na  estrutura  social  são  os  profissionais  e/ou 

voluntários que organizam , orientam , ministram as atividades socioeducativas destinadas 

aos jovens aprendizes e/ou educandos. 

Por fim, as observações sobre esses “lugares da pobreza”  neste estudo têm o seu 

sentido garantido na importância destes enquanto espaços onde os jovens entrevistados 

exercitam sua sociabilidade, ao mesmo tempo em que  constroem identidades. Reforçando, 

atualizando  ou  negando  princípios  e  valores  transmitidos  pela  família.  Aceitando  ou 

rejeitando outros e novos valores, a partir  do  contato ou do confronto com diferentes 

agentes (e disposições) sociais, ocorridos nesses ambientes. 

20  Espaço formal é um termo técnico utilizado pelos órgãos públicos municipais do Rio de Janeiro que 
identifica os bairros. As favelas e os loteamentos irregulares são identificados como espaços informais 
porque não seguem certas normas urbanas legais (SILVA, 2005, p.57). 
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Escola 21

Uma escola com “uma clientela cada vez mais exclusiva de determinados extratos 

sociais.  Que  aos  poucos  vai  perdendo  as  características  propriamente  'escolares',  e 

abarcando funções cada vez mais coladas às formas tradicionais de regulação dos pobres 

na sociedade brasileira ”. 22 

A  escola,  em que  foi  realizada  a  presente  pesquisa,  fica  localizada  no  Méier, 

subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, e pertence à rede municipal de ensino. Funciona em 

dois turnos, com turmas da quinta à oitava série do Ensino Fundamental.  Tem cerca de 

450 alunos, distribuídos em 12 turmas e seis salas. A maioria dos alunos reside em favelas 

localizadas em bairros próximos: Céu Azul, Morro da Matriz, Morro do São João, Morro 

do Sampaio, Dois de Maio, Rato Molhado, Jacaré. 

Ocupa  um  pequeno  conjunto  de  três  edificações,  cuja  construção  ocorreu  nas 

primeiras  décadas  do  século  XX,23 para  abrigar  uma  escola  profissional  de  meninos. 

Somente nos idos  de 1950 é que a escola municipal passou a ocupar os já antigos prédios. 

Algumas reformas, ocorridas em tempos esparsos, garantiram ao prédio principal e 

aos seus anexos um aspecto anacrônico, mas ainda gracioso. Localizada no alto de três 

íngremes ladeiras, sua principal edificação (de dois andares) tem muitas e altas janelas 

voltadas para a rua e a paisagem do “Grande Méier”.24 Uma árvore secular – que  cobre de 

sombra grande parte do “quintal da escola” e  as calçadas da rua – forma com o prédio 

principal um conjunto harmonioso.  

Contrastando  com  a  suavidade  e  leveza  da  imagem  exterior  da  escola  –  e, 

certamente, reforçando o que lhe resta de nostálgico – seu interior assemelha-se a uma 

jaula. Há grades e portas de ferro por toda parte, sugerindo uma enorme   preocupação com 

21 O conjunto dos dados  que possibilitaram a elaboração deste  “perfil”  resultou da  consulta  a  variadas 
fontes.   Dos arquivos da escola municipal “B” e do colégio  estadual “C” vieram as informações de 
documentos escritos sobre as histórias – que estão entrelaçadas – destes estabelecimentos de ensino. Das 
obras de especialistas, as informações sobre a história da educação brasileira e a história da cidade do Rio 
de Janeiro.  As fontes orais:  da memória de professoras,  de ex-alunos (da década de 1970) e alunos. 
Também fiz uso de anotações do meu caderno de campo. 

22 Aqui me aproprio das palavras de Peregrino que, em trabalho tratando da relação entre juventude e escola 
pública  no  Brasil,  com  base  no  estudo  de  uma  outra  escola,  já  apontava  situação  semelhante: 
Desigualdade  numa  escola  em mudança:  trajetórias  e  embates  na  escolarização  pública  de  jovens  
pobres. Niterói, 2005. Tese (doutorado em Educação). Universidade Federal Fluminense.
  

23  A primeira escola que ali funcionou, o Colégio Profissional “C”, iniciou as suas atividades em 1918.
24  Denominação dada pelos agentes imobiliários para o Méier e bairros próximos.
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a “segurança”, inclusive a patrimonial. Isto dá ao ambiente um ar “pesado” de “prisão”. 

Entretanto, as salas de aula são amplas, claras e com boa aeração. Mas grande parte 

do mobiliário escolar está mal conservada, seja pela ação do tempo ou do uso inadequado. 

Os vários murais são precariamente utilizados, ainda que sejam os trabalhos, cartazes e 

avisos  ali  expostos  os  elementos  capazes  de  quebrar  a  dureza  da  imagem do  espaço 

interior. 

Nos prédios anexos, ficam os banheiros, a sala dos professores, refeitório, sala de 

recursos audiovisuais e um auditório com palco. Completam o conjunto um pequeno pátio 

interno e a quadra de esportes (também de reduzidas dimensões).  

Percebe-se certo esforço da parte de determinados agentes escolares para manter o 

ambiente limpo e arrumado. Considerando o tamanho da escola, os resultados estão aquém 

do desejado. O que não significa dizer que prevaleçam a desordem e a sujeira no lugar. As 

paredes  são  pintadas  e  com poucas  “pichações”  e  os  espaços  de  maior  circulação  são 

varridos com freqüência. 

Vale dizer, que nesse campo há discordância entre alunos e professores. Para os 

primeiros,  a  escola  é  limpa  e  arrumada  (com exceção  dos  banheiros,  eterno  alvo  de 

reclamações);  para o segundo grupo, a limpeza deixa a desejar.  Por outro lado,  há um 

visível  consenso  em relação  às  grades  e  portas  de  ferro,  assimiladas  por  todos  como 

importantes para a “segurança local”.

A  vizinhança  da  escola  é  formada  por  residências  típicas  da  classe  média 

suburbana. Até meados dos anos 1980 25 eram exatamente os moradores das ruas próximas 

que, em maioria, freqüentavam a escola. Hoje a presença deles é bastante reduzida e a 

relação com a escola, distante. 

O grupo formado por docentes e funcionários é predominantemente feminino. A 

maioria lotada na escola  há mais  de 10 anos e residente  em bairros  próximos.  Muitos 

mantêm laços de amizade para além do ambiente de trabalho. Predomina a afabilidade no 

trato e não são raros os encontros “de confraternização” dentro e fora da escola. Há muitas 

“queixas” em relação ao trabalho escolar, mas não se vê nesse grupo quem admita desejar 

sair da escola sem ser pela aposentadoria. 

O corpo discente, como já foi afirmado, é composto quase que exclusivamente por 

jovens  de   classe popular.    A maioria deles   residente em favelas. Muitos   são vizinhos e 
25  Informações obtidas junto a ex-alunos (das décadas de 1960 e 1970), professoras e funcionários (na 

escola há mais de 20 anos).
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cursaram a pré-escola e os primeiros ciclos do ensino fundamental nas mesmas unidades 

escolares (públicas e da rede municipal). 

A  enturmação  dos  alunos  é  feita,  basicamente,  considerando  suas  idades. 

Características  da  unidade  escolar  associadas  a  fenômenos  típicos  do  processo  de 

escolarização das classes populares no Brasil fazem com que as turmas apresentem, em 

geral, três diferentes configurações: a) turmas homogêneas quanto à idade e heterogêneas 

quanto às  disposições  escolares  e  sociais  dos  alunos;  b)  turmas  heterogêneas  quanto  à 

idade e quanto às disposições escolares e sociais dos alunos; c) turmas homogêneas quanto 

à idade e quanto às disposições escolares e sociais dos alunos.  Dito de outra maneira, o 

tamanho da escola  (com 12 turmas apenas),  associado à tendência ao afunilamento no 

número de alunos nas últimas séries do Ensino Fundamental  (característico no Brasil), 

obriga a formação de um número maior de turmas na quinta e sexta série. Favorecendo a 

existência  neste  seguimento  de  uma  ou  duas  turmas  com  alunos  com  idade  e  série 

compatíveis; uma turma composta por alunos com as mesmas características da anterior e 

alunos com pequena distorção série/idade; e uma composta por alunos com grave distorção 

série/idade. Nas séries finais, o afunilamento permite a formação de apenas duas turmas 

bastante homogêneas no que se refere à idade e às disposições escolares. A “guetificação” 

de algumas dessas turmas, como decorrência de tal organização, é um fenômeno que vem 

acontecendo há vários anos na escola. 26

Por outro lado, as características dos corpos docente e discente, também associadas 

ao reduzido tamanho da unidade escolar, favorecem que, tudo indica, “todos se conheçam”, 

sugerindo  a  existência  de  uma  “intimidade”  nas  relações  entre  os  agentes  sociais  no 

ambiente escolar. 

A característica,  anteriormente   apontada,  e  que  se  faz  notar  nesse  espaço  de 

sociabilidade,  origina  ganhos  tanto  quanto  perdas  no  exercício  dos  papéis  sociais  de 

educadores e educandos. Dito de outra forma, a falta de limites mais definidos entre o 

pessoal e o profissional marca o conjunto das ações dos agentes sociais na escola. Neste 

caso, predominam antes os afetos e as paixões, do que os deveres e compromissos “de 

ofício”.  O   que   pode acarretar perdas consideráveis – assim como ganhos duvidosos – na 

26 Atualmente, na rede municipal de ensino da Cidade do Rio de Janeiro, com a implantação “do sistema de 
ciclos” em todo o ensino fundamental, o sexto ano do segundo ciclo corresponde à antiga quinta série. O 
sétimo, oitavo e nono ano do terceiro ciclo correspondem, respectivamente, às antigas sexta, sétima e 
oitavas séries do Ensino Fundamental. Aqui optou-se pela  antiga denominação porque se entende que em 
nada alteraria sua substituição, para fins de análise e compreensão do ambiente escolar, neste estudo.
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socialização promovida pela escola considerando suas clássicas e atuais atribuições. Nota-

se  que  tal  “proximidade”  não  se  traduz  em  ações  pedagógicas  bem  definidas  e 

coordenadas, baseadas num suposto conhecimento da clientela escolar pelo corpo docente. 

Percebe-se que predominam as ações isoladas e pontuais, pautadas no voluntarismo dos 

agentes, com resultados que, via de regra, não atingem o conjunto da escola. 

Da  mesma  forma,  colocando  mais  dúvidas  em  relação  à  natureza  desta 

“proximidade”  entre  os  agentes  escolares,  percebe-se  o  visível  distanciamento  entre  a 

escola  e  a  comunidade  em  geral.  Nota-se  que  as  ações  visando  a  “integração”  dos 

familiares dos educandos com a escola  são todas marcadamente burocráticas, posto que a 

serviço,  antes  de  tudo,  das  exigências  e  determinações  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação.  Controladas  pela  direção  escolar  e  pelo  corpo  docente,  a  presença  (e  a 

participação)  dos familiares dos alunos no cotidiano da escola  é  baixa e está basicamente 

limitada às reuniões com finalidades informativas, de interesse coletivo ou pessoal. Por 

vezes, são vistos com desconfiança pelo corpo docente, aqueles familiares que insistem em 

participar “da vida escolar”, para além dos limites que lhes foram impostos. Representados 

pelos professores como portadores de um saber insuficiente para formular e decidir sobre 

questões ligadas à vida escolar, os pais e responsáveis são, nestes casos, tratados como 

intrusos indesejados. Vistos antes como “controladores” ou “fiscais” (despreparados) do 

trabalho docente, do que  como membros legítimos da comunidade escolar, e aptos a dela 

participar diretamente. Por outro lado, são bem-vindos ( e bem-vistos) aqueles pais que 

atendem aos chamados da “escola” e acatam sem questionar as demandas docentes.  

 Percebe-se, também, neste caso, que a escola é “uma instituição estranha à família” 

e  num sentido  mais  amplo  “externa”  às  classes  populares  (  GUEDES,  1997,  p.184). 

Entretanto,  ultrapassa os  limites  deste  estudo aprofundar-se  na  análise  dos  fatores  que 

contribuem para a existência desta situação de “estranheza” entre as famílias e a escola, 

mas entendo que estamos diante de mais uma evidência “da maneira peculiar com que a 

escola, no Brasil, realiza aquilo que demarca a forma particular da relação entre os pobres 

e o Estado neste país: a recusa de sua incorporação plena à sociedade brasileira, através da 

“invenção” de formas, de grau e intensidade variada, de integração subalterna, mais ou 

menos à margem das instituições estatais” ( PEREGRINO, 2005, p.314).

Para  os  objetivos  deste  estudo,  importa  atentar  para  o  significado  da  situação 

expressa  nas    representações   dos docentes   sobre os alunos –  o resultado disso sobre as
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ações  pedagógicas realizadas na escola – e dos alunos e familiares sobre a escola – que 

orientarão as  expectativas que têm sobre as experiências escolares. 

O “impacto” da existência desse abismo entre a escola e as comunidades compostas 

pelas  famílias  dos  alunos  pode  ser  observado  nas  afirmações  feitas  pelos  professores 

entrevistados, especialmente quando abordam questões relacionadas ao sentido do trabalho 

docente e como tal é  percebido  hoje por pais e alunos. O ponto de vista dos professores 

deixa ver algumas das dificuldades enfrentadas pelos agentes sociais no ambiente escolar 

frente à necessidade de conciliar demandas escolares tradicionais com a presença de uma 

clientela cada vez mais exclusiva de jovens pobres moradores de favelas, cujos objetivos 

em relação à escola os docentes parecem ignorar.  Com o agravante expresso na tendência 

de  criminalizar  a  pobreza  que,  veremos  a  seguir,  é  recorrente  entre  os  professores  da 

escola.

[...] Os pais consideravam mais os professores. O professor era O 
Professor... Alunos bem mais interessados em aprender. Hoje em 
dia, o aluno não aprende? A culpa é do professor! [...] Antigamente 
a mãe vinha humildemente pedir para a gente olhar pelo filho dela. 
Procurar ajudar o filho dela. E não com essa arrogância que é hoje 
em  dia  [...]  Eu  considero  que  eles  eram  mais  interessados, 
pensavam em progredir. Havia mais interesse. Não sei se era mais 
fácil  trabalhar,  mas havia mais interesse. Havia mais interesse e 
eles vinham com mais base do primário. É... eles tinham vontade. 
Hoje em dia eles não têm vontade de nada. Eles têm vontade sim, 
me desculpe,  de ser  a primeira dama do morro...  e ele de ser o 
chefe. A vontade é essa! Não sei dizer se são todos, mas em grande 
parte é (Rosa, professora).   

Igualmente,  para  os  professores,  a  incorporação  dos  jovens  pobres  à  escola, 

significou a perda de suas características propriamente “escolares”, ou seja, a escola torna-

se "menos escola" posto que apresenta elementos de uma instituição educativa, mas ao 

mesmo tempo assistencial.. Tais mudanças, de acordo com esse ponto de vista, afastaram 

outros  segmentos  sociais  da  escola  pública  contribuindo  ainda  mais  para  a  queda  na 

qualidade do ensino público em geral.  

[...] Eu acho que foi depois de 1985, mudou a filosofia de encarar o 
aluno, de encarar a escola, de encarar o ensino. Passou a ter mais 
paternalismo. E eu acho que não é por aí.     A filosofia   muda para
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atender os favelados, se não eles não vão conseguir ir adiante. Vão 
parar no meio do caminho. Que antes a criança era pobre, mas a 
mãe,  a família  ainda assistia.  Hoje  não,  porque eles  moram em 
lugares horrorosos, coitados! E a mãe e o pai saem de manhã e 
voltam de noite. Mal têm tempo de dar atenção a eles. Eles vivem 
na rua. Não tem ninguém que cobre nada. Então eu acho que por 
isso o interesse está cada vez menor. E como o governo só quer 
saber de números, então tem que baixar o nível porque se não eles 
vão sair logo no início, eles vão largar a escola. Pra prender eles 
dentro da escola,  pra não ficarem soltos na  rua.  Daí  bolsa isso, 
bolsa  aquilo.  [...]  Soltos  na  rua  significa  que  vai  aumentar  a 
marginalidade...  à  medida  que  vai  aumentar  os  desocupados  no 
meio da rua.[...]” (Jane, professora) .

[..] O que eu lembro é que o público era outro. [...] Nós tínhamos 
filhos  de  colegas  que  freqüentavam  a  escola.  [...]  Eu  tenho  a 
impressão que é a vida que eles levam atualmente. Esse público 
atualmente  é  mais  de  favela  [...]  Eu  acho  que  o  interesse  é 
diferente. A vida que eles levam lá deve ser mais sofrida [...] Antes 
também tinha muita classe média... Filho de professor. Hoje em dia 
professor já não coloca filho em escola pública, porque cada vez 
exige menos, o nível de ensino é baixo” (Elizabeth, professora).

[...]  No passado era  diferente  o  que  você ensinava.  [...]Quantas 
vezes  eu mandei  ler  livrinhos e  fazia  perguntas  sobre  os  livros. 
Coisa que eu não posso fazer mais  hoje.  Hoje você vai  mandar 
comprar o livro,  ninguém vai  comprar.  Recebem tudo de graça! 
Naquela  época  o  Estado  não  fornecia  material  e  eles  tinham 
material. Um ou outro que não tinha, que não podia comprar [...]
(Lena, professora).

Partindo de um outro ponto de vista, os pais e alunos parecem encontrar na 

escola boa parte daquilo que dela esperam. Ou seja, a “boa reputação” que a escola parece 

gozar  diante  dos   pais  e  dos  alunos  pode  não  surpreender  se  considerarmos  as  suas 

expectativas  em  relação  à  escola.  A organização  da  unidade  escolar,  facilitada  pelo 

tamanho reduzido, mostra-se como um atrativo, em especial, para aqueles pais que gostam 

de  ter  seus filhos  sempre  “bem vigiados”.   Nas   palavras   da     mãe     de  aluno da   6ª 
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série: “Eu sei que aqui as professora pega nos pé deles. Qualquer coisa tá ligando, avisando 

o que tá acontecendo. Aí, eu fico mais tranqüila com ele aqui”. 

Vigilância que não indica necessariamente rigor disciplinar, mas antes de tudo 

uma visível preocupação com a segurança dos alunos e com a internalização por eles das 

regras básicas considerando as demandas escolares. Assim, nesta escola, observa-se um 

esforço no sentido de se fazerem cumprir as normas envolvendo os horários de entrada e 

saída,  apresentação  do  uniforme,  ocupação  da  pequena  quadra  poliesportiva,  o  uso  de 

aparelhos  eletrônicos  e  celulares.  Os  “castigos”  aplicados  aos  “indisciplinados”  −  de 

duvidosa eficácia quanto aos seus objetivos, considerando a forte “reincidência” − são os já 

consagrados pelo uso, neste e em outros espaços escolares: ficar na escola após o horário 

da  saída,  em  companhia  do  inspetor,  realizando  tarefas  “pedagógicas”.27 Nos  casos 

considerados  mais  “graves”,  há  convocação  do  responsável  para  “tomar  ciência  e 

providências” (medida mais temida pelos alunos porque pode significar o uso da violência 

física pelos pais como castigo). Nos casos de convocação do responsável, a freqüência do 

aluno  às  aulas  fica  condicionada  ao   comparecimento  de  seu  responsável  à  escola. 

Regulamento que não apenas contraria determinações da Secretaria de Educação, mas que 

pode manter o aluno afastado por longo tempo das aulas, seja à espera  de que o seu 

responsável possa atender à convocação da direção, seja por ocultar-lhe o fato temendo a 

sua reação. 

Não é de surpreender que, vez por outra, pais e docentes discordem quanto à 

gravidade dos atos cometidos pelos alunos e/ou o tipo de punição merecida. Há casos em 

que,  após  uma  experiência  envolvendo  uma  “resposta  exagerada”  do  responsável,  os 

educadores  escolares  não  consideram  apropriada  uma  nova  convocação  quando  da 

reincidência  temendo  pela  integridade  do  aluno  indisciplinado.  Em  outros  momentos, 

alguns pais reagem indignados diante dos motivos para a convocação, questionando a sua 

gravidade. É fato, entretanto, que as questões envolvendo quebra da disciplina são muito 

mais  inquietantes  para  a  maioria  dos  pais  do que  aquelas  envolvendo o sucesso ou  o 

fracasso escolar.  E que,  embora por razões diferentes, entre os professores, na hora de 

avaliar os alunos, são elas que também acabam prevalecendo no conjunto de critérios que 

podem levar ou não à reprovação. 

No caso dos pais, como já foi apontado por Guedes (Guedes, 1997, p.183),    a 
27 Os alunos fazem redações, cópias de textos e exercícios determinados pelos professores ou pelo próprio 

inspetor escolar. 
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função de disciplinarização da escola inscreve-se no conjunto de estratégias usadas pelas 

famílias  para  transmitir  os  seus  valores,  daí  a  sua  importância.   Em se  tratando  dos 

professores,  a  valorização  do  respeito  às  normas  e  regras  escolares,  mais  do  que  a 

aquisição dos conteúdos das disciplinas escolares, pode ser vista como uma tentativa de 

adaptação  às  atuais  funções  da  escola,  salvaguardando  o  que  resta   do  princípio  da 

hierarquia. 

Enfim, é nesta escola, imersa no seu tempo, e parte de um contexto28  – que 

apresenta problemas que estão nela e que são dela e outros que não são dela, mas que estão 

nela  –  que   os  jovens  investigados  também constroem valores,  assim como atualizam 

aqueles recebidos na família.    

Favelas29

De acordo com Guedes,  a educação familiar  de membros das classes populares 

precisa ser observada dentro de um “quadro local, sua referência primeira”. Posto que “se 

colocam, concreta e simbolicamente, numa intensa rede de relações de vizinhança que é 

uma forma de realização da valorização do local”. Assim, o nível local assume significado 

especial na vida dessas pessoas porque ali se realiza “a mais direta e penetrante forma de 

educação difusa”.30 Participando de “networks mais ou menos densos na área de residência, 

estão  globalmente  ligados  pelo  princípio  do conhecimento  mútuo”,  sabidamente,  “uma 

espécie  de  rede  mais  ampla que permite  diferentes  composições  internas  mas  onde  os 

comportamentos  são  sempre  reciprocamente  referidos”(1997,  p.161).  Para  os  jovens 

investigados neste estudo, este referencial está nas favelas onde moram.

28  O relatório  da pesquisa realizada pelo Observatório  de Favelas  mostra  (p.13)  que “as  trajetórias  no 
âmbito  educacional,  dos  230  entrevistados,  somente  7%  ainda  estudavam,  mas  90% afirmaram que 
sabiam ler e escrever. Em relação ao nível de escolaridade, 27,4% estudaram até a 5ª série. Apenas 5,2% 
concluíram o Ensino Médio e 10,4% chegaram até a oitava série” . E que “quase metade dos entrevistados 
desistiu da escola entre os 11 e os 14 anos (46%). Este dado coincide com a idade em que mais de 60% 
entrou para o tráfico: entre 12 e 15 anos”. Mostra ainda que dentre as razões apontadas pelos jovens para 
o abandono da escola destacam-se “o sentido penoso e opressor do âmbito educativo e a necessidade de 
investir em outras atividades que gerassem uma retribuição econômica imediata”.

29  As  observações  aqui  apresentadas  sobre  tais  espaços  populares  prestam-se  apenas  a  uma  “visão 
panorâmica” desses espaços. Nos limites impostos, entre outros,  pelos prazos para a realização deste 
estudo e a falta de dados disponíveis sobre a maior parte das favelas existentes na cidade do Rio de 
Janeiro,  foi o que logrou ser possível realizar. Está muito aquém, reconhece-se, de retratar (ou revelar) a 
riqueza e a complexidade  que constituem estas unidades sociogeográficas. 

30  Bourdieu e Passeron ,  considerando os diferentes agentes  da ação pedagógica,  criaram uma tríplice 
classificação do processo educativo: educação difusa, educação familiar e educação institucionalizada.
(apud GUEDES, 1997, p.160).
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Como toda bibliografia que trata da relação dos espaços populares com o contexto 

mais  amplo  da  cidade  demonstra  (PERLMAN, 2000,  VALLA, 1986,  ZALUAR,  1992, 

SILVA E BARBOSA, 2005 entre outros),  no imaginário social, as representações sobre as 

favelas  e seus moradores são  carregadas de conotações negativas. Prevalece a idéia de 

que esses locais são tomados por infratores, malandros, e "pobres coitados", que vivem em 

um  suposto  contexto  de  desordem  social  e  em  condições  insalubres  de  moradia.  Os 

moradores  das  favelas  são  vistos,  ainda,  como  verdadeiros  sorvedouros  do  dinheiro 

público, “parasitas” que sugam recursos sem dar retorno, ocupando áreas que enfeiam a 

cidade e que, de acordo com esse ponto de vista, poderiam ter  outro e melhor uso. Nas 

últimas  décadas,  essa  visão  −  que  vem acompanhando  a  história  da  implantação  e  o 

desenvolvimento desses espaços de moradia  popular na cidade − se tornou ainda mais 

negativa  por  conta  da  destacada  presença  do  tráfico  de  drogas  nas  favelas  e  seus 

desdobramentos  na  cidade  como  um todo.  Resultando  destas  visões,  que  se  tornaram 

hegemônicas,  as  intervenções  do  Estado  nesses  locais  operam  com  essas  mesmas 

referências  altamente  negativas  criadas  sobre  as  favelas,  influindo,  assim,  nas  ações  e 

políticas que realiza. 

Não há como deixar de reconhecer que as favelas estão  consolidadas no cenário da 

cidade. Elas hoje representam cerca de 20% da população citadina e ocupam grande parte 

da cidade.31 E, ao contrário do que já aconteceu em outras épocas,  não há uma política 

oficial de remoção dos seus moradores para áreas mais distantes. Atualmente a política 

oficial  é  de  urbanização  e  reconhecimento  desses  espaços.  Pesquisas  mostram que  os 

níveis de escolaridade e de renda de seus moradores vêm ascendendo nas últimas décadas, 

ainda que se mantenham baixos em relação à média da cidade.  Por outro lado,  apesar 

dessas  melhoras  relativas,  a  presença  do  tráfico  de  drogas  nas  favelas  e  seus 

desdobramentos − que se intensifica nos anos 1980 e 1990, e que marcará a maior parte 

das representações construídas sobre as favelas de hoje, servindo mesmo como referência 

para  as ações  do Estado e da maior parte das iniciativas da sociedade civil organizada − 

têm efeitos  perversos reconhecidos sobre seus moradores. Pois, ainda que a violência do 

tráfico e seus efeitos não se restrinjam apenas às favelas, sendo nítido que há muito se 

espraiou  por  quase  todos  os  espaços  da  cidade,  elas  são  os  principais  cenários  (e  os 

"alvos")  das "batalhas" envolvendo disputas pelo controle de pontos de venda     de drogas 

31  Como mostram os dados da tabela 1 e 2.
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ilícitas e do combate  àqueles que o poder público (e o pensamento hegemônico) considera 

como  os  principais  responsáveis  pelos  problemas  da  violência  urbana.  É  fato  que  a 

intervenção  mais  marcante  do  Estado  nesses  espaços  se  dá  pela   utilização  da  força 

policial.  Assim,  se  em épocas  passadas  os  moradores  de favelas  temiam,  sobretudo,  a 

remoção e a erradicação desses seus espaços de moradia,  atualmente,  seu maior temor 

recai sobre a violência ligada à presença do tráfico de drogas ilícitas na favela.      

As favelas onde moram os jovens investigados ficam localizadas em bairros do 

subúrbio carioca32 e, com apenas uma exceção, todas próximas umas das outras. Na favela 

Céu Azul,  mora  Mike;  na  Favela  do Jacarezinho,  Adilson;  na  Matriz,  moram Saulo  e 

Wesley; no Morro São João, Mauro, Aldo e Everson; na Dois de Maio, Cleverson;  no 

Morro do Encontro, Paulo.  

Alguns dados estatísticos sobre esses espaços mostram que,  em diversos aspectos, 

eles se equiparam em oferta de serviços às áreas formais da cidade.33 Em grande parte, são 

áreas  urbanizadas,34 ainda  que  prevaleça  o  forte  adensamento.  Em todas  elas  existem 

creches e associações de moradores. Não foi possível avaliar em que medida estes espaços 

de atendimento comunitário dão conta das demandas locais. Apenas Cleverson relata ter 

feito uso na infância de uma creche localizada na favela. 

Tabela 1: Proporção de área ocupada por favela na cidade do Rio de Janeiro em 2004

Áreas de Planejamento AP
Área 

Favelas em 2004
%

Área ( Km²)
Favelas em 2004

Proporção de área ocupada por  favela 
em 2004

% 

Cidade   42,89 1.224,56      3,50

AP1 - Centro     2,28     34,4      6,62

AP2 -Zona Sul     4,10    100,43      4,09

AP3 - Zona Norte    17,75    203,49       8,72

AP4 - Barra e Jacarepaguá      6,29    293,78       2,14

AP5 - Zona Oeste     12,47    592,46       2,10
Fonte: IPP/DIG – SABREN e Cartografia Digital . 

32  Bairros, de acordo com a ordenação oficial,da XIII Região Administrativa. Onde existem ao todo 52 
favelas. Fonte: Site oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Acessado em 10/01/2008.

33  Conforme mostram os dados das tabelas 3e 4. Para fins de comparação, na escolha dos bairros  da tabela 
2, optou-se  por aqueles onde ficam localizadas as favelas citadas e bairros próximos a elas. 

34 Há que se observar, entretanto, em várias favelas, ainda que ligado à rede geral de esgotamento sanitário, 
o esgoto “canalizado” corre a céu aberto. 
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Tabela 2: Favelas e suas respectivas áreas em 2004 e crescimento, na cidade do Rio de Janeiro 

Favelas Área em  m² Variação em  5 anos  %

Céu Azul       20.117,7     1,6

Dois de Maio       47.421,7     0,0

Jacarezinho     225.572,6     0,0

Matriz       96.921,6     8,3

Morro do Encontro       62.162,7    9,9

Morro São João     115.320,6    -0,2
Fonte: IPP/DIG – SABREN e Cartografia Digital . 

Tabela 3: Infra-estrutura urbana básica e alfabetização em favelas da cidade do Rio de Janeiro. 2000
                                                                                           Domicílios (%)                                        Pessoas (%)  

Favelas Rede Geral de 
Abastecimento de Água

Rede Geral de 
Esgotamento Sanitário

Coleta regular de lixo Com mais de 5 anos de 
idade alfabetizadas

Céu Azul 100,0 98,4 2,2 86,6

Dois de Maio 100,0 99,7 55,0 84,1

Jacarezinho 98,9 95,9 65,2 88,2

Matriz 100,0 98,6 2,8 82,4

Morro do 93,7 90,0 3,3 84,3

Morro São João 100,0 100,0 32,4 90,4
Fonte:IBGE, Censo Demográfico 2000.

 

Tabela 4: Infra-estrutura urbana básica em bairros da cidade do Rio de Janeiro. 2000
                                                                                           Domicílios (%)                                   Pessoas (%)  

Bairros Rede Geral de 
Abastecimento de Água

Rede Geral de 
Esgotamento Sanitário

Coleta regular de lixo Com mais de 5 anos de 
idade alfabetizadas

Engenho Novo 98,04 96,45 99,36 96,29

Lins 97,49 94,48 98,98 95,54

Méier 98,92 98,29 100,0 99,01

Sampaio 95,66 93,90 100,0 95,90

Jacaré 95,66 93,90 100,0 95,90
 Fonte:IBGE, Censo Demográfico 2000.
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Tabela 5: Pessoas residentes, por espécie de domicílio, segundo as áreas selecionadas – 2000 (Filtrado 

por setores de favelas)

Favela Total pessoas Pess. Dom.Part.Perm. Pess. Dom.Part. Impr. Pess. Dom. Coletivos

Céu Azul 1189 1189 0 0

Dois de Maio 2372 2372 0 0

Jacarezinho 29760 29746 11 3

Matriz 548 547 1 0

Morro do Encontro 938 938 0 0

Morro São João 6373 6369 4 0

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.

Se a frieza e a exigüidade dos dados estatísticos aqui apresentados sobre as favelas 

nos oferecem uma visão bastante limitada destes ambientes35, ainda que contribuam para  a 

construção da sua “imagem”, aqueles que emergem dos relatos dos entrevistados acabam 

sendo de especial valia. Como veremos a seguir, considerando os objetivos deste estudo, as 

representações  dos  entrevistados  sobre  o  local  de  moradia,  ao  mesmo  tempo  em que 

ajudam a construir  uma (outra)  imagem da favela,  também oferecem elementos para a 

análise do impacto desses espaços de educação difusa no processo de socialização de cada 

um deles. 

Céu Azul
Em  termos  espaciais,  a  Céu  Azul  é  a  menor  das  favelas  apresentadas.  Fica 

localizada em área plana, próxima à via férrea, no Engenho Novo. Lá funciona uma creche 

e há registro da existência de uma associação de moradores. Suas residências, de acordo 

com os dados oficiais estão todas, ou quase  todas, ligadas à rede de água e esgoto, mas há 

sérios problemas com a coleta de lixo domiciliar. A precariedade da coleta de lixo exige 

que os seus moradores convivam com a presença de caçambas coletoras nas entradas da 

favela. 

Como é comum em áreas favelizadas, é forte o adensamento, a maioria das casas 

está “sempre por terminar” e são de variados tipos e tamanhos.  Podemos    encontrar casas 

35 Sem sombra de dúvida, algo que logo  percebemos quando saímos em busca de informações sobre as 
favelas é a extrema dificuldade que  enfrentamos para  obter dados sobre esses espaços a partir de uma 
perspectiva oficial.
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bem construídas e confortáveis e outras pequenas e visivelmente insalubres. Tal fato revela 

ao  observador  que,  nesses  espaços  populares,  também  se  manifesta  a  desigualdade 

econômica.

A favela que surge a partir dos relatos de Mike é, a princípio, um bom lugar para se 

caminhar nas horas vagas, posto que aqui e ali sempre se pode encontrar grandes e velhos 

amigos, ou mesmo simples conhecidos. Pode-se parar e trocar idéias, ou só cumprimentar e 

seguir pelas bem conhecidas ruas. Não é difícil encontrar alguém disposto  a  uma partida 

de futebol. Neste local, o amigo, ou o vizinho, pode ser um trabalhador, mas nada impede 

que seja um traficante. E isso, por si só, não parece ameaçador, quando se sabe exatamente 

o que se pode e deve esperar de cada um. 

Mas o melhor de tudo, é que nesse lugar familiar e amistoso, de ruas conhecidas 

como  a  palma  da  mão,  quando  o  barulho  da  bola  e  dos  gritos  de  gol  na  quadra  da 

comunidade são substituídos pelo som alto da batida funk...  o baile “rola” até de manhã. 

E não faz diferença se, em algum outro lugar da favela, um pastor, sob o olhar 

atento e crédulo dos seus fiéis, grite que no baile mora o pecado. Mesmo que por causa 

disso, a menina bonita que mora ao lado, na casa de três andares, que como a dele está 

sempre crescendo e por terminar, pense como o pastor e nunca apareça por lá.  

 O baile é democrático. Como é a favela. Há lugar para o trabalhador que só quer se 

divertir, para o menino que só quer “zoar”, para “os caras da boca ganharem o seu”. 

Mas esse cenário, tão favorável ao exercício da sociabilidade, se transforma no seu 

oposto com a chegada da polícia, ou com a invasão da favela por  grupos rivais na luta pelo 

controle do tráfico de drogas no local. Nesses momentos, que na favela Céu Azul nem são 

freqüentes,  o medo e o desespero invadem a rotina dos seus moradores, que sabem que o 

saldo dessas batalhas será invariavelmente negativo para eles.

 Dois de Maio
A favela Dois de Maio fica localizada no Sampaio.  Tendo sido beneficiada por 

intervenções urbanizadoras  do Poder  Público (Programa Favela-Bairro da Prefeitura da 

Cidade) teve uma melhoria significativa dos níveis de vida dos seus moradores nos últimos 

anos,  já  que   passou  a  contar  com  equipamentos  e  serviços  de  que  não  dispunha 

anteriormente. 

No  conjunto   das  representações  de  Cleverson   sobre   esse   espaço  popular  de 
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moradia, tal como se passou com Mike, sobressai a valorização das práticas sociais dos 

seus moradores. Da mesma forma que reaparece a questão do convívio nesses espaços de 

trabalhadores e bandidos. Entretanto, diferente de Mike, a presença dos traficantes, neste 

caso,  é  vista  como  um  fator  que  compromete  a  qualidade  de  vida  dos  seus  outros 

moradores. Ou seja, é a presença do tráfico (e também dos consumidores de drogas) que 

não deixa a Dois de Maio ser um lugar sempre bom de morar.

Os  desdobramentos  da  presença  do  tráfico  levariam  muitos  pais  a  procurarem 

manter os seus filhos distantes da rua o máximo possível. Reconhecendo nessa presença 

dois tipos de ameaça: aquela relacionada à  cooptação pelas redes  criminosas e  a outra 

derivada do medo de que  suas crianças e jovens sejam atingidos pelo fogo cruzado das 

batalhas entre traficantes e policiais e entre os grupos rivais. 

Mas se aqui, na Dois de Maio, parece  que   da presença do tráfico de drogas deriva 

uma vulnerabilidade física e psicológica para os seus moradores, em especial as crianças e 

jovens,  por outro lado,  tal  presença não parece ter  comprometido por completo a vida 

social do lugar. O  espaço interno da comunidade ainda é bastante usado para o  lazer e a 

recreação.  Da mesma forma que sobrevive o hábito das visitas entre amigos e parentes. 

Esses ainda são os fatores que colaboram para manter os laços de união na comunidade. 

Assim, se do conjunto das representações de Cleverson surge um local ameaçado 

pela presença numerosa de traficantes e drogados, também emerge que ali é um espaço de 

intenso  exercício  de  sociabilidade.  Que  se  traduz  nas  trocas  simbólicas  entre  os  seus 

moradores.  Realizadas  no  convívio  cotidiano  e  nos  rituais  festivos  das  comemorações 

familiares  e  coletivas;  nos  jogos  de  bola  e,  principalmente,  nos  (polêmicos)  bailes  na 

comunidade.

Jacarezinho 
O Jacarezinho não  é  apenas  a  maior  das  favelas  entre  as  observadas  aqui,  é  a 

segunda maior favela da cidade do Rio de Janeiro.36 Certamente por isso, há mais dados 

disponíveis sobre esse espaço popular. Consta que seu nome é uma referência ao rio Jacaré, 

que nasce no maciço da Tijuca e atravessa os bairros do Jacaré, Méier, Engenho Novo e 

Triagem,  desembocando  na Baía de Guanabara pelo canal  do   Cunha.     Rio aterrado    e 

36  A maior favela da cidade é a Rocinha. 
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canalizado nos anos 1940 para dar lugar à construção da Avenida Brasil.37 

Levantamentos  históricos  encontram  a  origem  da  favela  em  um  conjunto 

habitacional da Rede Ferroviária, que no decorrer do tempo foi sofrendo um processo de 

favelização.  Seus  moradores,  durante  muitas  décadas,  garantiram mão-de-obra  para  as 

oficinas, pequenas e grandes fábricas que existiam nos bairros circundantes. Em especial, a 

General Eletric. Mudanças no panorama econômico levaram ao fechamento das fábricas e 

à decadência da região.  

Na  favela  –  já  beneficiada  por  várias  intervenções  governamentais  e  não- 

governamentais  –  quase toda plana, casas e barracos se sobrepõem, chegando a atingir 

vários  metros  de altura.  A maior  parte  dos  acessos são corredores  estreitos  e   ruas  de 

trânsito caótico. Em conseqüência disso, há áreas em que a luz do sol não chega e em que 

inexiste ventilação. Essa situação tornou o Jacarezinho a comunidade com o maior número 

de moradores vítimas de doenças pulmonares na região metropolitana do Rio.38

No interior fervilhante deste espaço popular funciona um comércio generoso. Pode-

se encontrar  uma oferta variada de produtos e serviços. 

Os alemães da Fundação Bauhaus-Dessau39 – impressionados com as soluções de 

moradia  engendradas  pelos   moradores  do  lugar,  somadas  ao  forte  adensamento 

populacional – encontraram identidades entre a favela e as cidades medievais.   

A favela do Jacarezinho é tão “grande” que acabou por “engolir” simbolicamente (e 

quase que concretamente) o bairro onde fica localizado. Para “desespero” dos moradores 

do bairro, atualmente o nome “Jacaré” remete imediatamente à favela. 

Esse local que causa “arrepios” a muitos moradores das áreas “formais da cidade” 

ao  mesmo  tempo  em  que  impressiona  técnicos  estrangeiros,  surge  no  conjunto  das 

representações do seu jovem morador Ailton como o melhor dos lugares para se viver, caso 

não existissem as incursões policiais.

Mais uma vez, de maneira bastante semelhante às anteriores representações sobre 

as favelas construídas pelos jovens entrevistados, o que torna a favela do Jacarezinho um 

lugar   especial   e   “bom para se viver”  são   os   seus moradores.  E daí emerge  um local 

37 Fonte: www.vivafavela.org.br.  Acessado em 10/08/2008.
38 Fonte: www.dw-world.de.  Acessado em 10/08/2008.
39  A Fundação Bauhaus-Dessau – criada sem fins lucrativos, em 1994, para preservar o legado da escola 

Bauhaus – desenvolve em parceria com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro o Projeto Célula Viva, 
em favelas  cariocas. O projeto busca abrir espaços de uso coletivo nessas áreas, voltados  para  o lazer, a  
educação e o comércio,  ao mesmo tempo que são realizadas melhorias na infra-estrutura física e nos 
serviços sociais locais. Fonte: www.rio.gov.br. Acessado em 10/01/2008.



45

agradável, pleno de possibilidades no campo das relações sociais e realizações culturais. 

No espaço da favela, o público e o privado se misturam. A rua é quintal e o quintal pode 

ser “rua”. Isso aproxima as pessoas e faz com que predomine entre elas a familiaridade 

protetora. 

Nesse mundo, o gerente da “boca de fumo” – que cresceu soltando pipa, batendo 

bola e correndo nas brincadeiras pelas ruas e becos da favela – é amigo do estudante  – que 

cresceu como o primeiro e  sonha chegar à universidade.   Este é amigo de um jovem 

trabalhador  – que largou a escola (e a bola) para ajudar a mãe a tomar conta dos irmãos 

menores e da birosca que construíram na frente da sua diminuta casa –  que se afastou do 

primeiro por razões de ordem moral. 

No bailes dos finais de semana – onde fervilha de gente a praça local, e  o  som alto 

invade outros espaços da favela  – está o  traficante , o estudante e  outros tantos jovens 

moradores da comunidade. Muita gente dança, namora, conversa. Há quem não vá (ou seja 

impedido de ir) porque ali “rola solto” o consumo de drogas lícitas e ilícitas. Isso, tanto 

quanto  a  presença  dos  traficantes,  atrai  a  polícia,  sempre  inoportuna  porque 

invariavelmente violenta com os moradores da favela. 

A favela do Jacarezinho, deste ponto de vista, só não é um lugar perfeito para se 

viver por causa das incursões policiais. O adensamento e a insalubridade de alguns locais, 

ao que parece, não contam muito diante da excepcional qualidade das relações entre os 

seus moradores. 

Matriz  
A Matriz  faz  parte  de  um  conjunto  de  favelas  localizadas  em  morros  que  se 

estendem paralelamente a uma via de grande circulação no Engenho Novo e que serve de 

ligação  entre  grande  parte  do  subúrbio  carioca  e  a  parte  central  da  cidade.  Em 1940, 

Ybelmar Chouin Pinheiro escreveu o seguinte sobre ela: 

O Morro da Matriz teve em tempos passados seu nome firmemente ligado 
ao  noticiário  policial.  Hoje  em  dia,  no  entanto,  tem  uma  vida  mais 
serenidade e trabalho,  gozando agora uma situação egual  a  dos outros 
morros.  Essa  collina  está  situada  entre  as  construções  suburbanas  do 
Sambódromo e Engenho Novo, estando a sua base localizada no fim     da 
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rua Monsenhor Amorim. 40

De acordo  com dados  oficiais,  praticamente  todas  as  moradias  estão  ligadas  à 

rede de água e esgoto. Ao que tudo indica, as benfeitorias realizadas no local são fruto da 

iniciativa dos seus moradores. A favela tem associação de moradores, creche e quadra de 

esportes.  Seus  moradores  também  fazem  uso  de  uma  vila  olímpica  construída  pela 

prefeitura em área externa à favela, mas bastante próxima. 

Como é  característico  em várias  favelas,  a  Matriz  apresenta  forte  adensamento 

populacional. A maior parte dos seus acessos é estreita  e tortuosa; com pavimentação, mas 

precária. Como ocorre em várias áreas favelizadas, as condições de ocupação do espaço 

forçam a verticalização da maioria das moradias, fazendo-as permanentemente inacabadas. 

A falta de um serviço regular de coleta de lixo levou à formação de um vazadouro 

numa área em declive próxima à quadra esportiva. 

Dois entrevistados moram na Matriz: Saulo e Wesley. Das representações de cada 

um emerge um lugar diferente. 

A Matriz  que  surge  do  olhar  de  Wesley  é  um  bom  lugar  para  se  morar.  Os 

problemas oriundos da existência do lixão e os desdobramentos perversos relacionados ao 

tráfico de drogas  na favela  não rivalizam com os  fatores  que tornam esse local  muito 

interessante.  Neste  caso,  também  ganha  destaque  positivo  a  rede  formada  pelos  seus 

moradores e o que ela  pode oferecer em termos de qualidade de vida local.   

Os  moradores  fazem  dos  espaços  da  favela  locais  de  convívio  generoso.  A 

criatividade utilizada na busca de superação das dificuldades geradas pela precariedade de 

recursos materiais  cria áreas de lazer comum e horta coletiva. O que é privado também 

pode se tornar coletivo pela vontade de seus donos, fazendo com que vizinhos partilhem 

equipamentos de uso familiar. 

Nas  biroscas,  nos  quintais,  na  quadra  de  esporte  e  demais  espaços  da  favela, 

repletos de gente familiar e generosa, são realizadas trocas materiais    e    simbólicas    que 

40   Fonte: Coleção Estudos da Cidade: O que eu vi nas favellas, Publicado em Rio Estudos nº 140, outubro 
de 2004, P.2.
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fazem da Matriz, que surge das representações de Wesley, um bom lugar para se viver. 

Ainda que a presença do tráfico  e as  incursões  policiais  possam  trazer  problemas  aos 

seus  moradores  − por   vezes limitando a ocupação e o uso dos espaços coletivos ou, o 

que é reconhecidamente mais grave, por ser capaz de transformar em tragédia suas vidas. 

Entretanto, quem conhecer a Matriz pelo olhar de Saulo, pensará que ele reside em 

um lugar muito “distante” daquele onde mora Wesley, jamais os imaginará vizinhos. Em 

comum,  apenas a coexistência forçada das famílias de trabalhadores com os agentes do 

tráfico. Um lugar onde as pessoas evitam permanecer nos espaços comuns e nas vias de 

acesso porque temem morrer nos tiroteios entre policiais e  traficantes   ou entre   gangues 

rivais.  Temendo morrer  cada  vez  que  colocam os  pés  fora  de  suas  casas  ,  criam suas 

crianças dentro de casa – único lugar onde se sentem um pouco mais seguras na favela. 

Assim,  nesse  conjunto  de  representações,  a  violência  se  tornou  parte  da  vida 

cotidiana e é o maior motivo para as pessoas se mudarem da comunidade. A forma como a 

presença do tráfico, e seus desdobramentos, se reflete nas vidas dos moradores da favela é 

múltipla e perniciosa. Na  comunidade, onde trabalhadores e suas famílias tentam levar 

suas vidas e criar seus filhos, a disputa pelo domínio do espaço  foi perdida para o tráfico 

de drogas. Diante da ausência de ações efetivas do Estado impedindo a ação e o domínio 

do tráfico na área, ao morador que vive conforme a lei, fraco diante do poder de destruição 

das  armas  dos  traficantes,  só  resta  submeter-se  e  adaptar-se  a  essa  ordem  perversa, 

restringindo sua permanência no espaço comum e procurando manter “boas relações” com 

os “donos da favela”.

Morro São João 
A comunidade do Morro São João  fica localizada no Engenho Novo. Uma longa e 

larga rua, transversal a uma das vias principais do bairro, é o principal acesso à favela. 

Tendo  sido  beneficiada  por  intervenções  organizadoras  do  Poder  Público  (Programa 

Favela-Bairro da Prefeitura da Cidade) nos últimos anos, da mesma forma como ocorreu 

nas vizinhas Dois de Maio e Jacarezinho, teve uma melhoria significativa dos níveis de 

qualidade de  vida dos seus moradores nos últimos anos, posto que também passou a contar 

com equipamentos  e  serviços  de  que  não  dispunha  anteriormente.  Em decorrência  do 

processo  de  urbanização  dos  seus  espaços,  alguns  moradores  tiveram  suas residências 
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derrubadas e receberam novas casas em outras áreas da favela. 

A favela possui centro comunitário, creche e quadra de esportes. Um serviço de 

garis comunitários ajuda a manter limpas suas ruas e vielas. Como é comum nas favelas da 

cidade, no Morro São João há um forte adensamento populacional. As residências tendem 

à verticalização e  são de  diversos  tamanhos e  qualidade.  A grande  maioria  permanece 

inacabada. 

 As representações de Mauro, Aldo e Everson sobre o Morro São João têm muito 

em comum  com a maior parte das representações dos outros jovens investigados sobre 

seus locais de moradia: o destaque dado à  qualidade das relações estabelecidas entre os 

seus moradores e, também,  à  presença do tráfico de drogas e seus desdobramentos – neste 

caso, visto como perverso. 

O  São  João,  deste  ponto  de  vista,  é  um  local  que  não  pode  ser  mais  bem 

aproveitado pelos seus moradores por conta da presença do tráfico, que traz as incursões 

policiais, sempre violentas. Sendo assim, a circulação pelos vários espaços da favela fica 

limitada, fazendo deles, ainda que próximos, totalmente desconhecidos. 

Morando na parte mais  baixa da favela – próxima da principal  via de acesso e 

circulação local, da quadra de esportes e do centro comunitário, plenamente urbanizada, 

com coleta  regular de lixo e contando com o acesso fácil ao comércio e oferta local de 

serviços – Aldo e Mauro imaginam e fazem imaginar que, fora dali, o São João é um local 

muito inseguro. Inclusive a área onde mora Everton, considerada muito perigosa pois é 

onde  fica a “boca de fumo”. 

As  representações  de  Everton  sobre  o  local,  visto  como inseguro  para  os  seus 

moradores por causa dos freqüentes tiroteios, acabam por reforçar a imagem construída a 

partir da visão dos seus “vizinhos” Aldo e Mauro sobre algumas áreas da favela. Da mesma 

forma, a discordância quanto aos moradores do local. Enquanto Aldo e Mauro não fazem 

quaisquer referências negativas aos seus vizinhos, Everton transmite a imagem de uma 

vizinhança hostil e desordeira. 

As  representações  sobre  a  favela  do  Morro  São  João,  frutos  de  diferentes 

experiências vividas no local, colaboram para a construção de uma visão deste como um 

espaço socialmente heterogêneo.
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Morro do Encontro
A favela  do  Morro  do  Encontro,  como  as  demais  aqui  observadas,  apresenta 

razoáveis índices  de urbanização.  Fica localizada na encosta de uma estrada que faz a 

ligação da zona oeste com a zona norte da cidade. 

Mesmo  residindo  em  área  plenamente  urbanizada  da  favela  –   rua  não  muito 

estreita, de casas bem construídas, com quintais e áreas verdes, com coleta regular de lixo, 

próxima a  uma das vias principais do bairro –  as representações de Paulo sobre o local 

não são positivas. Aqui também é a qualidade dos seus moradores, associada à presença do 

tráfico e às incursões da polícia que definirão a imagem construída sobre o local. 

Deste ponto de vista, o local é muito inseguro para os seus moradores. A maior 

parte do tempo, as ruas permanecem desertas e as casas bem trancadas.  A presença de 

traficantes  –   que  não  apenas  circulam com freqüência  pelo  local,  mas  ocupam casas 

próximas,  transformando-as em locais  de venda e  consumo de drogas ilícitas – atrai  a 

polícia e grupos rivais de bandidos. Tal fato se desdobra em ocasionais trocas de tiros que 

apavoram os seus moradores, temerosos de ficarem em meio ao fogo cruzado, correndo o 

risco de receberem uma “bala perdida”. 

Além  disso,  as  incursões  policiais,  invariavelmente  desrespeitosas  com  os 

residentes   –   tratados como bandidos ou seus cúmplices – podem trazer grandes danos 

físicos e psicológicos aos moradores .  Também incomoda a invasão do espaço familiar 

pelos bandidos em fuga. 

A visão construída sobre a vizinhança também é “contaminada” pela presença dos 

agentes do tráfico. A imagem é de um conjunto de moradores majoritariamente composto 

por drogados, desordeiros e traficantes, gente que deve ser mantida a  distância. Daí um 

lugar de ruas desertas, muros e portões altos, vizinhos desconfiados e distantes.  

A favela que eu vi 

No ano de 1940, o jornal Correio de Manhã publicou uma série de oito reportagens 

escritas por Ybelmar  Chouin  Pinheiro, intituladas  O que eu vi nas favellas.41     O repórter 

41  Fonte: Coleção Estudos da Cidade: O que eu vi nas favellas Publicado em Rio Estudos nº 140, outubro 
de 2004. Disponível no site oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Acessado em 10/01/2008.
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percorreu seis favelas cariocas em busca de informações para “dizer aos que vivem com a 

ventura,  como vivem os  órfãos da felicidade...”42 As suas impressões  – marcadas  pelo 

contexto histórico e social de quem vivia numa realidade bastante diferente daquela que 

buscava “conhecer” e divulgar – devem ter contribuído para ampliar  o estigma que os 

moradores  das outras  áreas  da cidade já vinham construindo sobre aqueles espaços  de 

moradia popular e os seus moradores. Comparando o que foi escrito há tantas décadas com 

as  representações  ainda  hoje  predominantes,  percebe-se  que,  ignorando  as  mudanças 

ocorridas e a heterogeneidade destes espaços populares, guardam muitas semelhanças. Na 

melhor das hipóteses, para muitos, a  favela ainda “ é esse país estranho que tem nos trajes 

destendidos nos varais a sua bandeira e no samba o seu hino nacional...”.43 Um “lugar onde 

não se póde ir”,44 pois “cada casa do morro é o túmulo de uma felicidade”.45 “Enfim, a 

favella é a cidade que o Infortuno contruiu...”.46 Certamente, não foi essa a “favela que eu 

vi”.47

No decorrer da pesquisa de campo, tive a oportunidade de caminhar por algumas 

áreas das  favelas Céu Azul,  Morro do São João e Morro do Encontro.  Não eram  as 

primeiras vezes que eu fazia algo assim, mas havia muitos anos que eu não entrava e 

caminhava por favelas. 

Minhas experiências vividas nesses espaços ocorreram em épocas diferentes. Tal 

fato, penso, me permitiu ter construído um ponto de vista que,  embora tenha sua origem 

em impressões muito pessoais vividas na infância e adolescência, atualmente também é 

fruto da soma de informações oriundas de  textos de especialistas do tema e de moradores 

desses locais. 

O  olhar  ingênuo  da  menina  que,  na  infância,  “subia  o  morro  para  passear”,48 

certamente foi substituído por outro olhar. Nos anos 1960, a favela para mim era um lugar 

de gente  pobre.  E o morro  em questão,  um lugar  bucólico,  de casinhas  singelas,  com 

quintais de cercas de madeira. Uma espécie de “roça” inserida no espaço suburbano da 

cidade do Rio de Janeiro. Um “paraíso” com hortas nos quintais, onde também se   criavam 
42 Fonte: Coleção Estudos da Cidade:  O que eu vi nas favellas Publicado em Rio Estudos nº 140, p. 1, 

outubro de 2004. Disponível no site oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.  Acessado em 
10/01/2008.

43  Idem, p.43.
44  Idem, p.4.
45  Idem, p.13.
46  Idem, p.8.
47  Em 1924, Benjamin Constallat escreveu uma crônica  intitulada  “A favela que eu vi...”. 
48  Na época, parentes muitos próximos moravam numa rua que dava acesso ao local.
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porcos e cabras. Com ruas sem calçamento, mas com gente simpática que cumprimentava 

sem  conhecer você. E (para mim, a maravilha das maravilhas ) um lugar onde eu  andava a 

cavalo e podia vislumbrar do seu ponto mais alto a paisagem suburbana. 

O adensamento do local pôs fim aos meus passeios pelo morro. Por outro lado, a 

presença do tráfico, notada a partir do início dos anos 1970, fez surgir a visão de um lugar 

“suspeito”, mas não ainda completamente perigoso.49 

 Em meados dos anos 1970 fiz uma incursão na  favela.50 A paisagem local era 

certamente outra considerando aquela que eu construíra nos anos 1960. O adensamento 

populacional retirara do local qualquer aspecto bucólico. As casinhas com quintal deram 

lugar a uma infinidade de casas e barracos que se apertavam em becos e ruelas muito 

estreitas, partindo de uma longa e sinuosa via principal, ainda sem pavimentação.  A partir 

das  informações  dos  seus  moradores,  cheguei  sem qualquer  problema à  associação  de 

moradores  − uma grande e bem construída casa, localizada na parte mais alta do morro, 

numa espécie  de  praça.  Muito  bem recebida  pelo  presidente  da  associação,  fiz  minha 

solicitação e retornei pelos mesmos caminhos.51 

Àquela época prevalecia a  visão de que os traficantes e a polícia respeitavam os 

moradores e, por conta disso, certamente, subi e desci o morro sem maiores receios. 

Voltei a visitar uma favela em meados dos anos 1990, na condição de pesquisadora. 

Por  duas  vezes  estive  na  favela  do  Céu Azul.52 O olhar  era  certamente  outro,  porque 

também eram outros  os  meus  objetivos.  Naquela  favela  plana,  na  época  parcialmente 

urbanizada pela  iniciativa dos  seus  moradores,  já  podia  constatar  o  que  sérios  estudos 

atestam: a heterogeneidade desses espaços de ocupação popular; a   complexidade         das 
49  Em meados dos anos 1970, minha família mudou-se para a rua que servia de acesso principal  à favela. 

Durante cerca de cinco anos moramos na subida do morro. No início dos anos 1980, mudamos para o 
início da rua (área não considerada como “favela”).  Eu saí  de lá  em meados dos anos 1980,  minha 
família, no final desses anos. 

50  Fui em busca de solução para um problema envolvendo minha família e meninos moradores da favela. 
51  O presidente da associação, que os comentários da rua diziam ser o “dono da boca de fumo”, ouviu-me 

atentamente e prometeu solução para o problema dos meninos que brincavam de jogar pedras na pequena 
piscina do nosso quintal.  Sua promessa foi rigorosamente honrada. Curiosamente,  uma coisa naquele 
momento chamou a minha atenção: fui  tratada por ele como “professora”.  Eu, que  era “normalista” 
naquela época, pude constatar como era poderosa a rede de informações dos moradores da favela. 

52  Estava na fase da coleta de dados que deu origem a monografia “De Frente para o crime:Um  estudo 
sobre  o  envolvimento  de  jovens  moradores  da  periferia  carioca  com  o  crime  organizado  em 
torno  do  narcotráfico”, apresentada para a conclusão do Curso de Especialização em Sociologia Urbana, 
no Departamento  de Ciências  Sociais, do Instituto  de  Filosofia  e  Ciências  Sociais da Universidade 
do Estado do  Rio  de  Janeiro. 
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relações entre os moradores da favela com os agentes do tráfico de drogas e com as forças 

repressivas. 

Como parte da pesquisa de campo para coleta de dados visando a esta dissertação, 

estive em áreas das favelas do Morro São João e Morro do Encontro, no segundo semestre 

do ano de 2007.   

A área por mim visitada, na companhia de dois dos entrevistados do Morro São 

João,  é totalmente urbanizada.  Não há barracos de madeira,  apenas casas de alvenaria. 

Algumas  amplas,  com  dois  e  até  três  andares.  Outras  acanhadas,  apertadas  entre  as 

maiores. São poucas as concluídas, a maior parte parece sempre à espera de “razões para 

crescer mais”. Como não há mais espaço livre nos terrenos ocupados pelas residências, a 

solução é sempre “correr mais uma laje” e acrescentar um outro andar aos demais. 

Não notei presença de lixo acumulado pelas ruas. Aliás, se cabe uma comparação 

com as ruas do bairro, as vias do Morro São João (visitadas por mim) são, sem sombra de 

dúvida, mais limpas. 

A presença e a circulação de pessoas pelos espaços coletivos não era grande. O 

horário e o dia da semana (início da tarde de uma sexta-feira) deviam ser as razões para 

isso. Somava-se a essa possibilidade, o fato do sol forte e da temperatura muito elevada na 

ocasião. Em alguns bares e casas comerciais, prevalecia a presença de homens adultos. 

Alguns trabalhando, a maioria aparentemente conversando e/ou bebendo. 

Em uma das esquinas, passamos por um grupo de rapazes conversando. A reação 

dos meus acompanhantes indicou que eram ligados “ao movimento”:53 apressaram o passo, 

olharam para frente, visivelmente desconfortáveis. O curioso  é que os rapazes na esquina 

não deram  qualquer sinal que demonstrasse que se importaram, ou sequer notaram  a 

nossa presença.  Se não fossem as  reações de Aldo e  de Mauro,  para mim, tratar-se-ia 

apenas de um grupo de rapazes conversando animadamente. 

Do meu ponto de vista, certamente limitado pelo pouco tempo que passei no local, 

e  circunscrito  a  uns  poucos  caminhos,  aquele  era  um local  de moradia  de famílias  de 

classes  populares,  mas  com  graus  diferentes  de  possibilidades  econômicas.  Onde  há 

soluções  de  espaço  funcionais  e  criativas,  considerando-se  o  notável  adensamento 

populacional e os recursos materiais disponíveis. Local como tantos outros da cidade, com 

regras, normas e leis a serem seguidas. E, pelo menos enquanto estive ali,    em    momento 
53  Mais tarde, confirmei com Aldo e Mauro as minhas suspeitas. De fato, segundo os meus informantes, os 

tais rapazes eram trabalhadores do tráfico e comércio ilegal de drogas ilícitas. 
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algum  senti a “presença ameaçadora do tráfico”, embora  não duvide de que ela pudesse 

vir a se manifestar. 

A área que visitei do Morro do Encontro também é totalmente urbanizada, mas bem 

diferente daquela observada no Morro São João. Trata-se de uma via íngreme, não muito 

estreita (e sem saída para carros), como tantas encontradas em vários bairros desta cidade 

que cresceu espremida entre o mar e a montanha. As casas, invariavelmente protegidas por 

altos muros e portões, não são pequenas e a maior parte foge do que muitos consideram um 

“estilo  típico de favela”, ou seja,  tijolo à vista ou com reboco pintado sem adorno. Neste 

caso,  nota-se  que  quase  todas  seguem  os  modelos  de  construção  e  revestimento 

consagrados nos subúrbios cariocas: edificações de dois pavimentos, de linhas simples, 

mas funcionais, com revestimento cerâmico associado ao reboco pintado. Na maior parte 

dos quintais há árvores e/ou plantas ornamentais.54 

A fraca presença de pessoas na rua (e era um sábado, com tarde de temperatura 

amena),  associada à fortificação das residências, sugeria que o local não era considerado 

seguro pelos seus moradores. Mas, enquanto lá estive, nada contribuiu para acabar com a 

tranqüilidade que reinava.

Assim sendo, considerando a totalidade das minhas experiências mais recentes em 

espaços  denominados  favelas,  só posso reafirmar o que já foi dito por muitos estudiosos 

dessas áreas,   ou seja,  que está  equivocado quem supõe que estes espaços de moradia 

popular formam um todo coeso e único. Cada favela tem características inerentes, capazes 

de garantir a sua singularidade no conjunto mais amplo dos espaços da cidade, ainda que 

possa guardar  semelhanças  com uns  e  quase nenhuma com outros  desses  espaços.  No 

interior de cada uma delas, a existência entre os seus moradores de graus diferentes de 

possibilidades  econômicas  influiu  decisivamente  na  qualidade  construtiva  das   suas 

moradias, assim como  a inventividade que permite soluções geniais para o problema da 

falta de espaço e de recursos. 

54  Ter uma visão mais  ampla das residências locais só foi possível graças à localização privilegiada do meu 
principal ponto de observação: o terraço da casa de Paulo. 
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Programas socioeducativos  

A ocupação  do  tempo  das  crianças  e  jovens  de  classes  populares  parece  não 

interessar apenas a eles e suas famílias. A proliferação, nas últimas décadas, de iniciativas 

socioeducativas  dirigidas a jovens de baixa renda, partindo tanto do setor público, quanto 

do privado, atesta esse fato. 

Das estratégias utilizadas pelos pais no processo de socialização dos seus filhos, e a 

amostra pesquisada neste estudo não deixa margens de dúvidas quanto a isso, destaca-se o 

controle do tempo (a partir da sua ocupação) e dos espaços vivenciados (com a definição 

das  atividades  realizadas)   pelos  seus  filhos.  A principal  referência  é  o  combate  à 

ociosidade, que  tem como princípio uma  ideologia de valorização do trabalho. 

Observando o cotidiano dos jovens entrevistados (e também o da maior parte dos 

seus colegas de escola e vizinhos de comunidade),55 percebe-se  o quanto são ocupados. A 

natureza  das  atividades  realizadas,  bem  como  os  locais  onde  acontecem,  sugere  as 

principais preocupações dos seus pais: educar pelo trabalho e para o trabalho, para que se 

enquadrem na ordem legítima e legal. Neste sentido, fazer com que os filhos permaneçam 

grande parte do seu tempo envolvidos com tarefas e atividades, realizadas em ambientes 

que contribuam para a internalização dos princípios educativos considerados legítimos, ao 

mesmo tempo em se que preparam para a inserção no mercado formal de trabalho, é a 

principal estratégia empregada pelos pais.  Penso que a isto se deve o sucesso, entre os 

setores populares, dos programas voltados para crianças e jovens, realizados por agências 

governamentais e não-governamentais.

Sendo assim, o aumento na oferta destes programas vem ao encontro de legítimas 

demandas de segmentos populares. Entretanto, ao que as evidências indicam, há um viés 

perverso na preocupação manifesta por outros setores da sociedade com a “ociosidade” dos 

jovens pobres. Observa-se que grande parte dos agentes promotores de políticas sociais 

voltadas para jovens pobres incorporou o discurso criminalizante da pobreza, tendo como 

referência a ociosidade e seus perigos. Dito de outra maneira: estes agentes aceitam que 

haja uma tendência “natural” de as crianças e os jovens pobres (em especial os moradores 

de favelas) − que não tenham o seu tempo ocupado e controlado  −      para o envolvimento 

55  Um levantamento junto aos alunos de quatro turmas da E.M. Benevenuta Ribeiro apontou que quase 
noventa por cento deles ajudava nas tarefas domésticas e participava de algum tipo de atividade com 
finalidade educativa além da escolarização formal. 
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com o mundo do crime.  Entende-se que, prevalecendo tal ponto de vista, mesmo que as 

atividades realizadas pelo público-alvo  nestes programas não atentem diretamente contra 

os seus direitos fundamentais de cidadania, não contribuem no sentido da sua conquista 

pelos  jovens,  porque  se  restringem à  ocupação  do  tempo  da  criança  e  do  adolescente 

pobres, nada esclarecendo a respeito dos seus direitos e deveres como cidadãos.

Dos  programas  freqüentados  pelos  jovens  entrevistados,  todos  respeitados  e 

consagrados pelos usuários e pela opinião pública em geral, apenas um não faz, na sua 

apresentação dos  objetivos  e  públicos-alvo,   quaisquer  referências,  como é visível  nos 

demais,  “aos riscos da pobreza”. Isto é, sugerindo “nas entrelinhas”, que deixando o jovem 

pobre com o  tempo ocioso, sua  “tendência natural” é o envolvimento com o mundo da 

desordem e/ou do crime. Vejamos então:

a)  Armazém de Idéias e Ações Comunitárias − Aiacom
Freqüentado por quatro dos entrevistados: Aldo, Mauro, Everton e Mike, e por um 

grande número de alunos da escola municipal, o Aiacom   faz parte da obra social do grupo 

de religiosos da Ordem de Santo Agostinho (Agostinianos), Vicariato Nossa Senhora da 

Consolação no Brasil.  

Segundo seus idealizadores e promotores:

(...)é  um  espaço  alternativo  onde  são  desenvolvidas  atividades  sócio-
educativas visando a formação integral das crianças e adolescentes que se 
encontram em situação  de  risco  social,  utilizando  para  isso  diferentes 
linguagens: brinquedoteca, capoeira, esportes, informática, valores, EPCE 
(Estímulo  ao  Potencial  Cognitivo  e  Emocional),  teatro,  dança,  espaço 
criativo,  dinâmica  de  grupo...Também são  desenvolvidas  atividades  de 
Promoção  em  saúde,  atendimento  odontológico  e  médico, 
acompanhamento  psicológico,  orientação  e  apoio  social  as  famílias  e 
oficinas de culinária, corte e costura e dinâmica de grupo para as mães. 
Atualmente participam do Projeto AIACOM  em torno de 400 crianças.56

O Aiacom  funciona em um imóvel bem conservado, situado em uma das principais 

vias do Engenho Novo. 

56  Fonte: www.agostinianos.org.br . Acessado em 30.01.2008.

http://www.agostinianos.org.br/
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b) Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro da Mangueira − Campmangueira
Freqüentado por Paulo e também pelo  irmão de Aldo ( que pretende fazer o mesmo 

assim que concluir o ensino fundamental). 

De acordo com os seus organizadores, trata-se de um: 

(...)Projeto sócio-educativo integrante do Programa Social da Mangueira, 
é  uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 18 anos atua no 
processo  de  formação  profissional  e  pessoal  de  adolescentes,  sendo 
referência na preparação de jovens para o mercado de trabalho.

Criado  em  24  de  agosto  de  1988  por  Alice  de  Jesus  Gomes 
Coelho,  a  "tia  Alice",  o  CAMP se  baseia  na  construção  da  cidadania 
através  da  educação  pelo  trabalho  tendo  como  público  alvo  os 
adolescentes do bairro da Mangueira e adjacências. 

Entendemos que, através da iniciação profissional qualificada, os 
jovens  em  situação  de  maior  vulnerabilidade  e  risco  social  têm  a 
possibilidade de transformar a realidade social em que vivem, construindo 
um futuro mais digno e promissor.

Localizado  no  Complexo  da  Vila  Olímpica  da  Mangueira,  o 
CAMP conta  com  um  espaço  físico  apto  para  atender  cerca  de  700 
adolescentes  por  ano  que  buscam  no  projeto  a  oportunidade  de  sua 
iniciação profissional.57 

c) Centro Salesiano do Menor − Cesam 

O Cesam   é uma obra social realizada pelos salesianos – uma sociedade da Igreja 

Católica. Esta sociedade afirma ter como objetivo “ trabalhar na educação da juventude 

através da atuação em escolas, paróquias, meios de comunicação social e obras sociais”. 

Sob  o  rótulo  “educação  popular”  diz  que  “atende  jovens  empobrecidos  nos  Centros 

Juvenis, CESAM e também adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas”. 

Igualmente popular entre os alunos da Escola Municipal, deste projeto participou, 

durante longo tempo, o jovem Cleverson.  Sobre o Cesam  são fornecidas as seguintes 

informações:
O CESAM foi criado em 1973 na cidade de Belo Horizonte, é uma obra 
social da Inspetoria São João Bosco. Atende adolescentes de famílias de 
baixa  renda  na  faixa  etária  de  15  a  18  anos  encaminhando-os  para  o 
mercado formal de trabalho. O CESAM do Rio de Janeiro iniciou suas 
atividades  em  1984.  Ele  trabalha  com  dois  programas:  Programa  do 
Adolescente Trabalhador e o Programa do Adolescente aprendiz.58

Consta ainda que “a missão” dos salesianos nesse programa é “educar o adolescente 

pelo    trabalho   em   parceria   com   as empresas”.   Considerando “educação,   porta    da 
57 Fonte: w ww. campmangueira.org.br.      Acessado em 30.01.2008.
58 Fonte: www.cesamrj.com.br .    Acessado em 30.01.2008.  

http://www.cesamrj.com.br/
http://www.campmangueira.org.br/
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cidadania”. E que: “Todo jovem deve ter a oportunidade de estudar, de preparar-se para 

exercer  um  trabalho  digno,  de  receber  formação  humana  e  cristã,  de  participar  de 

atividades artístico-culturais, de praticar esportes e aproveitar seus momentos de lazer com 

atividades sadias”.59

O Cesam  tem boas instalações e fica localizado no bairro do Riachuelo.

 

d)  Programa de apoio à inclusão social − Pais
Este programa faz parte dos projetos da  Fundação de Apoio à Escola Técnica do 

Estado do Rio de Janeiro (Faetec). De todos aqui observados, é o único que não considera 

o seu público “em situação de risco”, ainda que o veja como formado por  “excluídos”. O 

jovem Ailton participava deste projeto, que tem como objetivo: “Oferecer educação técnica 

e  profissionalizante  em  nível  básico,  qualificando  a  mão-de-obra  para  o  mercado  de 

trabalho.  Desta  forma,  o  programa beneficia  jovens  e  adultos,  promovendo  a  inclusão 

digital e social deste grupo”.60

O curso (de informática) freqüentado por Ailton acontece no Centro Comunitário 

de Defesa da Cidadania do Jacarezinho.

Embora  desejável,  não  foi  possível  acompanhar  nenhum  dos  jovens  durante  o 

exercício  das  atividades  nestes  espaços  educativos.  Mas  entendo  que  ainda  assim seja 

possível  chegar  a  algumas  conclusões  sobre  o  significado  que  a  participação  em tais 

programas  socioeducativos   tem no processo de  socialização  dos  jovens  entrevistados, 

considerando a análise do conjunto dos dados obtidos – seja a partir dos relatos dos jovens 

entrevistados, de conversas com seus responsáveis e com colegas da Escola Municipal, 

seja por meio das informações anteriormente  apresentadas, fornecidas pelas instituições 

responsáveis pelos programas. Deixo para a última parte deste estudo tais conclusões. 

59 Fonte: www.cesamrj.com.br. Acessado em 30.01.2008.
60 Fonte: www.faetec.rj.gov.br. Acessado em 30.01.2008.

http://www.faetec.rj.gov.br/
http://www.cesamrj.com.br/
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CAPÍTULO 2 

Quem são esses jovens

O objetivo deste  capítulo é  apresentar  o  “perfil”  de cada um dos entrevistados. 

Configurados basicamente a partir dos dados obtidos com os seus relatos de vida,  mas 

contando  também  com  aqueles  oriundos  de  conversas  com  colegas,  familiares  e 

professores,61 os “perfis” foram construídos à medida que distingui, em alguns deles, certos 

elementos que estavam ausentes nos outros “perfis”. Tal escolha na forma de apresentá-los 

não significa,  a priori, nenhuma conclusão, menos ainda um vaticínio. Trata-se de uma 

sistematização que entendo contribui para o esforço de análise dos dados coletados. 

Assim, o primeiro conjunto, maioria absoluta entre os entrevistados, é composto 

por  jovens  que,  educados  de  acordo  com os  princípios  da  ordem legítima  e  legal,  só 

admitem este caminho como meio para a satisfação de demandas pessoais. O segundo, por 

aqueles que, embora educados de acordo com os mesmos princípios dos que fazem parte 

do primeiro grupo, admitiram em algum momento dos seus relatos a possibilidade ou o 

desejo de aderir à vida criminosa para alcançar objetivos pessoais. Por fim, apresento o 

único caso de entrevistado que, no decorrer da pesquisa, aderiu à vida criminosa. 

Os jovens entrevistados, nove ao todo, eram, no momento da pesquisa, alunos em 

uma escola da rede pública municipal de ensino onde exerço o magistério. Todos residiam 

em espaços populares localizados em bairros do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. 

Essas áreas eram entendidas pelos moradores dos bairros e pelos próprios entrevistados 

como “favelas”.

A configuração das famílias dos jovens em estudo é bastante variada. Em três delas, 

os  entrevistados  vivem  com  ambos  os  pais,  com ou  sem  irmãos.  Em  dois  casos,  na 

companhia  da  mãe  e  dos  irmãos  (de  diferentes  pais).  Um jovem vive  com a  mãe,  o 

padrasto, o irmão e os meio-irmãos. Outro, com o pai e um irmão. E ainda há quem viva 

com a mãe, o irmão, a tia e a prima.

Em quatro dessas famílias, as figuras femininas acumulam os papéis de provedoras 

financeiras, educadoras da prole e principais responsáveis pelas tarefas domésticas. Em um 

dentre  esses  casos, o  desemprego   crônico  do  companheiro  não  deixou à  mulher outra 

61 Alguns dados sobre o desempenho escolar  dos  entrevistados foram obtidos  a  partir  de consultas  aos 
professores e aos arquivos da escola. 
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opção. 

Há, por outro lado, uma família onde é o pai que acumula os papéis de provedor do 

grupo familiar com a responsabilidade de ser o educador da prole. Nas demais, os homens 

atuam principalmente como provedores financeiros  e  as mulheres como educadoras  da 

prole e responsáveis pelas tarefas domésticas. 

Em seis lares, os jovens colaboram com os afazeres domésticos.  Em um deles, o 

entrevistado também divide  com o adulto  a  responsabilidade de cuidar  do irmão mais 

novo. 

Nenhum dos jovens auxilia financeiramente no sustento da casa. 

Dois  dos  jovens  entrevistados  não  conheceram  os  seus  genitores.  O  principal 

referencial  masculino,  nesses casos, está no avô materno e no padrasto.  Aliás,  onde há 

registro  da  presença  de  padrastos  na  família,  esses  assumiram  o  papel  de  pais  dos 

entrevistados.  Mesmo  o  entrevistado  que  mora  apenas  com  o  pai,  mas  convive 

intensamente com a mãe, indica manter um bom relacionamento com o padrasto.

Caminho longo
Este subtítulo  foi extraído do relato de um dos entrevistados cujo perfil integra esse 

primeiro grupo. Trata-se de uma categoria nativa, pois é a forma como Everson classifica 

as trajetórias vividas de acordo com  a ordem legítima e legal. Do ponto de vista do jovem, 

é o caminho do trabalho – que aqui, enquanto  valor,  se confunde com a honestidade e a 

honradez  e é o único admissível. Uma metáfora que envolve a idéia de espaço e tempo, 

mas  também de  tenacidade  e  segurança.  Visão  que,  parece-me,  é  compartilhada  pelos 

demais jovens que integram esse grupo.  

Wesley 

“Um menino alegre. Se alguém falar alguma coisa pra ele que ele não 
goste, nunca vai atingir ele. Se uma pessoa falar alguma besteira pra ele, 
não pode atingir ele.”

Pequeno e franzino, Wesley é uma figura de aparência frágil. No seu rosto negro, 

destacam-se os olhos grandes e vivos,  e um simpático e generoso sorriso.  Sua reação, 

quando solicitei uma entrevista em que  ele me contasse  a sua vida passada e atual, foi de 

indiferença. Digo isso considerando que Wesley aceitou o pedido sem querer saber a  razão 
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do meu interesse pela sua vida, mas também sem demonstrar qualquer entusiasmo pelo 

convite.  Provavelmente, entendeu o pedido como mais uma atividade pedagógica que ele 

deveria realizar enquanto aluno. Um ligeiro espanto foi notado quando lhe expliquei as 

razões do meu pedido: ao saber que eu também continuava estudando e, como ele, tendo 

“deveres  a  fazer”.  A partir  daí,  pareceu-me que a vontade de ajudar  a “professora” se 

tornou  o motivo  da sua colaboração.

No dia da entrevista, que ocorreu na escola, após a hora da saída, como havíamos 

combinado, Wesley aparentava tranqüilidade. Antes de começarmos a gravar o seu relato, 

diante das suas dúvidas sobre o que falar, sugeri que iniciasse pela sua origem e a dos seus 

pais,  prosseguindo  com as  lembranças  da  infância  e,  por  fim,  que  me  falasse  do  seu 

cotidiano.62

Wesley tem 14 anos e nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Foi criado e mora no 

Morro da Matriz, favela localizada no subúrbio carioca. Vive na companhia do pai e do 

irmão mais novo. 

Do nascimento, em um “salto” de cerca de uma década, marcado pelo impacto que 

o fato da separação dos pais teve na sua vida, Wesley conta do período em que foi morar 

com o pai em um outro bairro da cidade. Trata-se de um momento especialmente doloroso, 

percebe-se, pois ele se viu afastado do convívio permanente com a mãe e com o irmão 

mais novo: “Mas teve uma hora que eu fui morar lá na Penha junto com o meu pai, que o 

meu pai e a minha mãe se separaram. O meu irmão foi morar com minha mãe e eu  fui 

morar com o meu pai”. 

Wesley estava com  dez anos.63 A partir desse momento, e durante várias outras 

passagens da entrevista, o jovem ficou muito emocionado ao falar da difícil relação entre 

os seus pais (já separados) e como sofria com isso. Ele chorava muito enquanto falava. Por 

vezes, foi preciso interromper a entrevista, tamanha a sua emoção ao tratar do tema. Dessa 

forma, quando o jovem afirmou que: “Agora a gente voltamo pra casa. Tem uns três anos. 

Vai fazer três anos agora”  e “Aí, quando o meu outro irmão nasceu, eu vim pra cá de 

novo”, pareceu-me o seguinte: assim que os pais se separaram, Wesley e o pai saíram de 

casa, deixando a mãe e o filho caçula do casal. Com o nascimento do meio-irmão, a mãe 

mudou-se com ele para uma outra casa no Morro da Matriz,     indo viver na companhia do 

62  Este foi um procedimento que se tornou padrão em todas as entrevistas.
63 O fato que provavelmente contribuiu de maneira decisiva para a separação dos pais de Wesley também 

faz o jovem sofrer. É um tema ainda tabu em uma sociedade de base patriarcal como a nossa.



61

padrasto de Wesley. O pai fica com a guarda dos dois filhos e com eles retorna à casa onde 

moravam antes da separação. Entretanto, recusa-se a  aceitar  a relação dos seus filhos com 

a mãe e o meio-irmão: “que eu tenho um irmão pequeno. Meu  pai tem ciúme dele”.

O pai insiste em não querer que o filho considere o bebê como irmão e veja a mãe. 

Aos prantos, Wesley afirma: “Eu não gosto que o meu pai fale que ele não é meu irmão. 

Que o meu pai não mora com a minha mãe por isso, que ela traiu ele.”

Após uma longa pausa, prossegue: “Aí, quando eu vou ver minha mãe, o meu pai 

fica com raiva. Mas a minha mãe me dá roupa, me dá tudo.” 

O que se pode concluir do que foi dito por Wesley é que a separação dos seus pais 

não abalou os sentimentos que o jovem nutre pela mãe. Ainda que a responsabilize pela 

separação e veja o pai como uma vítima desse acontecimento, ele “justifica” a manutenção 

do elo com a mãe mostrando que ela não deixou de cumprir o seu papel familiar, ou seja, 

sua mãe não fracassou no desempenho do papel esperado por ele. 

 De  acordo  com  os  relatos  de  Wesley,  marcados  por  muitas  imprecisões  e 

incoerências,64 seus pais nasceram no Rio de Janeiro. O pai tem 50 anos e estudou até a 

sétima  série  do  ensino  fundamental.   Queria  ser  jogador  de  futebol,  mas  um acidente 

incapacitou-o para essa profissão. Atualmente o pai trabalha como auxiliar de limpeza na 

Marinha, mas também consegue recursos atuando eventualmente em shows como ritmista 

de  bateria  de  escola  de  samba.  Tem,  ao  todo,  seis  filhos,  sendo quatro  de  uma união 

anterior àquela com a mãe de Wesley.

A origem paterna é de classe popular. A avó foi provedora de recursos da família do 

pai, pois o avô, em razão do alcoolismo, parou de trabalhar. Aos 19 anos do pai, o avô 

paterno morreu. Aos 21 (e aqui o relato apresenta uma enorme incoerência considerando as 

idades declaradas dos pais por Wesley e o fato também relatado de um casamento anterior 

do pai), o pai “ficou com a minha mãe”; começou a trabalhar e dividir o seu salário entre a 

sua família e a que o criou (“dava metade pra minha avó, metade pra gente”). Também 

destinava  recursos  aos  familiares  da  esposa:  “(...)  aí  ele  também  cuidava  da  minha 

madrinha, que ela era pequena, que era mais nova. Cuidava também da minha tia, a outra 

irmã da minha mãe. Quando ela fez 15 anos, ele deu uma festa pra ela que ela não tinha 

nada”. 

Para além das incoerências do relato, e mesmo que seja frágil a sua sustentação  em 

64 A imprecisão quanto às datas é uma recorrência nos relatos dos jovens.
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fatos reais, destaca-se a representação construída do pai por Wesley como a de um homem 

responsável. Trabalhador que se sacrifica pelos familiares e parentes. 

O  jovem mostra-se  muito  obediente  à  maior  parte  das  determinações  paternas. 

Excetuando-se aquelas relacionadas à mãe65, procura agir de acordo com as orientações do 

pai. Afirma que: “só de noite, quando meu pai chega, que eu brinco. Meu pai manda eu 

ficar em casa”. 

As normas e incumbências estabelecidas pelo adulto foram de tal forma legitimadas 

na relação pai/filho que Wesley não as considera como imposições, mas como uma divisão 

de tarefas: 

A gente divide tudo. O meu pai trabalha de oito da manhã até às 
cinco. Aí eu varro casa, fico fazendo comida. Faço comida pro meu 
irmão.  Dou  comida  pro  meu  irmão  (...)  Arrumo  ele  pra  ir  pra 
escola. Levo ele pra escola. Trago. Aí meu pai pede pra mim ir ao 
Mundial, eu vou. Pra mim ir na cidade às vezes encontrar com ele, 
que ele vai receber, aí eu vou... 

Mas além de dividirem as tarefas que garantem a manutenção do lar, pai e filho 

também conversam bastante e compartilham grande parte das horas de lazer, pois como diz 

Wesley:  “domingo eu vou pro samba com o meu pai”, “tem dia que a gente vai pra praia, 

quando ele recebe”.  E também aptidões: “Eu faço parte da bateria mirim. Que eu desfilo 

todos os anos...”.

Wesley valoriza os ensinamentos que o pai lhe transmitiu: “meu pai me ensinou a 

fazer tudo: fazer um arroz, feijão, cozinhar uma carne... me ensinou a varrer uma casa”. 

Emociona-se ao falar das muitas preocupações que o pai demonstra ter com ele: “ele não 

gosta que eu vou sem pentear o cabelo, sem botar... sem perfume... não gosta que eu sai 

sem nada. Ele é muito exigente comigo”. 

A mãe de Wesley tem 34 anos. O filho não soube informar a sua escolarização. É de 

origem popular.  Também mora  com o  companheiro  e  um filho  pequeno  no  Morro  da 

Matriz. Não é omissa, nem ausente em relação aos filhos da união anterior. Os relatos de 

Wesley não deixam claras as razões que determinaram ter ficado com o pai a guarda dos 

filhos.66  Atualmente não exerce atividade remunerada, mas já trabalhou como faxineira. 

65 Wesley vai visitar a mãe no período da tarde, horário de trabalho do pai.
66 Considerando os costumes e o direito brasileiros, não é algo comum.



63

Os relatos sugerem que a mãe também é um elemento importante na sua formação. 

Preocupada com a vida escolar do filho (“minha mãe ficou juntando dinheiro para comprar 

um computador pra mim, pra mim não ficar indo na lan house pra fazer minhas matérias”) 

e  com  a  sua apresentação (“ela  é  muito exigente  com esse negócio de roupa”).   Faz 

sacrifícios econômicos para poder colaborar com a manutenção do filho (“ela vendeu o 

DVD dela para comprar roupa pra mim”) e orienta-o em relação à forma mais adequada de 

gastar  recursos  monetários,  pois  ele  afirma  que  “ela  não  gosta  que  eu  gaste  dinheiro 

comprando... igual eu comprei um MP3”.

Percebe-se que, mesmo separados, e em litígio, os pais de Wesley buscam preservar 

os  seus  papéis  na  educação  e  manutenção  dos  filhos  do  casal.  Ambos  mostram-se 

comprometidos e vigilantes em relação às suas obrigações. Sobre isso, ele conta: 

(...) primeiro eu vou comprar roupa, que ela não gosta que eu fique 
sem roupa. Mas eu falo pra ela comprar mais roupa pro meu irmão 
pequeno que pra mim. Que eu tenho roupa nela e tenho roupa no 
meu pai. Eu tenho mais roupa que o meu irmão pequeno. Eu falo 
pra  minha  mãe  comprar  boné  pra  ele.  Ela  fala:  “primeiro  vou 
comprar pra tu, depois compro pra ele que é pro teu pai não ficar 
falando no  meu  ouvido  que  eu...”  Ela  vendeu o  DVD dela  pra 
comprar roupa pra mim. 

Para fazer frente aos seus compromissos com a manutenção do filho, a mãe precisa 

contar  com  a  colaboração  de  seu  atual  companheiro,  que  trabalha  como  ajudante  de 

farmácia: “O marido dela trabalha. (...) ele encheu um cofre de moedas, quando abriu tinha 

quinhentos reais (...) Aí ele trocou. Botou cem reais pro meu irmão pequeno no banco e 

deu dinheiro pra minha mãe. Aí todo ano a minha mãe compra um tênis pra mim, uma 

roupa...”

Há muitos parentes de Wesley morando no Morro da Matriz, paternos e maternos. A 

maioria  absoluta  constituída  de  trabalhadores  de  baixa  escolaridade.  A convivência  de 

Wesley com eles, e com a vizinhança de um modo geral, é intensa e contínua. 

O processo de escolarização de Wesley iniciou-se na pré-escola, aos quatro anos, 

em estabelecimento da rede pública municipal.  Ele não sabe informar com precisão quem 

cuidava  dele  no  período  anterior  à  sua  entrada  na  escola.  Acredita  que  fosse  a  mãe. 

Recorda-se dos pais ajudando-o com as tarefas escolares quando chegavam do trabalho. 
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Os primeiros tempos de Wesley na escola trazem-lhe tristes recordações. Apanhava 

muito dos colegas, embora fosse um menino pacato. Segundo conta, tal violência só teve 

fim com a entrada, na mesma escola, de um primo, que se tornou o seu defensor: “Quando 

eu estudava na Sargento, primeiro, sempre os moleque me batia. A minha mãe ia sempre lá 

na escola. Aí, o meu primo Evando foi estudar lá, aí os moleques pararam de me bater.”

Wesley também guarda enorme mágoa por conta de uma injustiça da qual se sente 

vítima e que acabou, de acordo com seu ponto de vista, lhe causando uma reprovação na 

antiga 2ª série do Ensino Fundamental. O fato curiosamente também envolve a presença de 

um outro parente, afetos, erros e omissões de educadores, intervenção materna: 

Aí eu tirava sempre nota boa. Aí teve um dia que o meu primo foi 
se joga lá do terceiro  andar  da  S.  Aí  eu  quase...  fiquei 
chamando67 ele da varanda. Por que eu não sei...  Eu não lembro 
não... Mas ele fazia muita bagunça. Ele queria se jogar de lá. Aí a 
professora  pegou ele  e  eu.  (chorando)  Na prova eu tirei  “O”,  a 
professora me deu “I”. Por causa disso eu fiquei reprovado. Aí meu 
primo  que só fazia  bagunça,  que  só  tirava “I”,  ele  passou  com 
“MB”.68 Aí a minha mãe foi na “CRE” reclamar e ninguém deu 
ouvido. Aí eu fiquei... Por isso que eu tou nessa série.

Wesley considera-se um bom aluno por ser cumpridor das obrigações escolares. Diz 

que “sempre fiz minhas atividades”, “sempre fazia as matérias”. E recompensado por isso, 

afirma: “eu ia sempre pros passeios”. 

Percebe-se que, nesta representação da escola, o respeito às regras escolares é mais 

importante  do  que  o  conhecimento  construído  no  ambiente  escolar.  De acordo  com a 

mesma lógica, o reconhecimento do “êxito” do aluno se faz com uma premiação por parte 

da instituição escolar. 

Na escola onde cursa o sétimo ano do Ensino Fundamental, do ponto de vista dos 

professores,  Wesley  é  um aluno  disciplinado  e  interessado  pela  realização  das  tarefas 

escolares.  Bastante  afável,  é muito querido por  todos  da comunidade escolar.  Entre  os 

dirigentes  da  escola,  seu  pai  também  goza  de  excelente  reputação  por  causa  do 

acompanhamento constante da vida escolar do filho.

Segundo consta  nos  seus  relatos,  o dia-a-dia  do  jovem  é  bastante  ocupado. De 
67  O jovem , nesse momento da entrevista, chorava ao falar.
68 Wesley refere-se aos conceitos então utilizados na avaliação dos alunos , nas escolas da rede municipal da 

cidade do Rio de Janeiro.
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segunda a sexta-feira,  as manhãs são dedicadas à escola;  no início da tarde,  depois da 

escola, faz as atividades domésticas. Somente às segundas-feiras, na parte da tarde, depois 

de  realizadas  as  tarefas  domésticas,  enquanto  o  irmão  menor  está  na  escola,  ele  fica 

sozinho, em casa, vendo televisão. No mesmo horário, de terça a sábado, pratica variados 

esportes em uma vila olímpica nas proximidades da favela. No fim da tarde, pega o irmão 

na  escola,  volta  pra  casa  e  aguarda  o  retorno  do  pai.  Sendo  assim,  e  seguindo  a 

determinação paterna de só sair após o seu retorno, durante a semana, Wesley vai para rua 

brincar somente à noite, quando, na companhia dos primos e alguns amigos, joga futebol 

na quadra da comunidade, videogame na casa de jogos, entre outras brincadeiras. Lá pelas 

21 horas, recolhe-se: “tomo banho, escovo os dentes e vou dormir”. 

As atribuições e responsabilidades domésticas são motivos de orgulho para Wesley. 

É o que sugere a maneira como ele fala dessa “divisão de tarefas” com o pai. 

A maior parte dos amigos e parentes de Wesley vive no Morro da Matriz. Por isso, 

excetuando-se  as  atividades  de  lazer  realizadas  na  companhia  do pai,  todas  as  demais 

acontecem na favela, ou em espaços muito próximos e de alguma forma relacionados à 

favela : como é o caso de um local destinado às práticas desportivas, criado pela Prefeitura 

da cidade do Rio de Janeiro, e situado nas suas imediações (“Tem uma piscina lá, tem pipa. 

Tem lugar pra soltar pipa. Na piscina todo mundo pode ficar lá... É fora do morro, mas é 

pra comunidade”). 

O jovem transita com familiaridade e segurança pelo Morro da Matriz. É capaz de 

descrever a variedade dos espaços e as suas destinações. Sem intenção explícita de fazê-lo, 

passa uma visão positiva do local e dos seus moradores: 

Lá em cima eles  capinaram tudo lá  e  botaram plantação lá.  Os 
agricultores de lá capinaram e plantaram tudo lá. Botaram aipim... 
São moradores de lá. Plantaram vários negócios lá: aipim, batata-
doce, chuchu... aí quem quiser lá pode pegar... Aí tem também uma 
lagoa lá em cima, que botaram um cano lá (...) Aí eles ligaram o 
registro que cai dentro da lagoa... Aí pode tomar banho. Aí tem que 
colher a água suja...”. E mais: “Tem pé-de-cana, que eles deixam 
os  pé-de-cana69 lá.  Eles  pagam joelho...70 Às  vezes  eles  dá  pra 
gente joelho.

69 O jovem refere-se aos grandes consumidores de bebidas alcoólicas como a aguardente, freqüentadores 
assíduos dos pequenos estabelecimentos comerciais das favelas (as biroscas).

70 O jovem refere-se a um determinado tipo de alimento salgado, bastante popular entre os moradores das 
áreas suburbanas da cidade.
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Sem esquecer que:

Às vezes tem umas amigas lá, que são tudo vizinhos, deixa ir na 
casa deles no domingo...  Tem uma moça lá,  que a  casa dela é 
muito grande, aí ela não quis fazer a casa dela toda, aí ela deixou 
um quintal na casa dela na frente e fez um parque pra neta dela. 
Fez um parque e deixa todo mundo lá brincar. Lá tem a piscina 
dela... Ela plantou uma árvore grandona lá. Agora tem sombra pra 
elas. Aí a gente nada na piscina, brinca no parque. 

Nas representações de Wesley sobre o local, os problemas existentes estão bastante 

circunscritos e/ou sob controle dos seus moradores: “(...)aí tem a quadra, aí toda hora que... 

aí quando chuta a bola pro outro gol, aí vai cair  no buraco.  Aí cai  lá embaixo na lixeira, 

onde tem porco, tem vidro. A gente tem que jogar sempre de tênis. Quando a gente cai lá, a 

gente tem que buscar a bola”.

Nem mesmo a violência decorrente da presença do comércio ilegal de drogas na 

favela  consegue  se  impor  diante  dos  aspectos  positivos:  “Lá  não  tem muito  tiro.  Lá, 

quando os caras sobe não fica tentando acertar os caras lá. Eles corre lá, mas quando tem 

muita criança lá, quando tem, eles ficam pros cara ir embora”. 

O olhar de Wesley sobre o local deve ser também o da sua família. Isto porque, 

dentre as estratégias educativas conduzidas pelos pais, não está presente a necessidade do 

afastamento do local, algo comum em outras famílias dos entrevistados. Por isso, ele pode 

usufruir  das  possibilidades  daquele  espaço  popular  de  maneira  positiva  para  o  seu 

desenvolvimento: “(...)tem pique-bandeira, futebol americano... Tem pique-ajuda. Às vezes 

tem  mais  de  20  pessoas!  Tem  guerrinha  de  água  quando  tá   calor...  Assim:  pega  a 

garrafinha e tem que jogar água nos outros. A gente fica correndo o morro todo...”

Tal ponto de vista sobre o local contrasta com o fato de que Wesley traz na sua 

biografia  um  desses  acontecimentos  envolvendo  violência  policial  contra  morador  de 

favela. Numa desastrada incursão policial no morro, o menino, com cerca de sete anos, foi 

atingido de raspão por um tiro vindo de um policial. Socorrido pelo próprio pai e levado 

por ele para o hospital, lá ficaram sabendo, surpresos, que a polícia “justificou” a ação 

dizendo que se tratava de um bandido. 

O pai,  indignado,  procurou as  autoridades  policiais  para desfazer  tamanho erro. 

Restabelecida a verdade, sobreveio a “explicação” para o “engano”:     Wesley seria “muito 
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parecido” com um bandido de 15 anos. Igualmente negro e pequeno como ele, por ser 

anão. 

Entretanto, ainda que muito cedo Wesley tenha vivenciado, de maneira dramática, 

uma conseqüência que o convívio forçado com delinqüentes e policiais traz aos moradores 

das  favelas,  as  suas  representações  sobre  o  local  são,  antes  de  tudo,  marcadas  pela 

positividade.

O jovem, que afirma ter como preferências na vida jogar futebol e estudar (nessa 

ordem),  pretende ser jogador de futebol ou advogado. Para atingir o primeiro objetivo, 

freqüenta uma escolinha de futebol e pratica bastante. Entretanto, o mesmo não acontece 

em relação  à  outra  possibilidade,  ou  seja,  tornar-se  advogado.  Neste  caso,  revela  um 

“desconhecimento”  do  que  objetivamente  precisaria  fazer  para  que  tal  desejo  se 

transformasse  em fato,  posto que  pretende  levar  a  sua  escolarização  até  o  término do 

Ensino Médio (“quero ir até o fim do segundo grau”).  

A formação de Wesley, sugere seu relato, leva-o a rejeitar o  ethos relacionado às 

carreiras criminosas. Acredita que  “ser bandido” é algo que jamais faria. Entendendo por 

bandido aquele que rouba e trafica.

 Seguindo as orientações paternas, o jovem procura manter-se distante dos envolvidos em 

atividades criminosas. Mesmo que sejam seus  parentes.71 Neste caso, considerando o que 

diz  o  jovem,  não  há  o  medo  paterno  de  “más  influências”,  mas  de  outro  tipo  de 

desdobramento perverso que pode advir de tal contato: “Eu só falo oi pra ele. Meu pai fala 

pra mim não ficar falando muito com ele.(...) Que quando os cara vem, os cara não quer 

saber de nada não, vem batendo.”72 

Considerando  os  relatos  de  Wesley,  sua  opção pelos  caminhos  da  ordem legal, 

penso,  resulta  da  bem-sucedida  iniciativa  paterna  de  educá-lo  para  este  fim.  E  a 

permanência  em  ambientes  e  redes  sociais  que  fortalecem  os  valores  e  princípios 

transmitidos pela família tem contribuído para que o jovem não pense em afastar-se deste 

caminho.

71  Wesley tem um primo que é gerente do tráfico de drogas na favela onde mora.
72  O jovem se refere à chegada da polícia nas favelas. Fato relatado de maneira semelhante em outros 

depoimentos.
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Mauro
“Se eu tiver um filho ... Aí eu já ia ensinar meu filho tudo que eu aprendi: 
teatro,  de dança...futebol..  Eu ia ensinar tudo pra ele,  pra ele ser igual 
como eu, como eu fui”.

Dos convidados para a entrevista, Mauro foi aquele que demonstrou um verdadeiro 

interesse pelo trabalho a ser realizado pela pesquisadora. Conversamos longamente sobre o 

tema.  Além de  pedidos  de  explicações  e  comentários,  o  jovem fez  várias  “sugestões 

metodológicas” à pesquisadora. Por fim, “assumiu” a função de “auxiliar de pesquisa”, 

prontificando-se a  ajudar  no processo de sondagem para  as  entrevistas,  generosamente 

colaborando no sentido de convencer seus colegas a colaborarem com o fornecimento de 

dados para o meu trabalho. Muito amigo e vizinho de Aldo acabou por “contagiá-lo” um 

pouco com o  seu  entusiasmo pela  pesquisa.  Foi  na  companhia  dos  dois  jovens  que  a 

pesquisadora caminhou por alguns espaços da favela do Morro São João. 

Antes  de  começarmos  a  gravar,  sugeri  o  mesmo  tipo  de  roteiro  apresentado  a 

Wesley para que Mauro se orientasse ao falar da sua vida. A entrevista aconteceu na escola, 

após o término das aulas. Durante toda a nossa conversa o jovem ficou bastante à vontade 

ao falar da sua vida. 

         Mauro nasceu na cidade do Rio de Janeiro e tem 14 anos. Foi criado no local onde 

mora,  o  Morro  São  João.  É  negro  e  muito  simpático.  Falante  e  curioso,  está  sempre 

procurando  interlocutores  para  animadas  conversas.  Vaidoso,  traz  os  cabelos 

cuidadosamente  trançados  à  moda  afro,  enfeitados  com  contas  azuis.  O   trabalhoso 

penteado é obra de uma de suas irmãs. 

          Como aluno, Mauro goza de boa reputação entre os professores da sua escola. É 

visto como brincalhão, mas educado e cumpridor das tarefas escolares. Também tem ótimo 

relacionamento com os colegas. 

           O jovem mora com a mãe (30 anos) e duas meia-irmãs mais novas (cinco e 13 

anos). Mas, afirma que: “tem vez, que o meu padrasto fica lá”. Segundo conta: “as minhas 

irmãs cada uma tem um pai. Eu tenho o meu pai, minha irmãzinha tem o pai dela, e minha 

irmã tem o pai dela também. Cada um tem o seu pai”.  

             Entretanto, diferente delas, ele não conheceu o seu genitor e fala disso com certa 

amargura, sem querer aprofundar-se no assunto: “Eu não conheci meu pai. Meu pai, ele 

morreu”. Sobre essa situação diz: “Às vezes eu sinto falta. Mas não falaria nada. Não gosto 
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de falar...”73

            A residência do jovem fica em área urbanizada, bem próxima ao principal acesso à 

favela. É própria, bem modesta e “apertada” entre imóveis mais amplos e altos.74

A mãe de Mauro é chefe no setor de lavanderia em um grande hospital da Marinha. 

Também trabalha informalmente como cabeleireira. Acumula as funções de provedora do 

lar e de principal responsável pelos cuidados e pela educação dos filhos.  Sua escolarização 

parou na oitava série do Ensino Fundamental, quando começou a trabalhar. É de origem 

popular, carioca, e também criada na favela. 

         O filho parece orgulhar-se da trajetória profissional da mãe e, como veremos mais 

adiante, tem nos princípios que a orientam, o esforço e a tenacidade individual, a base 

sobre a qual vem construindo o seu próprio modelo de trabalhador: “Primeiro ela começou 

trabalhando  na  lavanderia...  Aí,  minha  mãe  foi  indo  bem.  Trabalhando  bem.  Foi  se 

esforçando bem. Aí encaminharam a minha mãe pra chefe. Aí minha mãe foi mudando por 

turno, foi trabalhando demais. Dia sim, dia não, minha mãe trabalha”. 

Embora muito ocupada,  a  mãe de Mauro sempre comparece à  escola  quando é 

solicitada a sua presença. 

Até os quatro anos, Mauro ficava em casa sob os cuidados da mãe ou, quando esta 

ia trabalhar, de uma mulher contratada para esse fim. De acordo com o relato do jovem, o 

seu convívio com o espaço da rua sempre foi bastante controlado pela mãe:

[...] eu ficava brincando um pouco, aí tinha hora certa pra voltar 
pra casa. Mas isso, perto de casa, perto assim como daqui lá fora da 
escola. Minha mãe era assim muito preocupada, qualquer coisa que 
acontecia, minha mãe já ficava nervosa. Quando eu me machucava, 
minha mãe já ficava nervosa... aí não deixava eu ficar longe. Que 
ela ficava muito nervosa se acontecesse alguma coisa comigo.

Desde os quatro anos, mesmo antes de ser matriculado na escola pública de Ensino 

Fundamental, Mauro já participava das atividades do Aiacom.75      Com entusiasmo afirma 

73 Esse foi o único tema que deixou Mauro desconfortável ao falar. Por conta disso, trataremos como dado 
de pesquisa a versão do jovem que afirma que seu pai morreu.

74 Tive a oportunidade de ver o local e a moradia quando, na companhia de Mauro e Aldo, fui até lá em 
busca de uma entrevista com a mãe do primeiro. Entrevista que lamentavelmente não foi possível realizar, 
embora agendada previamente. O visível estado de exaustão da mãe de Mauro, recém-chegada de uma 
longa jornada de trabalho, impediu que acontecesse. Infelizmente, nunca mais conseguimos agendar um 
novo encontro. 

75 O Armazém de Idéias e Ações Comunitárias (Aiacom) faz parte da obra social do grupo de religiosos da 
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que: “lá você faz muitas coisas: almoça, informática... Atividade assim... esporte”. 

Com oito anos, Mauro iniciou sua escolarização na  rede pública e em  horário 

integral. Esse momento  –  lembra-se bem  –  foi muito esperado por ele: “eu via vários 

meninos indo pra escola, aí eu ficava com vontade de estudar. Mas não podia que não tinha 

vaga”.76

Durante cerca de cinco anos não foi possível conciliar a escola de tempo integral e 

as atividades no Aiacom . Então, afastou-se temporariamente do projeto. Retornou quando, 

na antiga quinta série, foi transferido para uma escola pública de horário parcial. 

Ao falar das suas vivências no Aiacom , percebe-se que o jovem apreciava bastante 

as atividades desenvolvidas naquele programa socioeducativo. Observa-se, entretanto, que 

jamais emprega o verbo “estudar” quando se refere àquelas ações: 

[...] a gente ia pra Aiacom, almoçava... Aí, fazia esporte... Eu até 
apresentei...  Nessa  época,  fazia  teatro.  Fazia  assim,  atividades... 
esporte,  informática,  vôlei,  futebol...  Todo  tipo  de  esporte.  Aí, 
acabava o esporte,  a  gente ia pra sala de leitura. Ficava lendo... 
Acabava a sala de leitura,  a  gente  ia lanchar...  Aí,  do lanche,  a 
gente já ia direto pra casa. Acabava o lanchar,  a gente já ia pra 
casa.

O cotidiano de Mauro é bastante ocupado. De segunda a sexta-feira, tem as manhãs 

dedicadas à escola (está cursando o oitavo ano do Ensino Fundamental).  As tardes são 

destinadas às atividades do Aiacom. À noite, em companhia dos familiares, na própria casa 

ou na casa  da avó materna, assiste à programação da televisão. Somente nos finais de 

semana tem autorização da mãe para brincar na rua, mas, ainda assim, dentro de certos 

limites: 

[...]  Só  os  fins  de  semana  [...]   Soltão  também não.  Só  sexta, 
sábado e domingo. A gente fica solto, brincando. Agora a minha 
mãe  confia  na  gente  [...]  Nem em todos  os  lugares,  só  por  ali 
mesmo. Assim, tem em casa... tem um caminho... Nem o caminho 
todo. Assim, minha casa é em frente ao campo.Aí tem um campo lá 

ordem de Santo Agostinho, pertencente à Igreja Católica Romana. (fonte: www.agostinianos.org.br)
76 Anualmente,  centenas  de  pais  são  levados  a  permanecer  um  longo  tempo  em  filas  nas  portas  de 

estabelecimentos de ensino da rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro em busca de vagas para 
as suas crianças. Em alguns casos extremos, a espera na fila pode levar mais de um dia. Eles procuram 
vagas nas escolas mais próximas de suas residências, mas também naquelas que consideram as melhores 
da rede.
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pra gente brincar. Mas tem um dia que eles lá deixa livre pra todo 
mundo ficar brincando lá dentro do campo, jogando futebol.

As saídas da comunidade para o lazer são raras no cotidiano de Mauro (“É difícil... 

Ah... porque é difícil. Eu quase não saio.”). Quando acontecem, são na companhia da mãe 

(“quando ela tá  de folga”) ou de colegas. O destino, segundo afirma: “saio assim pra ir pra 

shopping... Vou assim, sala de jogos”.  

A rede social  construída pelo jovem gira em torno de relações estabelecidas no 

local  de residência,  na escola  e no Aiacom.  Considerando que os agentes sociais  que 

circulam nesses ambientes são, em grande parte, os mesmos, os colegas de Mauro são 

quase todos seus vizinhos. Um dos mais próximos é Aldo  –  um outro entrevistado que, 

além de vizinho e colega de turma na escola, também participa do projeto educativo do 

Aiacom. 

 Entre os seus amigos,  só um foge à regra do comportamento dentro da ordem 

legítima e legal. Sobre isso diz o jovem: 

Assim, eu tenho um amigo...O  menino é de catorze anos. Nem é 
homem direito!... Já, assim, desde pequeno ele já falou que vai ser 
bandido,  traficante,  vai  matar  gente...  Aí  eu  aconselho  ele  toda 
hora, mas ele num... Mas, assim... Agora ele já tá  na vida do crime 
assim... Ele já tá fumando cocaína... Já tá fumando tudo. Daqui a 
pouco ele já ta sendo bandido mesmo.  

           Para Mauro, é difícil explicar a atitude do amigo que, do seu ponto de vista, é uma 

escolha equivocada, mas uma escolha. Na incerteza, repete um clichê: “Aí eu não sei... 

Assim, ele não estudou”. 

É  interessante  notar,  contrariando  um  senso  comum   que  credita  a  todos  os 

moradores  das  favelas  um  amplo  conhecimento  sobre  drogas  e  tráfico,  a  pouca 

familiaridade do jovem em relação às formas de consumo (“Ele já tá fumando cocaína... Já 

tá fumando tudo”) e à adesão às redes criminosas ligadas ao comércio ilegal de drogas. 

Está claro que, para Mauro, consumo e tráfico se confundem.    

A memória  de  Mauro  não  registra  nenhum  fato  marcante  vivido  no  ambiente 

escolar, apenas receios bastante comuns, frente ao desconhecido, quando mudou de   escola 
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e depois de turno:

Quando eu cheguei aqui na escola, eu já fiquei nervoso...Não sabia 
como é que era... Assim, medo de tirar nota ruim...Não sabia nada. 
Aí  eu comecei  a estudar,  me  esforçar...Comecei  a  tirar  as  notas 
boas...Comecei a conhecer os professores melhor...Assim, agora é 
o primeiro ano que eu estudo de manhã. Eu já fiquei nervoso de 
novo! Parecia que eu voltei à quinta série! 

Nota-se,  que ao descrever  parte da sua trajetória  no ambiente escolar “rumo ao 

sucesso”,  atestado pelas  suas  “notas  boas”,  Mauro o faz de maneira  muito semelhante 

àquela que descreve a ascensão profissional da mãe. O modelo é o mesmo, ou seja, do 

mérito pessoal, conseguido mediante enorme esforço. A angústia advinda do “medo de tirar 

nota ruim”, penso, também está relacionada ao modelo de ascensão escolar/profissional 

internalizado pelo jovem e que tem a mãe como exemplo de sucesso. 

Ao que tudo indica, e certamente pressionada pelas dificuldades materiais, é desejo 

da mãe que o filho inicie a aquisição de conhecimentos mais diretamente voltados para a 

sua inserção, a curto prazo, no mercado de trabalho: 

Minha  mãe  me  perguntou  se  eu  queria  fazer  um  curso  de 
informática, lá na Tijuca...Aí, eu não sei... que eu não gosto tanto 
assim de informática. Aí, minha mãe falou: ‘se você quiser fazer...’ 
Que era pago. Era  150. Tinha que pagar...  Aí,  depois que você 
fizesse o curso todo, você já ia começar a receber o dinheiro. 

           Entretanto, por hora, tal projeto não conta com a adesão incondicional de Mauro. 

Para o jovem – que de modo algum se mostra insensível às demandas maternas  – conciliar 

trabalho, aptidões e prazer é algo a ser considerado: “Aí eu não quis fazer... que eu não 

gostava de informática.  Era de manutenção e eu não tinha paciência.  Aí eu não queria 

fazer... Minha mãe queria que eu fizesse... Ah, assim, para mim ter  um futuro melhor... Pra 

mim ajudar ela, assim nas despesas”. 

De acordo com o ponto de vista acima expresso, e de certa forma consciente da 

transitoriedade do momento vivido,o jovem afirma querer: 
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Fazer teatro. Fazer teatro e dançar. Dança afro. Uma coisa que eu 
sei, e que eu faço de melhor, que eu tenho vontade de fazer... Mas, 
ainda  não  sei...  Uma hora  eu  quero  ser   jogador  de  futebol...  
uma hora faço teatro... ser ator... uma hora, dançarino. Ainda não 
sei o que eu quero mesmo ser na vida.

Para um garoto esperto e cheio de curiosidade como é Mauro, no momento da vida 

em que ele se encontra, o futuro acena com muitas possibilidades.

Mas  as  incertezas  quanto  ao  futuro  profissional,  que  por  hora  parecem  ir  de 

encontro  às  expectativas  imediatas  da  mãe,  não  abalam  o  que  parece  ser  o  objetivo 

primeiro da educação recebida por Mauro: educar para a ordem e para o trabalho.

Falando  ainda  sobre  o  futuro,  Mauro  deixa  claro  o  que,  de  acordo  com a  sua 

formação, considera inadmissível: 

Traficante. Nunca desejo ser!  Nem botar  um cigarrinho na boca 
[...]   Assim, eu passo por eles às vezes, eu penso: Caraça, cara! 
Esses cara de em vez, assim, arrumar um trabalho, eles não, cara, 
eles querem continuar na vida... assim, de traficante. Aí, eu, passou 
pela minha cabeça que eu nunca quero ser traficante [...]  A minha 
mãe  acha  isso  aí  a  maior  besteira.  Porque,  assim,  minha  mãe 
mostra  isso  mesmo...  minha  mãe  mostra,  assim...  que  eles 
fumando...  pra gente nunca ser o que eles são agora. Aí eu falo 
também pra minha mãe que eu nunca vou ser aquilo... nunca vou 
ser aquilo. Nunca fumar. Nunca botar nada nada na boca. Eu nem 
bebo ainda. Minha mãe fala comigo... Fala, fala, fala nunca devo 
de fazer isso...Nunca fazer nada assim de ruim!

         A ausência paterna na vida de Mauro é parcialmente preenchida pela figura do 

padrasto. Que embora não more com a família (“e tem vez que o meu padrasto fica lá”), 

desempenha algumas funções próprias do papel de pai, seja intervindo no sentido de evitar 

excessos nos castigos impostos aos filhos pela mãe, ou mesmo impedindo que os conflitos 

aconteçam,  atuando  ora  como mediador,  ora  como pacificador  de  ânimos.  Suas  ações 

educativas vão ao encontro dos princípios  e valores transmitidos pela mãe:  “Ele ajuda 

também... Ajuda pra caramba! (...) É uma amizade grande. Assim, minha mãe, às vezes 

fala: ‘Num sei o quê... Vou te bater... Vou te bater...’.  Aí ele já dá um esforço, fala pra 

minha mãe não bater, só falar. Que bater não vai adiantar nada”. 
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          Atuando ainda como mais um elemento a reforçar o sentido da educação materna: 

“Minha mãe conversa com a gente... Ele também conversa com a gente pra gente nunca   ir 

pro lado errado”. 

Além da mãe, outras duas figuras femininas, pertencentes à rede de socialização de 

Mauro,  parecem ter  grande  importância  na  sua  formação.  Uma  delas,  a  madrinha  do 

jovem, faleceu deixando enorme saudade: “Agora eu tive uma grande tristeza que a minha 

madrinha faleceu... às vezes que eu fico falando com a minha mãe, que eu sinto falta dela... 

Aí, do nada, eu começo a chorar”. Trata-se de mais um exemplo de mulher trabalhadora. 

Bastante amorosa e dedicada a ele, suas atitudes iam ao encontro da educação recebida no 

lar:

Que eu convivia com ela... ficava com ela o tempo todo... Morava 
ali perto. Aí eu convivia demais com ela também. Assistia os jogos 
comigo...O que rolava no campo, ficava assistindo. Era só minha 
madrinha. Ficava com ela o tempo todo. O tempo todo não, difícil, 
que ela trabalhava também...  Aí  me dava as coisas...  Eu,  assim, 
Páscoa, eu dava uma caixa de bombom pra ela, ela dava uma pra 
mim. Ia dividindo eu e ela. E às vezes eu fico com falta dela.

A avó materna é outra figura importante na formação de Mauro. Além de colaborar 

com a educação dos netos (“Minha avó brinca muito com a gente...Minhas irmãs se abrem 

com ela...Eu me abro com a minha avó”), parece ser o agente social mais importante na 

relação que o jovem mantém com o local de moradia. Atuando decisivamente no processo 

de construção do conjunto das suas representações sobre a favela e seus moradores. Aqui 

representada como um ambiente de solidariedade: 

Minha vó é conhecida por todo mundo onde ela mora. Assim, é 
uma favela...Ela passa por lá, todo mundo: ‘Ô Glorinha!’ Mora na 
favela. Não tem nem nome. É assim... a parte do Pau Rolô... Aí 
minha vó passa, todo mundo: ‘E aí Glorinha !?’ Minha avó: ‘Aí, 
meu filho!  Tudo bem com você aí?’ Tem dias  que  a  minha  vó 
oferece canjica. Minha vó faz canjica lá... Aí, todo mundo entra lá, 
pra comer canjica...[...] Porque lá todo mundo conhece todo mundo 
[...]  e se precisa, um ajuda o outro.

A princípio, o fato de participar, com mais freqüência, de redes  sociais   onde        a 
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grande maioria dos agentes apresenta baixos níveis de escolarização, não impede Mauro de 

alimentar o desejo de chegar à graduação. Por outro lado, as palavras do jovem,   ao     falar

desse seu “sonho”, apontam mais uma vez para o “modelo” seguido na sua educação. Isto 

é,  aquele  baseado  no  mérito  pessoal,  alcançado  pelo  esforço  individual,  coroado  pelo 

reconhecimento de terceiros e a conquista definitiva de um lugar no mercado de trabalho, 

que garanta a sobrevivência digna do trabalhador: 

Pra  mim,  assim:  eu  quero  terminar  o  estudo...  pra  mim ter  um 
trabalho bom... Fazer aula disso, aquilo...Aí eu fazer, na faculdade.. 
Por  exemplo:  fazer  uma aula  de teatro,  na faculdade.  Aí eu me 
esforçar  mesmo.  Aí  eles  me  dá  um trabalho...Aí  eu  fazer  esse 
trabalho mesmo,  de  ator...Pra  eles  me  pegarem assim,  pra  fazer 
uma novela...Esse é o meu sonho.

Educado tendo o trabalho como um valor, Mauro acredita que: “só assim que eu 

tenha  um futuro  melhor...  Que eu  tenha  um futuro  melhor  pra  ajudar  minha  família... 

Ajudar os que precisam também...”.

Portanto , os relatos deste jovem indicam que suas experiências fora do ambiente 

familiar  estão favorecendo o fortalecimento dos princípios educativos transmitidos pela 

família. Contribuindo para que ele prossiga agindo de acordo com a ordem legal.

Aldo
“Num seguir outro caminho. Seguir sempre o caminho certo, que os pais 
aconselham...”

O convite para a entrevista foi bem recebido por Aldo. Não foi preciso nenhum 

argumento  especial,  além  da  exposição  dos  motivos,  para  convencê-lo.  A entrevista 

aconteceu na escola, após o término das aulas, como havíamos combinado. Contou com a 

presença e a “participação” de um outro entrevistado, o Mauro.77 

Antes de começarmos a gravar, mais uma vez, fiz a sugestão do roteiro para que o 

jovem  se  orientasse  durante  o  seu  relato.  Do  começo  ao  fim  da  entrevista,  embora 

demonstrando pouca familiaridade com o hábito de falar da sua   vida     assim   como    foi 

77 Mauro, como já foi afirmado anteriormente, “assumiu” o papel de “auxiliar de pesquisa”. Com o apoio  e 
a pedido de Aldo, de quem é muito amigo e colega de turma na escola, permaneceu e participou da 
entrevista. Sem comprometer, contudo, a qualidade do seu desenvolvimento. 
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proposto pela pesquisadora,  Aldo não demonstrou qualquer constrangimento diante dos 

seus interlocutores.

As atitudes e a aparência do jovem já sugerem que se trata de alguém bastante bem 

cuidado e educado de acordo com as regras consagradas de urbanidade.  Sempre muito 

limpo e arrumado, o jovem moreno, de rosto simpático e facilmente sorridente, é muito 

afável e popular entre os colegas. Embora seja considerado pelos professores um aluno de 

desempenho medíocre, é visto como um bom garoto por todos, graças à sua simpatia e 

urbanidade.  

Aldo tem 14 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro e foi criado no Morro São 

João, onde mora com os pais e um irmão mais velho (18 anos). 

O pai  de Aldo nasceu no interior  do Ceará.  Filho de uma família  muito pobre, 

começou a trabalhar ainda criança. Sua escolarização não foi além da alfabetização: “Meu 

pai não estudou. (...) com sete anos de idade já trabalhava, ajudava o pai dele. Ele tinha 

uma vida muito difícil”. 

Ainda bem jovem, veio para o Rio de Janeiro e se profissionalizou como garçon. 

Até hoje trabalha num conhecido restaurante da zona norte carioca.  

            Do ponto de vista de Aldo, seu pai é um homem trabalhador (“o meu pai, desde que 

ele chegou no Rio, ele trabalha num restaurante de garçon”);  pai bastante exigente (“meu 

pai cobra ... ele passa dos limites, ele cobra bastante”) e  muito comprometido com o bem-

estar da família . Seus relatos também deixam ver que se trata de um homem bastante cioso 

da sua autoridade de “chefe da família”. No limite, é capaz de fazer uso da violência física 

para garantir a obediência dos filhos (“quando ele está com a cabeça quente, ele ameaça e 

cumpre”).  Por  outro lado,  além de  provedor  do lar,  sempre  participou dos  cuidados  e 

orientação dos filhos: 

Ela (a mãe) saía pro trabalho... aí meu pai ficava em casa (...) Aí 
ele saía de casa quatro horas.  Aí  a  minha  mãe  chegava,  ficava 
com a gente. Aí ele ia. Quando ele voltava, ficava com a gente e a 
minha  mãe  ia.  E  assim  era  a  rotina.  (...)  Meu  pai  dá  muito 
conselho. Meu irmão vai pro baile, aí meu pai fala: “volta na hora 
certa”(...)  Aí  o  meu  pai  fica  preocupado.  Aí  ele  fica  a  noite 
inteirinha acordado esperando ele chegar. E só quando ele chega 
que o meu pai vai dormir.
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 A mãe de Aldo, tal  qual o marido,  é cearense,  de origem popular e tem baixa 

escolaridade. Como ele, ainda na terra natal, começou a trabalhar muito cedo para ajudar  a 

família. Veio jovem para o Rio. Aqui conheceu e casou-se com o pai de Aldo. Atualmente é 

dona de casa, mas já trabalhou como empregada doméstica. Do ponto de vista de Aldo, é 

uma  mãe  dedicada  e  equilibrada  quanto  às  cobranças  feitas  aos  filhos.  Como  tive  a 

oportunidade  de  também  entrevistá-la,  pude  confirmar  que  a  criação  dos  filhos  tem 

absoluta  centralidade  na  vida  dela  e  na  do  marido,  posto  está  que  todos  os  esforços 

significativos do casal se voltam para a manutenção e a educação da prole. 

Aldo e o irmão cresceram, então,  sob os cuidados dos pais. Cuidados e intensa 

vigilância. Sobre a infância, conta o jovem:

Era difícil eu tá na rua naquela época! Porque meu pai nem minha 
mãe  quase  não  tinha  tempo...Minha  mãe  tinha  mais  tempo  no 
finalzinho de semana. Aí eu saía com a minha mãe... Minha mãe 
deixava eu ficá brincando ali com os meus amigos... assim perto. 
Deixava  com a  minha  tia,  pra  conversá...  Que  a  minha  família 
mora lá tudo perto da rua. Lá na comunidade mesmo. Aí minha 
mãe descia, ficava conversando um pouquinho com a minha tia... 
aí eu ficava ali na frente, na frente mesmo da casa da minha tia ... 
Que era onde hoje é rua...Que tinha um espaço bom que a gente 
ficava brincando ali... ali.... meus amigos.

Tamanha preocupação, parece, está ligada às representações da mãe sobre o local 

de  moradia,  posto  que,  nas  palavras  dela:  “Criamo  o  Aldo  na  medida  do  possível. 

Ensinando o que é bom pra ele. Tentando ensina pra ele o que aprendemo com os nossos 

pai... Apesa de se nesse luga aqui tão perigoso, tão... tão violento, a gente passa o que pode 

pra eles.” 

Entretanto, esclarece: 

Aqui é até mais tranqüilo... Porque tirando a chegada da polícia, é 
tudo tranqüilo. Meu marido sai pra trabalha três e meia da tarde e 
volta por volta de quatro da manhã, cinco da manhã. Sempre chego 
aqui tranqüilo, nunca aconteceu nada com ele... e não tenho o que 
fala daqui não.

Porém: “Porque eu gosto de evita... tento previni. Se fica direto na rua,  você nunca 
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sabe quando perigo vem...então eu mantenho eles mais dentro de casa, porque eu nunca sei 

quando é que  tá o perigo aqui fora.” 

                        O maior dos perigos está ligado às incursões policiais na favela. Como a 

maioria dos seus moradores, a mãe de Aldo teme ver algum dos seus filhos em meio ao 

fogo cruzado entre policiais e  traficantes. 

A escolarização de Aldo iniciou-se na classe de alfabetização, aos sete anos, em 

escola  da  rede  privada  de  ensino.  Como o  irmão,  cursou até  a  quarta-série  do ensino 

fundamental no mesmo estabelecimento. O jovem guarda boas recordações desse tempo. 

Todas  relacionadas  ao  lúdico  e  ao  afetivo.  Não  faz  qualquer  menção  de  práticas 

discriminatórias  sofridas  por  ele  ou  seu  irmão  nesta  unidade  escolar  por  conta  de  ser 

morador de favela. Destaca, inclusive, o fato da sua amizade com o filho do diretor, seu 

colega de turma:

Eu estudava aqui, nesse coleginho  Iran Cardoso... Eu estudei ali, 
até a quarta série. Lá a gente fazia várias brincadeiras... fazia 
várias traquinagens. Eu, o filho do diretor, também era da minha 
sala...Nós  se  juntava,  brincava  de  várias  coisas  no 
parquinho...Fazia  várias  brincadeiras.  [...]  Meu  irmão 
também...Meu irmão era da quarta...Ai, quando eu saí de lá, eu vim 
direto pra cá.

 A partir da quinta série foi transferido para uma escola pública da rede municipal, 

onde está cursando o oitavo ano do último ciclo do Ensino Fundamental. Ali já estavam 

matriculados seu irmão e dois primos.  

O  processo  de  adaptação  de  Aldo  ao  ambiente  da  escola  pública  ocorreu  sem 

maiores dificuldades. Atualmente é um aluno bastante popular entre os colegas. Afirma e 

demonstra gostar bastante da vida escolar.  Do seu ponto de vista,  a escola oferece um 

ensino de qualidade: 

Aqui, quando eu cheguei aqui, também fiquei muito nervoso. Não 
conhecia  o  colégio  quase  nada.  Aí,  cheguei,  fui  na  sala...  Aí 
comecei a puxar assunto com os garotos. Não conhecia ninguém, 
mas que eu não ia ficar quieto na minha, comecei a puxar assunto. 
E assim, fui fazendo amizade, mais amizade... E agora eu conheço 
a escola toda! Aqui é muito bom. Aqui tem um ensino muito bom. 
Os professores são bons, tem um ótimo ensino.
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A reprovação  sofrida por ele na quinta série não parece ter interferido na avaliação 

positiva  que  faz  da  escola.  Como  a  maior  parte  dos  colegas  que  passaram  por  tal 

experiência,  Aldo  se  considera  o  único  responsável  pelo  fato.  Afirma  que:  “fiquei 

reprovado por causa da conversa e da bagunça”.

Não só pela qualidade do ensino, mas a escola é especialmente valorizada como 

espaço de confraternização e trocas afetivas. Mas também como opção ao ócio indesejado: 

“Porque em casa eu não fico fazendo quase mais nada agora. Aqui eu venho, converso com 

os meus amigos... faz compartilhação”.

A adaptação de Aldo ao ambiente escolar foi certamente facilitada pela educação 

recebida dos pais, que não entra em choque com os princípios que regulam as práticas 

escolares. Da mesma forma, sem problemas relacionais na família e na rede mais ampla de 

socialização, pode com facilidade estabelecer novas relações afetivas e funcionais.78

O cotidiano de Aldo,  de segunda à sexta-feira,  tem as manhãs ocupadas com a 

escola e as tarde com o Aiacom. 79

78 No que diz respeito ao parecer de Aldo sobre a qualidade do trabalho realizado na escola pública, pode 
tratar-se de um efeito da legitimidade, afinal não se pode perder de vista o fato de a pesquisadora ser sua 
professora. É interessante observar que  pode ter ocorrido com a mãe de Aldo. Durante a entrevista , ela 
lamentou não ter atualmente os meios econômicos para manter os filhos em escolas da rede privada. 
Entretanto, teve muita dificuldade em apontar objetivamente as razões da sua preferência, ao falar sobre o 
início da escolarização dos filhos na escola privada: “Eu nem sei explicar... Eu acho porque daria mais 
tempo pra mim... Pra mim poder ir trabalhar também. Aí eu poderia escolher o horário se eu quisesse. E 
na época, o meu marido ganhava um pouquinho melhor, e dava pra gente manter no colégio particular. 
Mas depois foi ficando tudo muito caro, ficando mais difícil... Aí não deu mais”. 
Sobre a continuidade do processo de escolarização dos filhos, considerando o ensino público e o privado, 
se tivesse os meios para escolher, afirma: “Teria mantido (na escola particular). Por que  eu não sei. Não é 
dizer que é uma escola melhor... Eu acho que eu teria mantido, se eu pudesse, até hoje, eles no colégio 
particular porque... é melhor. Eu não sei explica a maneira, mas eu acho que seria melhor pra eles. Porque 
hoje o Adriano (irmão) está de noite... Eu fico morta de preocupada quando ele sai pra estudá ... Se eu 
pudesse, botava num particular...”
Além dos possíveis “efeitos da legitimidade”, ao analisar as observações da mãe de Aldo sobre o ensino 
público e o privado, é importante considerar o senso comum hoje prevalecente sobre o tema. E que está 
associado, principalmente, ao processo de democratização do acesso  à escola pública, que não tendo sido 
acompanhado  de  investimentos  suficientes  para  manter  a  qualidade  do  ensino  público  –  que  já  foi 
considerado, em geral, de qualidade igual ou superior ao privado – levou-a ao triste estado de “uma escola 
pobre para os pobres”. Não deixando de considerar também como parte desse processo, o avanço da idéia 
da educação como mercadoria capaz de gerar grandes lucros monetários aos seus investidores, o que fez 
crescer  o  número  de  estabelecimentos  privados  e  a  visão  destes  como superiores  em qualidade  aos 
públicos. 
Em  síntese,  a  democratização  do  ensino  público  –  sem  efetivos  investimentos  –  e  o  avanço  da 
privatização da educação fizeram avançar  ,  entre  outros desdobramentos,  um notável  preconceito em 
relação à escola pública. O que  faz  com que aqueles pais de fato preocupados  com a qualidade da 
escolarização  dos seus filhos, a princípio, optem, quando podem pagar por ela, pela escola privada. Penso 
que a mãe de Aldo se enquadra  neste caso.

79 O Armazém de Idéias e Ações Comunitárias (Aiacom) faz parte da obra social do grupo de religiosos da 
ordem de Santo Agostinho, pertencente à  Igreja Católica Romana. (fonte:www.agostinianos.org.br).
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Quando eu saio daqui, vou direto pra Aiacom. Direto não, vou pra 
casa,  almoço,  tomo  um  banho...aí  vou.  De  vez  em  quando  eu 
almoço lá,  que também dá comida...Lá tem várias atividade...Lá 
também eu faço teatro, dança... e vários esporte de educação física. 
Jogo bola, faço vôlei, basquete...Tem a oficina de informática...

É bastante interessante observar que foi o próprio Aldo que pensou e sugeriu à mãe 

uma alternativa para a ocupação do tempo dele: “Ah, porque eu ficava em casa sem faze 

nada. Aí eu vivia pedindo: mãe, me bota num curso...me bota num curso... Aí, nada de 

acha...Aí ela lembrou da Aiacom . Aí ela me botou na Aiacom”. 

No período anterior ao seu ingresso no Aiacom , Aldo passava as tardes confinado 

no  espaço  residencial,   mais  uma  vez  confirmando  os  temores  que  prevalecem  entre 

aqueles que residem nas favelas: 

Eu  ficava  dentro  de  casa.  A essa  hora,  não  tem  ninguém  na 
rua...todo mundo tá assim: quem estuda de tarde, vai pra escola de 
tarde. Aí eu ficava em casa, ficava vendo televisão...brincava na 
minha varanda...aí ficava dentro de casa. Não há quase crianças na 
rua porque, essa hora, é muito perigoso. Porque é essa hora que os 
policiais gosta de ir lá.

Passados vários anos desde  então, o rigor e o controle pelos pais do uso do tempo e 

dos  espaços  freqüentados  pelo  jovem  continuam.  Certamente  porque  permanecem  os 

motivos que os levaram (e ainda levam) a considerar esta atitude uma das mais adequadas 

estratégias a serem utilizadas na educação dos filhos. Sendo assim, atualmente, diz  Aldo: 

“Só desço pra rua... Ela deixa eu sair... eu só desço pra rua por volta de sete horas...sete e 

meia... De noite é muito mais tranqüilo que de manhã”.

Assim,  os  horários  de  Aldo  parecem  bem  definidos,  do  mesmo  modo  que  a 

ocupação do jovem nesses horários. Tudo sob controle e vigilância da mãe  –  inclusive os 

momentos dedicados ao ócio ou ao lazer: 

Aí eu saio mais sexta, sábado e domingo...Que dia de semana é 
mais ficá em casa pra   estudá. Aí eu chego da Aiacom cinco horas. 
Vou  uma  hora,  chego  cinco  horas...Fico  em  casa.  De  vez  em 
quando vou na minha tia...Volto pra minha casa. Tudo perto. Vou lá
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conversá com a minha tia, quando eu não quero mais ficá em casa, 
tem nada pra fazê  em casa... eu desço na rua... fico lá conversando 
com os amigos... vou lá nas minhas tias...vou vê  meus amigo... 
vou na lan house...É de frente pra casa da minha tia... Vou lá, fico 
lá.  É tudo dentro da comunidade...Aí  vou lá no campo, ver um 
pouco do futebol, lá. Aí volto, fico andando pela comunidade. 

Diferente daquilo que ocorre com a maioria dos seus colegas, Aldo não participa da 

execução de tarefas domésticas, apenas arruma a sua cama. 

Suas atividades ligadas ao lazer nem sempre acontecem no espaço da favela. Não é 

incomum na vida de Aldo sair na companhia de seus familiares para  se divertirem juntos:

Mais dia de final de semana e terça-feira, que é a folga do meu pai. 
Agora então que eu não saio muito  mais os quatro juntos, que o 
meu irmão trabalha...meu pai também. Minha mãe fica em casa, eu 
e minha mãe.. [...] Tem vezes que a gente sai pra almoçar fora, vai 
a restaurante...vai na feira...80  A gente vai no shopping... 

Considerando a educação recebida dos pais, não surpreende que, entre os planos 

futuros de Aldo, esteja o de seguir o caminho do irmão mais velho, que estuda e trabalha. 

Seu  desejo  é  concluir  o  Ensino  Fundamental  e  começar  logo  a  trabalhar.  Mas  sem 

abandonar  a  escola.  Como fez  o irmão,  Aldo pretende matricular-se  em um programa 

destinado à preparação de jovens para o ingresso formal no mercado de trabalho  (“que 

aquele curso lá também é muito bom, que sai direto logo pro trabalho”81). Trabalhando e 

estudando pretende: “saber tudo de computador! Eu adoro informática. Nessas empresas 

grande  que  mexê  com computação,  pretendo  ser  um bom funcionário  que  sabe  mexê 

bastante com computação”.

No contexto da educação recebida por Aldo, a entrada no mercado de trabalho tem 

um  significado  especial.  Somada  à  maioridade,  o  estatuto  de  trabalhador  garante  a 

diminuição paulatina do controle objetivo dos pais sobre os filhos.  Um exemplo  disso é  a 

80 O jovem está se referindo à feira de tradições nordestinas, que acontece, há várias décadas,  todos os 
finais de semana, numa grande praça no bairro de São Cristóvão (nos últimos anos, mais precisamente, no 
interior do Pavilhão de São Cristóvão, ali localizado), zona norte carioca. 

81 Aldo  está  se  referindo  ao  “Círculo  dos  Amigos  do  Menino  Patrulheiro  –  Campmangueira  .  Projeto 
socioeducativo  integrante do Programa Social da Escola de Samba Estação Primeira Mangueira que atua 
no processo de formação profissional e pessoal de adolescentes. (fonte: www.campmangueira.org.br).
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“permissão”  dada  ao  irmão  de  freqüentar  determinados  locais   – como os bailes   funk, 

considerados muito perigosos pelos pais  –  e  uma notável  flexibilidade em relação aos 

horários de retorno ao lar:

Meu irmão vai pra baile.. aí o meu pai fala: volta na hora certa. 
Meu pai fala assim: “Oh, vai num meia-noite,  volta umas três e 
meia...” Aí o meu irmão fala: “ta bom, pai, vou voltar essa hora.” 
Aí, quando meu irmão vem aparecer em casa é... já é de manhã 
com o dia claro... Meu irmão gosta de se divertir pra caramba! Aí o 
meu pai fica preocupado. Aí ele fica a noite inteirinha acordado 
esperando ele chegar.  E só quando ele chega que o meu pai vai 
dormir.  O  meu  pai  chega  de  madrugada  também...O  meu  pai 
trabalha  de  quatro  horas...  a  madrugada  toda...  Porque  é  num 
restaurante  e  ele  só  sai  do  restaurante  quando  a  casa 
fechar...quando parar de chegar cliente... Aí,  fica esperando o meu 
irmão [...] Antes do meu irmão chegar ele fica: “Ah, eu vou pegar 
ele!” Num sei o quê... “Quando ele chegar ele vai escutar!” Aí o 
meu irmão chega. Para a preocupação, do meu irmão tá  ali... Meu 
pai vai se deitar, num fala nem nada... Só fala: “Eu num falei que 
era pra você chegar mais cedo?” Num sei o quê... Aí o meu irmão: 
vai se deitá.   

          Ciente, é possível, da transitoriedade do momento que vive e do significado que isso 

possa  ter  no  campo  das  escolhas  ligadas  à  vida  futura  (e  adulta),  Aldo  admite  a 

possibilidade de mudar sua escolha profissional no caminho para: “[...] um futuro bom. 

Mas agora eu só quero mesmo... eu pretendo mexer bastante com computação...Esse é o 

sonho que eu tenho ainda. Mas de repente, eu posso mudar de sonho, eu não sei...”

Entretanto,  “mudar  de  sonho”  não  admite  a  possibilidade  de  afastar-se  das 

orientações familiares e dos princípios que nortearam a sua educação. Ou seja, jamais lhe 

ocorreu fazer algo que não estivesse de acordo com a ordem legal. Sendo assim, como a 

maioria  dos outros entrevistados,  Aldo considera inadmissível  qualquer  proposição que 

signifique em algum momento da sua vida: 

Entrá  pra  vida  do  crime,  isso  é  uma  coisa  muito  ruim.  Não 
pretendo nunca entrá nisso... Ficá fazendo arruaça também na   rua, 
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não  pretendo  fazê  isso  não.  Isso  que  nunca  me  passou  pela 
cabeça... Minha mãe também vê do mesmo jeito. Minha mãe, meu
pai,  minhas tia,  meus tio me dá conselho pra nunca entrá nessa 
vida. Que essa vida não tem rumo. Que o único rumo que tem é ser 
preso e  ser  morto.  Meu pai  me  dá  muito  conselho,  minha  mãe 
também. Que aí, de vez em quando, quando a polícia bate lá, aí 
eles saem correndo... Porque a ordem é que eles não pode atirá, aí 
eles sai correndo. Aí o meu pai fala... Meu pai vira e fala pra mim: 
“Aí  meu  filho,  essa  é  a  vida  de  quem  não  presta.  Aí,  fica  aí 
correndo de polícia...”

Dois  tios  maternos  de  Aldo,  no  passado,  envolveram-se  com drogas  e  tráfico. 

Foram “resgatados” para o mundo da ordem legítima e legal pelas irmãs:

Meus tios, já foram, mas minha mãe... minha mãe e as duas irmãs 
dela, minhas duas tia, conseguiram tirar eles de tudo. Eles também 
gostavam muito de fumar,  só  que  pararam com tudo.  Tão tudo 
trabalhando agora. Tem um tio meu que virou até crente. Tá quase 
sendo pastor...Saíram dessa vida totalmente. Tão tudo agora bem 
de vida... Pararam com isso...Não se envolvem mais.

Na observação  sobre  o envolvimento  dos  tios  maternos  – que  não  registra  os 

motivos da adesão, mas dá destaque ao esforço, bem-sucedido , de mulheres da família no 

sentido de resgatá-los – podemos notar a presença, entre outras, daquela concepção que 

diferencia, por contraste, trabalhadores de bandidos. A religião, por outro lado, não aparece 

como elemento de resgate e salvação, como é comum, mas como uma espécie de emblema 

da opção pelo retorno ao caminho da ordem.

           A rejeição ao ethos criminoso impede e/ou dificulta o relacionamento de Aldo com 

jovens envolvidos com o uso de drogas e atividades criminosas. Nas suas palavras: “Não 

tenho nenhum amigo que é envolvido com isso não. Tem um lá, mas eu quase não paro 

com ele nunca. Não falo muito com ele não. Ele não é muito meu amigo não. Não falo 

muito com ele não. Só falo oi, tá ,valeu  e tchau”. 

       Aldo busca explicações  para o  envolvimento de  jovens  com o tráfico  nas  suas 

condições subjetivas de vida: “Eu acho que ele teve uma infância muito ruim. Sem muitas 

condições. Não ter muitas condições, não ter um estudo... não ter um carinho ali... Não ter 

uma compreensão ali do lado... não ter nenhum parente para aconselhar... acho que é isso”.

                



          84

       É nítida a comparação que faz daquelas condições com as suas: “eu tenho muito 

apoio”. Aldo acredita que para os jovens o melhor é : “[...] andar sempre no caminho certo. 

Pra ele num ir pro caminho errado. Num seguir outro caminho. Seguir sempre o caminho 

certo, que os pais aconselham...  só”. 

Os relatos de Aldo sugerem que os princípios e valores transmitidos pelos seus pais 

foram internalizados. Para tanto também contribuíram os ambientes e redes sociais dos 

quais o jovem vem participando.  Atualizando e fortalecendo os princípios e valores da 

educação familiar, as realidades educativas percorridas pelo jovem contribuíram no sentido 

mantê-lo no caminho da ordem legítima e legal. 

Paulo
                                 “ Pra mim, eu sou o máximo! Sou o cara!”

Paulo recebeu e aceitou o convite para a entrevista sem demonstrar surpresa. Ele já 

sabia que eu vinha realizando esse trabalho há algum tempo e parecia supor que seria 

convidado a participar. O curioso é que eu, mal informada sobre o seu local de moradia, 

não o colocara entre um dos meus possíveis sujeitos-entrevistados.82 

 A  entrevista  ocorreu  na  escola,  após  o  término  das  aulas,  como  havíamos 

combinado.  De todos  os  entrevistados,  Paulo foi  o  único  visivelmente  preocupado em 

controlar impressões sobre a sua imagem. Durante o depoimento, esforçou-se para dizer o 

que achava que a pesquisadora esperava que ele dissesse. 

Paulo  é  um jovem de  aparência  agradável,  negro,  magro,  de  estatura  mediana. 

Sempre muito limpo e arrumado. Com facilidade assume ares compenetrados e imposta a 

voz ao falar. Por vezes chega à afetação nos gestos. É muito inteligente, bem articulado e 

crítico. Tem um domínio da norma padrão da língua bem superior ao da média dos seus 

colegas. Já teve problemas no relacionamento com os colegas e professores, mas, ao que 

tudo indica, estes foram gradativamente superados.   Aos 14 anos, mora com a avó materna 

(56 anos) e uma meia-irmã mais nova (seis anos). Não conheceu o pai biológico.  Para  ele, 

82 Foi o acaso que me fez saber que Paulo morava em uma favela. As informações anteriores nada sugeriam 
nesse sentido. Certa feita, durante uma conversa (como professora e aluno), enquanto apreciávamos a 
paisagem de uma janela da escola, o jovem apontou-me sua casa  (na verdade, a distância, pouco mais do 
que um ponto branco em meio a tantos outros no morro indicado), afirmando que ela ficava no Morro do 
Encontro. 
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seus pais são os avós maternos. E é assim, chamando-os de mãe e pai, que a eles se referiu 

o tempo todo da entrevista. 

A relação de Paulo com a mãe biológica (32 anos) é marcada pelo ressentimento. 

Optou  pelo  desprezo  por  ela  como uma resposta  ao  descaso  do  qual  se  sente  vítima. 

Também não  aceita  o  fato  de  ela   sonegar-lhe  o  direito  de  saber  quem  é  o  seu  pai 

biológico:83 “Não sei, ela nunca quis me dizer”. 

 Embora sejam vizinhos, pouco se relacionam. Quando se refere a ela, e são raras as 

vezes em que isso acontece, é usando o nome próprio:84 

Minha avó é a pessoa que eu chamo de mãe. A Sandra, minha mãe 
biológica,  nunca ligou pra  mim [...]  E também é uma pessoa a 
quem eu  nunca  quis  dar  atenção.  A pessoa  de  quem eu  gosto 
mesmo é a minha avó. Aliás, as pessoas: minha avó, meu avô e 
meus tios. Também são as pessoas que eu mais me importo.

 

                 E :

É  o meu avô.  Mas eu  chamo de  pai  porque  é  uma  pessoa  que 
significa  muito  pra  mim.  Sempre  me  ajudou.  Sempre  que  eu 
precisei, ele tava lá pra me amparar... E é uma pessoa super legal 
comigo  [...].  Eu  vejo  sempre.  Eu  já  fui  na  casa  dele...  Ele  vai 
sempre  na  minha...  Almoça  com a  gente...  Passa  o  dia  com a 
gente... Ele e os meus tios. Que são, no caso, filhos dele. Que me 
batizaram...

 Como deixa claro o seu relato, o afeto de Paulo é dirigido aos avós e aos tios – 

filhos do primeiro casamento do avô – e a uns poucos amigos da vizinhança, da escola e do 

projeto.  O mesmo não se pode afirmar em relação ao que sente pela irmã. Entretanto, 

considerando informações obtidas com a avó, é nítido que assumiu, junto com ela, a tarefa

83 Ao que parece, é um sentimento compartilhado com a avó. 
84 Quando Paulo considerou necessário fazê-lo, para tornar mais claro algum dos seus argumentos, referiu-

se a ela como “minha mãe biológica”.
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de cuidar e educar a caçula. Da mesma forma, nada indica que a relação dos dois seja 

conflituosa.85 

A residência de Paulo e sua família é uma ampla casa,  muito bem construída e 

equipada, localizada numa via principal do Morro do Encontro, no Engenho Novo. A rua é 

perfeitamente urbanizada.  A vizinhança é composta, em grande parte, por casas protegidas 

por  altos  muros.  Herança  materna,  a  propriedade  vem recebendo,  ao  longo  dos  anos, 

inúmeras benfeitorias. Sua avó foi morar ali ainda criança com a família.86 O jovem tem 

grande apreço e orgulho de  sua residência. Considera que dentro do seu lar há tudo de que 

ele gosta e precisa para ser feliz (“Pra mim é a melhor casa que tem na rua e a melhor casa 

que  eu  já  vi.  Lá  dentro  tem tudo  que  eu  gosto  e  fora,  também”).  Como  alguns  dos 

entrevistados,  Paulo considera  que é  a  vizinhança,  ou melhor,  a  maior  parte  dela,  que 

compromete  a  qualidade  do local  onde  mora,  inclusive  atraindo a  polícia  para  lá87.  À 

frente,  veremos exemplos deste seu ponto de vista.

Sem sombra de dúvida, a figura em destaque na formação de Paulo é a sua avó. 

Com ela  vive  desde  o  nascimento.88 E  nunca  passou por  dificuldades  econômicas.  Os 

rendimentos da avó (oriundos de variadas fontes, todas legais) garantem à família uma vida 

segura e confortável.  

A educação do jovem tem sido marcada pelo rigor disciplinar. Cresceu sob intensa 

vigilância da avó. Cuidados não lhe faltaram. Tampouco castigos físicos como punição 

pelos “erros cometidos”: “Quando eu errava, minha mãe me batia...”. Violência que ele 

naturaliza ao afirmar: “como todo mundo”. Entretanto, mais adiante veremos que ele não 

concorda com este tipo de medida disciplinar.  

Criança, não era permitindo a Paulo brincar na rua. Quando saía, era quase sempre 

na companhia da avó e, algumas poucas vezes, na do avô. Os avós são separados, mas o 

avô nunca descuidou do neto, como já foi visto.

Paulo não é religioso mas, para estar de acordo com um desejo do avô,    participará 

85 A irmã mora com ele e avó há quatro anos. De acordo com Paulo: “Até dois anos ela morava com a mãe”. 
Mas aí, ela se aborreceu com a mãe e disse que não queria mais morar com ela. Desde então, ela mora 
com a gente. Mas, de vez em quando, ela vai lá na mãe,  conversa e depois desce”.

86 Durante a pesquisa de campo tive a oportunidade de conhecer a residência. Lá passei toda uma tarde 
gravando o depoimento da avó de Paulo. Dona Neuma me recebeu, e me tratou por todo o tempo em que 
lá   permaneci, de maneira muito generosa e hospitaleira.

87 Este também é o ponto de vista da avó, declarado durante a entrevista que fizemos.
88 .A avó tem a guarda legal de Paulo, obtida ( sem qualquer resistência da filha, segundo conta) quando o 

neto estava com seis anos. 
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de um ritual da Igreja Católica, a chamada “primeira comunhão”.89

 Ao tratar da sua relação com a vizinhança, Paulo tem um discurso que em tudo se 

assemelha  ao  da  avó.  É  um ponto  de  vista  que  considera  a  maior  parte  dos  vizinhos 

composta por pessoas com as quais deve evitar interagir.  Seja porque: “criam caso por 

qualquer coisa... discutem por qualquer coisa...”, ou: “porque são pessoas que fumam, são 

pessoas que bebem”, “que a polícia sobe atrás”.  Por isso, como se o convívio pudesse 

trazer uma espécie de contágio, ele diz que: “são pessoas que eu mantenho distância”, para 

“evitar o mau convívio... pra não ficar com uma fama ruim, como todo mundo”.  E assim, 

embora afirme haver entre os vizinhos “pessoas que eu gosto muito também”, prevalece a 

atitude desconfiada: “mas são pessoas que também não dá pra confiar cem por cento [...] 

Então, eu considero eles só colegas”. 

Paulo parece orgulhoso ao afirmar que foi alfabetizado pela avó (que cursou até o segundo 

ano do ensino médio técnico): “Antes dos seis anos, minha mãe me ensinava a ler com 

cartilhas o abecedário. Eu fui para o jardim, mais ou menos lendo. Fui pro C.A., lendo e 

escrevendo muito bem.”90

O processo de escolarização de Paulo vem sendo acompanhado pela freqüência aos 

projetos  educativos,  destinados  às  crianças  e  aos  jovens,  ligados  ao  G.R.E.S.  Estação 

Primeira de Mangueira .91 Ele considera essa participação o que há de mais importante na 

sua  formação  pessoal.  E  aponta  várias  razões  para  isso.  Desenvolveu  seus  talentos 

aprendendo a dançar e tocar instrumentos musicais – o que lhe dá muito prazer. Como 

participante  bem-sucedido   do  projeto,  já  se  apresentou  para  diversos  públicos  e  em 

variados espaços  – alguns fora do estado do Rio de Janeiro. 

O jovem percebe que alguns desses espaços por ele visitados não são freqüentados 

por membros das classes populares. Por conta disso, considera  a própria passagem por tais 

89 De acordo com a avó, que afirma ser  católica,  mas  que também freqüenta cultos de religiões afro-
brasileiras: “O Paulo não suporta igreja. Com 14 anos vai fazer primeira comunhão porque o pai sentou 
com ele e conversou .(...) Vai fazer com os jovens. Ele não entrou esse ano porque ele ia fazer comunhão 
com as crianças e são dois anos. E o jovem não, o jovem entra em janeiro, faz em outubro. (...) Ele vai 
fazer a primeira comunhão fazendo gosto ao pai.  Que o pai  fala com ele,  ele obedece.  Ele é assim: 
primeiro ele debate bastante, depois ele obedece.

90 De acordo com o relato de sua avó, Paulo foi matriculado, com  dois anos e meio, no Projeto do Aiacom 
par que pudesse “conviver com outras crianças”. Lá permaneceu um ano. A seguir, foi matriculado em 
estabelecimento  do ensino  provado,  de  orientação  religiosa  (protestante  tradicional),  onde  fez  a  pré-
escola. O ensino fundamental cursa, desde o início, em estabelecimento da rede pública. 

91 Integram  o  programa  social  do  G.R.E.S  Estação  Primeira  de  Mangueira  diversos  projetos  sociais 
desenvolvidos  em várias  áreas.  Paulo  participa  do  G.R.C.  Mangueira  do  Amanhã  e  do  Projeto  Vila 
Olímpica.
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locais  como  um  prêmio.  E,  assim,  sente-se  feliz,  gratificado  pelos  seus  esforços,  e 

estimulado a novos investimentos nas atividades que lhe garantiram tais oportunidades: 

“Já fiz coisa que nenhum colega meu fez: já almocei no Pão de Açúcar... Já jantei no Morro 

da  Urca...  Fiz  viagens  ao  Paraná  e  a  outros  lugares...E  nada  disso  pagando!  Isso  é,  a 

Mangueira pagando pra mim. Por quê? Porque eu já me esforcei muito no projeto”.

Ao mesmo tempo, entende que precisa manter um bom desempenho escolar. Para 

isso freqüenta aulas de reforço com uma “explicadora particular”. Um esforço extra que 

lhe  tem garantido:  “boas  notas  no  colégio.  Mesmo  conversando,  fazendo  bagunça,  as 

minhas notas no boletim são sempre boas. E, não é à toa que eu sou assim.”. 

Paulo sai bastante em companhia da avó e da irmãzinha. Passeiam, vão a muitos 

eventos  festivos:  “Eu  costumo  sair  muito  com a  minha  mãe.  Conhecendo  os  lugares 

diferentes... Conhecendo coisas novas... passeando”. 

Foi também pela mão da avó que Paulo se tornou  membro da Escola de Samba 

Mangueira do Amanhã. E demonstra que sente orgulho e prazer de desfilar “todos os anos” 

pela escola no carnaval.92 A família é assídua freqüentadora das atividades da escola de 

samba e mantém laços de amizade com inúmeros moradores da comunidade da favela da 

Mangueira, onde fica localizada a escola de samba.

Não escapa a Paulo – inclusive porque sua avó não faz disso um segredo – que o 

conjunto das atividades realizadas fora do ambiente familiar, invariavelmente sob a tutela 

da avó, serve , antes de tudo, para mantê-lo, o máximo possível, distante da rede social 

formada pelos vizinhos: “Eu não convivo muito com os vizinhos. Isso também é um dos 

motivos para eu ir pra Mangueira, porque andar na rua, não tem nada de bom, nada que 

interessa”.

Assim,  o  dia-a-dia  de  Paulo  é  pleno  de  atividades  –  todas  nitidamente 

comprometidas com o objetivo de mantê-lo afastado da rua o  máximo possível, ao mesmo 

tempo em que fazem com que permaneça em contato com ambientes e agentes sociais que 

reforcem os princípios da educação materna.  As manhãs,  de segunda a sexta-feira,  são 

ocupadas pelas aulas na escola do Ensino Fundamental (onde cursa a sétima série). Nas 

tardes de terças e quintas-feiras, tem aulas de reforço com uma explicadora particular.  No 

final das tardes das segundas, quartas e sextas-feiras, freqüenta o Projeto na Mangueira.93 

Às  quartas-feiras,  quando  não  tem  atividade   no  projeto,  joga  bola  na  quadra  de  um 
92 Sua avó desfila há muitos anos na ala das baianas da Escola de Samba Mangueira.
93 A rotina da irmãzinha se assemelha em quase tudo à de Paulo. Ou seja: escola, explicadora, projeto, casa.
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condomínio de apartamentos em área próxima ao local de residência. Joga a partir das 

19,30 h, em torno de uma hora. O mesmo pode ocorrer nas sextas-feiras – no retorno 

(corrido) do projeto – e aos sábados e domingos – quando não sai com a avó.

 As manhãs de sábado e domingo, em geral, são dedicadas à limpeza e arrumação da 

casa. Também faz parte da rotina do jovem ajudar a avó nas tarefas domésticas ligadas à 

limpeza diária da casa e do quintal. Aliás, ajudar nas tarefas domésticas é um fato bastante 

comum  entre  os  entrevistados.  Como  nos  demais  casos,  Paulo  defende  a  idéia  da 

cooperação familiar: “Eu chego da escola, se ela não varreu a casa, eu vou lá e varro pra 

ela...  Se  não  limpou  o  quintal,  vou  lá  e  limpo.  Então,  a  gente  sempre  tá  sempre  um 

ajudando o outro, dentro do possível, que é pra ter uma convivência boa”.

Paulo vai sozinho à escola. Na companhia da irmãzinha, à explicadora. A avó está 

sempre atenta aos horários de ida e volta. Ela acompanha os netos quando vão ao projeto.

As maiores  ambições  de Paulo  espelham-se nos  exemplos  da avó,  isto  é.,  quer 

trabalhar e construir os meios para ter um futuro digno e prazeroso: “As coisas que eu mais 

quero são: trabalhar, me aposentar e curtir o que sobra da aposentadoria”. 

Como é comum na sua faixa etária, o jovem ainda mostra-se indeciso diante da 

opção profissional. Pensa em servir à Aeronáutica. E talvez cursar engenharia eletrônica, 

ou quem sabe,  ciências  contábeis.

De acordo com os seus relatos (e também os da avó), Paulo parece rejeitar tudo e 

todos que vivam fora da ordem que lhe ensinaram a respeitar. Os excessos ligados aos 

vícios  são  os  exemplos  mais  adotados  por  ele.  Acredita,  como  já  foi  anteriormente 

observado, que o convívio ou mesmo a simples proximidade com pessoas transgressoras 

ou  infratoras  possa  trazer-lhe  prejuízos  de  toda  ordem.  Profundamente  vinculado  e 

comprometido com a família e os seus valores, Paulo teme que: “se tiver com eles (os 

maus elementos) e der algum problema, vai ter o meu nome também. E isso suja o nome 

das pessoas. A pessoa fica com uma má reputação na rua”. 

Paulo não teve qualquer grande dificuldade no seu processo de escolarização até a 

quinta-série. A mudança de escola trouxe-lhe algumas insatisfações: sentia-se perseguido 

pelos  professores.  Excessivamente  rigorosos,  no  seu  ponto  de  vista.  Curiosamente,  o 

jovem, criado sob regras rígidas, critica a rigidez das normas escolares. Mas reconhecendo 

a  importância  do  trabalho  realizado  na  escola  no  que  diz  respeito  à  transmissão  de 

conteúdos, resolveu capitular e tentar se acomodar  às  regras  de  conduta que   o ambiente 
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escolar  lhe  impunha.  Considerando os  seus  projetos  futuros,  concluiu  que  esta  seria  a 

conduta mais razoável:

A minha escola é boa, mas até um tempo atrás, eu não gostava de 
vir pra escola porque eu chegava aqui e tinha sempre um professor 
falando, me criticando. Esse colégio é rígido demais! Não posso 
entrar  de chinelo [...]  Às vezes eu venho pro colégio com dedo 
machucado, que eu gosto de jogar futebol no sábado [...] Eu tenho 
que tá  ligando pra minha mãe, pra ela vir ao colégio falar... E até 
eu ligar, eu já perdi o primeiro tempo de aula. [...] Mas aí eu achei 
que para ser formado em engenharia e também ser formado em 
ciências contábeis eu precisaria do estudo. Então eu passei a me 
esforçar  mais  para  tirar  melhores  notas  e  ter  um  melhor 
desempenho.94

O  jovem  considera-se  muito  vigiado  pela  avó,  que  está  sempre  em  busca  de 

informações  sobre  o  que  se  passa  com  ele.  Isto,  por  vezes,  já  foi  motivo  de 

desentendimentos  entre  os  dois.  Mas  o  jovem  acaba  sempre  cedendo  aos  desejos  e 

imposições da avó. Ainda que só o faça depois de intensos debates.95  

Entretanto, com exceção do uso da violência física, a qual substituiria por outra 

forma de punição, Paulo afirma que educaria um filho da mesma forma como foi educado: 

“eu faria a maior parte igual, menos a parte dos tapas, que eu não acho isso legal. Eu acho 

que botando mais de castigo, assim... Porque a criança toma um tapa, a dor passa, daqui a 

pouco ela vai brincar, ela esquece aquilo. No castigo, não”. 

Ao comparar a forma como vem sendo educado pela avó com aquela vivenciada 

pelos seus colegas, Paulo destaca uma diferença significativa: o fato de a sua avó levá-lo 

sempre para passear. Ou seja, partilhar com ele momentos de grande prazer. De acordo 

com o seu modo de pensar, não permitir, por não acompanhá-lo, que ele  usufrua dessa 

oportunidade e desse prazer pode levá-lo à  desobediência em relação às orientações dos 

pais. 

Paulo construiu uma auto-imagem muito favorável, mas  admite  que  nem  todos  o 

94 Para esta mudança na conduta de Paulo em relação à escola, certamente pesou a ação da avó. Ela, além de 
não admitir que o neto tenha um baixo desempenho escolar,  aceita menos ainda que isso ocorra por 
indisciplina. Procurou, inclusive, ajuda profissional para mudar tal quadro.

95 É bastante curiosa a forma como a avó trata a manifesta tendência de Paulo para o debate e a polêmica. 
Sem esconder um certo respeito pelo fato, em entrevista, afirma: “(...) que o problema do Paulo é esse 
debate dele... conversar muito” e  “ele obedece, ele é assim ... primeiro ele debate bastante, diz que é o 
que não é... Depois ele obedece”.
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vejam como ele se vê. Por isso é capaz de afirmar: “Bom, para mim, eu sou o máximo! 

Sou o cara! Agora, não sei para os outros. Mas se alguma  pessoa  me  perguntasse  como 

eu me acho: eu me acho esperto, me acho elegante,  educado,  atencioso...  essas  coisas, 

não mais”.  

Ao  que  tudo  indica,  Paulo  internalizou  plenamente  os  princípios  e  valores 

transmitidos pela educação materna, o que o conduz aos caminhos da ordem.

  

Saulo
“Sou assim do jeito que a minha família me criou, do jeito que a minha família me fez”

No decorrer da entrevista pude compreender o motivo da “excitação” de Saulo ao 

receber o convite para “falar da sua vida”. Devem ser raras as oportunidades que o jovem 

tem de compartilhar sua trajetória de vida, por vezes dramática. Isto torna fácil entender 

que o “tom da nossa conversa” tenha sido o do desabafo. 

A entrevista ocorreu na escola, após o término das aulas. Antes de começarmos a 

gravação, dei a ele as mesmas orientações dadas aos demais entrevistados. Por vezes, tal e 

qual ocorreu com Wesley, Saulo, ao falar, ficou bastante emocionado. Algumas lembranças 

ligadas à primeira infância ainda lhe causam muita dor.96 

Saulo  é  branco,  magro  e  alto.  Nasceu no Rio  de  Janeiro.  Tem 15 anos,  um ar 

ingênuo e ligeiramente melancólico. Mora com a mãe, o padrasto, um irmão e dois meio-

irmãos no Morro da Matriz. 

A mãe de Saulo nasceu no Rio de Janeiro e o pai, em Natal. São de origem popular 

e têm baixa escolaridade. O padrasto é do Rio, tem o Ensino Fundamental completo e fez 

um curso profissionalizante de mecânica de automóveis. 

Ainda muito pequeno, Saulo mudou-se com os pais para Natal. Lá passou fome e 

presenciou os maus tratos do pai contra a mãe. Cenas de muita violência que nunca mais 

esqueceu: “A minha família era muito humilde. Quando eu nasci, já passei fome, lá no 

Norte, Natal. Meu pai espancava minha mãe, batia na minha mãe [...] Eu fui crescendo, 

sofrendo... Essa vida muito sofrida. Eu cresci vendo meu  pai  fazendo  essas  coisa   com a 
96 Tal como foi notado em outros relatos de entrevistados para este estudo, há uma grande imprecisão no 

que diz respeito às datas no relato de Saulo. Neste e nos outros casos, não tomo por “fantasia”, constatado 
o fato, o que me foi dito. Entendo que essa seja uma peculiaridade do ato de lembrar nas crianças e nos 
jovens. 
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minha mãe. Eu nunca gostei”. 

Com a separação dos pais, não tendo a mãe recursos para sustentá-lo, Saulo ficou 

sob a guarda paterna. Ele estava com oito anos. Esse período (cerca de dois anos), também 

foi marcado pelo sofrimento,  pois  deixado aos cuidados da avó paterna era muito mal 

tratado, inclusive fisicamente: 

Também eu sempre fui muito rejeitado pela minha vó paterna. Ela 
não gostava de mim... Gostava mais do meu irmão e da outra neta 
dela, filha da irmã do meu pai. Qualquer coisa que eu fizesse, ela 
me batia, brigava comigo... que não sei o quê...O meu pai via, até 
que repreendia a minha avó... só que às vezes ele deixava por isso 
mesmo. 

Tal agonia só teve fim após a avó materna conquistar, na justiça, a sua guarda: “Só 

que por causa dos acontecidos que lhe falei, a minha avó entrou na justiça pra eu voltar a 

morar com a minha mãe... Minha avó que gosta de mim”.  

Há pelo menos cinco anos Saulo não tem mais qualquer notícia do pai ou da avó 

paterna.  

A avó materna,  entretanto, é um referencial  feminino muito positivo na vida do 

jovem. No seu relato constantemente sobressai uma ação salvadora desta avó. Tem muito 

carinho por ela e pela mãe como  afirma:

Que eu amo muito a minha avó, me ajudou muito, toda a minha 
vida, minha mãe também... Teve uma época, quando eu era bebê 
ainda,  passava fome,  minha avó,  daqui  do Rio,  ela  mora ali  no 
Méier, ela mandava dinheiro pra conta de uma pessoa, muito amiga 
da  minha  mãe.  Só  que  o  meu  pai  ficou  sabendo,  roubou  o 
dinheiro... E gastava com a mãe dele. Espancava a minha mãe e 
roubou esse dinheiro....  

E: “Minha mãe casou de novo [...] Mas era a minha avó que sustentava a gente, 

praticamente, pagava aluguel, água, luz...”.

A difícil relação com o pai – que se mostrou para o jovem como alguém incapaz de 

prover e cuidar adequadamente da prole – não se repetiu com os padrastos. Do segundo 

casamento da mãe, Saulo tem boas recordações. O padrasto era um homem muito bondoso 

com ele. 
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       Mas foi a terceira união da mãe que garantiu a estabilidade familiar desejada por 

Saulo. Para ele, desde então, sua vida só fez melhorar. Como um símbolo da estabilidade e 

união familiar, a conquista da casa própria  –  creditada ao padrasto: “[...] deu casa própria. 

É humilde, mas é própria. Felicidade, a família está unida”.   

Parece que as atitudes do pai biológico – do ponto de vista de Saulo pautadas pela 

violência e o descaso, e promotoras da desunião familiar – levam o jovem a valorizar, 

sobretudo, os aspectos afetivos ligados à figura do padrasto. Dito de outra forma: é antes a 

figura do amigo a ter importância, considerando o desempenho dos papéis familiares, do 

que a de provedor em se tratando do padrasto. Posto que o respeito e o carinho de Saulo 

por ele permanecem inabaláveis, ainda que enfrente um longo período de desemprego e, 

por conta disso, a família tenha que contar com a ajuda financeira da avó materna.

A  escolarização  do  jovem  iniciou-se  aos  quatro  anos,  na  pré-escola.  Foi 

interrompida durante dois anos, segundo conta, por desleixo do responsável, no período em 

que esteve sob a guarda paterna. Retornando aos cuidados da mãe e da avó materna, foi 

matriculado novamente em escola da rede pública municipal de ensino. Desde então, tem 

somente boas recordações das escolas que freqüentou. Como a maior parte dos demais 

entrevistados, tais lembranças remetem aos afetos construídos e às brincadeiras realizadas 

nos espaços escolares:

Se eu tivesse um filho hoje, eles fossem pra escola, eu ia mostrar 
tudo a  eles,  detalhe por  detalhe:  aqui  era  a  minha  sala,  ela  era 
assim...tinhas  uns  brinquedinhos  aqui...No  primeiro  ano  que  eu 
entrei  pra  escola,  tinha  uns  brinquedinhos  aqui...  A  minha 
professora,  se  ela  ainda  tivesse,  era  aquela  dali...já  tá  bem 
velhinha...

Ao que parece, as disposições sociais construídas no ambiente familiar de Saulo 

não são opostas àquelas exigidas pelo ambiente escolar. Há por parte dos familiares um 

empenho conjunto para garantir ao jovem um bom desempenho escolar: 

[...]  minha  família  sempre  me apoiou,  depois  que eu entrei  pra 
escola, quando voltei para minha mãe.  Sempre    me   apoiou,   me
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ajudando nos estudos. Tudo que eu precisava, me ajudava. Minha 
avó também, que tem mais situação financeira, me ajudava muito 
comprando material, comida pra levar pra lanche...

Entretanto,  o  desempenho  escolar  de  Saulo  está  longe  de  ser  considerado  um 

sucesso pelos professores. Embora o seu relacionamento com os professores e colegas seja 

bom, é  tido pelos  primeiros  como um aluno desatento  em relação  aos  conteúdos e  às 

atividades escolares. 

Saulo, ao que tudo indica, concorda com o ponto de vista dos professores, pois está 

longe de se considerar um bom aluno. Mas acredita que, para ascender socialmente precisa 

investir na sua escolarização. Sonha ser médico (cirurgião), mas aceitaria atuar em outra 

profissão, caso isso lhe garantisse os meios necessários para dar à sua família uma vida 

bem melhor: “Eu sou muito bagunceiro, mas eu quero estudar, pra ter um bom futuro, pra 

minha família ter o melhor, o melhor de tudo”. 

Assim: “ Mas pra trabalhar, acho que não tem escolha não...o que me ajudar, ajudar 

minha família a se erguer, pra mim tá bom”. 

Percebe-se que as dificuldades vividas no passado levam Saulo a valorizar bastante 

as conquistas materiais e imateriais do presente: “ Meu pai (no caso, o padrasto) quando dá 

ele...  comprou  um  computador  pra  mim  [...]  É  de  segunda  mão,  mas  é  meu.  Tenho 

videogame.  Fico  eu  e  meus  irmãos  brincando  em  casa  de  bola  no  quintal.  Tem  um 

quintalzinho, é pequeno, mas fico brincando”. 

Da  mesma  forma,  tais  dificuldades,  ao  que  tudo  indica,  conduzem  a  visíveis 

idealizações da sua família  e seus membros.   Em especial  das figuras  da mãe,  da avó 

materna  e  do  padrasto.  Não há  praticamente  registro,  no  relato  de  Saulo,   de  conflito 

familiar nesta família reconstruída. Quando aparece, mais do que “minimizado”, é visto 

pelo que pode ter/enunciar de positividade.  Sobre isso, observemos como Saulo trata a 

questão do desemprego do padrasto e alguns dos seus desdobramentos: 

Meu padrasto está desempregado, mas ele é mecânico profissional 
[...] Aí agora, a situação vai fica meio difícil. Ele fica nervoso. Fica 
procurando emprego por aí. Às vezes ele fica até com mau humor 
dentro de casa, qualquer coisa, briga. Mas a gente sabe que não é 
por nada não, não é por mal. Sabe que ele tá nervoso porque tá 
vendo a gente passar por dificuldade. 
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Assim, antes de tudo, o padrasto é um trabalhador – um valor em si mesmo no 

universo das classes populares – e, como poucos, especializado. Por fim, acima de tudo, 

um pai dedicado. Em desespero e sentindo-se responsável  por não poder cumprir  o seu 

papel de provedor. Chamando, desta forma, para si, a responsabilidade pelo  sofrimento 

familiar.

Do ponto de vista  de Saulo,  tanto a avó materna quanto a mãe são igualmente 

exemplares no cumprimento dos seus papéis: “Minha avó sempre me tratou muito bem: 

carinho pra cá, beijinho pra cá, não sei o quê... Minha mãe também”. Ou, ainda: “Hoje 

minha mãe vai  receber  queria  comprar...  amanhã teria  uma festa  pra gente  ir,  do meu 

primo. Só que ela teria que compra roupa pra ela. Só que ela falou: ‘Não, não vou comprar. 

Prefiro comprar comida pros meus filhos comer, pra não passar fome'”.

Ao que tudo indica, a visão construída pela mãe do local de moradia da família tem 

reflexos na organização do cotidiano de Saulo. Ele não fica na rua porque a mãe tem medo 

de tiroteios  – em especial, os decorrentes da entrada da polícia na favela: “[...] eu não saio 

muito de casa porque a minha mãe tem medo, que eu tô na rua jogando bola, de repente 

entra a polícia e coisa... a minha mãe nunca deixou eu ficar do lado de fora.” 

Da mesma forma, as representações construídas sobre o local de moradia limitam 

sua circulação por estes espaços: “Nunca andei pelo morro. Tenho medo da bala perdida. 

Tiro. Acontecer alguma coisa comigo.” Por isso: “eu só conheço aquela parte que eu moro, 

mais embaixo”.

 Ainda que não seja apenas por causa “do medo da violência local”, o tempo diário 

do jovem  é dividido entre a casa, a escola e visitas à avó materna (que mora em um bairro 

próximo à favela): “[...] que eu vou de casa vou pra escola, de casa eu vou pra escola, de 

casa eu vou pra minha avó, essa é a minha rotina”. 

Como a maioria dos outros entrevistados, Saulo tem obrigações domésticas. Todos 

os dias, após o retorno ao lar vindo da escola, ele almoça e, a seguir, contando com a ajuda 

do irmão, coopera  na limpeza e arrumação do lar. Feito isso, pode então dedicar-se às 

atividades lúdicas. E, “quando precisa”, realizar as tarefas escolares. Mesmo nos finais de 

semana a rotina doméstica  é  mantida. 

Entendo que o cumprimento de tais obrigações, tanto neste caso como nos demais 

apresentados neste estudo,  faça  parte das estratégias familiares de educar para o mundo 

do trabalho, ainda que também estejam relacionadas  às  necessidades  da   manutenção  da 
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organização do lar.  

Observa-se, ainda, que o que prevalece nas preocupações da mãe, manifestas no 

controle que exerce sobre as relações mantidas pelo filho com outros agentes sociais, bem 

como sobre o seu espaço externo de circulação,  são questões,  antes de tudo,  de fundo 

moral, ainda que também existam aquelas relacionadas à violência. 

Por outro lado, é possível perceber  que tais preocupações maternas aparecem no 

discurso do  jovem transformadas  em desejos  e  escolhas  próprias.  Por  isso,  ao  mesmo 

tempo em que afirma ter “muitos amigos” na vizinhança, Saulo admite que não perambula 

pelo  morro  porque  tem “medo  de  bala  perdida”  e  que  possa  “acontecer  alguma coisa 

comigo”. Diz, ainda, que a mãe não impede a amizade dele com os vizinhos: “desde que eu 

tenha amigos direitos, que não tenha envolvimento com bandido, com droga”. De qualquer 

forma, isto não acontece: “[...] porque eu não conheço também, não gosto, não tenho muita 

intimidade com essas pessoas. Conheço assim, no olhar. Aí já tento me afastar um pouco. 

Falo, cumprimento, mas... não tenho nada contra, mas eu não tenho muito intimidade como 

eles não”.

Ao afirmar sua rejeição em relação aos que  vivem fora da lei, ao mesmo tempo que 

diz não ter “nada contra” eles, Saulo não está sendo incoerente, mas mostrando dois tipos 

de distância que mantém em relação aos “bandidos”. A primeira delas, ideológica, a outra, 

física.  No primeiro caso, perdem-se as duas de vista uma da outra; no segundo, sendo 

curta e inevitável , exige estratégica aceitação.

          Com tantas limitações, inclusive as de ordem econômica, o lazer de Saulo está 

limitado, a maior parte das vezes, àquele que pode realizar no espaço doméstico. E, com 

isso,  tem poucas  oportunidades  de  participar  por  um tempo  maior  de  outras  redes  de 

socialização além da familiar. Como a sua mãe não gosta, também por medo da troca de 

tiros  entre  bandidos  e  policiais,  ele  não freqüenta os  bailes  realizados  na comunidade. 

Gosta de ir à praia, mas como o dinheiro é curto, raramente sobrando para as atividades de 

lazer,  pouco vai.  E quando o faz,  é  na companhia da família.  Em geral,  nos finais  de 

semana, quando não fica em casa, vai visitar a avó materna, pois, afirma: “Pra praia, vou 

pouco. Quando meu pai (padrasto) estiver trabalhando e tiver um sol assim, quando tiver 

situação, que não for faltar nada pra gente, aí a gente vai. Se for sozinho, eu não vou não.”

          Para o jovem, os pais e a avó materna são pessoas totalmente voltadas para o bem-

estar   familiar,   e   que   não   medem  esforços     para garantir   o  melhor   para os filhos. 
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Espelhando-se  nestes  exemplos,  incomoda-se  profundamente  quando  vê  sua  família 

sofrendo.  O compromisso  é  tamanho,  que  se  mostra  disposto  a  abrir  mão  de  projetos 

pessoais em nome do bem-estar familiar: 

Eu queria ser cirurgião, mas talvez não dê pra ser, que eu preciso 
trabalhar logo...Uma coisa que...acho que não tem escolha não..Eu 
faço o que me ajudar... ajudar minha família a se erguer... Pra mim 
já tá  bom. [...] O que mais me incomoda  é  ver  minha  família 
sofrer. 97

 Por outro lado,  educando por contraste,  as lições vindas do convívio com o pai 

reforçam os valores predominantes na família e internalizados pelo jovem: “Pra eu nunca 

ser assim, como eu passei... Deixar meu filho passar fome...Sempre ter que dar carinho, 

amor a ele... Não espancar minha mulher, sempre dar carinho e amor... e sempre unido com 

a minha família, sempre feliz, dar sempre amor”.  

Sendo assim,  da mesma maneira  que a  maior  parte  dos  entrevistados  para este 

estudo, Saulo não admite adotar, como meios de vida, opções fora da ordem legal. Ele 

também rejeita o uso de drogas, inclusive as lícitas: “Entrar pra esse negócio de tráfico de 

drogas...bandido.... nunca tentarei fazer isso. Beber, fumar. Não sei  por que, não gosto 

mesmo, não sinto essa necessidade”.

 Na sua família, só há registro de  um caso de pessoa envolvida com o tráfico, o 

padrinho, irmão do padrasto. Mas, de acordo com o seu relato: “Ele saiu. Agora ele tá na 

igreja”.  

O jovem,  embora  viva  numa família  de  adultos  religiosos  (a  mãe  e  a  avó são 

evangélicas neopentecostais, e o padrasto, espírita), não demonstra compartilhar com eles 

qualquer tipo de fervor religioso. Ao que tudo indica, era levado pela mãe e avó aos cultos 

evangélicos, entretanto, deixou de acompanhá-las porque: “agora estou meio preguiçoso”.

Cuidado  e  protegido  pela  família,  Saulo  entende-se  como  o  resultado  de  um 

determinado tipo de educação. Educação, sem sombra de dúvida, de acordo com a ordem 

legal.  Ou, nas suas palavras: “Sou assim do jeito que a minha família me criou, do jeito 

que a minha família me fez. Pra que eu seja sempre uma pessoa honesta e digna do que eu 

fizer.    Não roubar,    não matar, nem nada.    Ter tudo sempre com o seu suor, com o    seu 

97 Admite-se que esta também seja uma demonstração de senso de realidade pelo jovem.
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trabalho, nunca fazer nada de ruim”.

Everson
“Porque quando você for trabalhar... se eles mandar , você vai ter  que fazer. Porque se não fizer 

você não vai conseguir emprego”

O convite para a entrevista foi prontamente aceito por Everson – que já observava 

com curiosidade  as  minhas  ações  junto  aos  seus  colegas  nesse  sentido.  Demonstrando 

conhecer bastante bem quais eram as minhas pretensões, não foi preciso fazer-lhe, além do 

convite,  qualquer  esclarecimento.  Marcamos  a  entrevista  para  um horário  logo após  o 

término das aulas numa sexta-feira,98 na própria escola.

 Nossa conversa transcorreu com tranqüilidade. Everson, embora tenha uma certa 

dificuldade para se expressar, mostrou-se seguro ao compartilhar comigo momentos da sua 

vida, bem como seus desejos, temores e rejeições.

Everson tem 16 anos, é negro, magro de estatura mediana. Não é de sorrir muito e, 

por vezes, deixa vir à tona um temperamento explosivo.  Nasceu no Espírito Santo, veio 

para o Rio aos nove anos trazido pela família. Seus pais são separados. Desde que chegou 

da sua terra natal, mora no Morro São João em companhia da mãe, do irmão gêmeo e de 

uma tia. Seus pais também são do Espírito Santo e têm origem popular.

A escolarização de Everson iniciou-se no Rio de Janeiro, quando, aos nove anos, foi 

matriculado em uma escola  de tempo integral  mantida pela  LBV.99 O jovem tem boas 

recordações do ano que passou sendo atendido por esta instituição. Recordações que não 

remetem aos aspectos propriamente pedagógicos, mas àqueles relacionados a alguns dos 

direitos das crianças que por vezes lhes são negados: o direito de brincar e de se alimentar 

dignamente. Assim ele conta: “Eu gostava de brincar de parque. Brincar no parque, fazer 

as coisas boas... Soltar pipa [...]  Era  bom,  porque  tinha  refeitório,  tinha  comida,  tinha 

almoço, janta, lanche”. 

Mas não  só  por  isso  os  tempos  neste  espaço  educativo  são  lembrados  com 

saudade. As recordações fazem lembrar dos amigos “que viajaram e não voltaram mais”. 

98 Como a maioria dos seus colegas entrevistados, Everson só tem livre, durante a semana, as tardes das 
sextas-feiras.

99 A Legião da Boa Vontade (LBV) é uma organização não governamental brasileira voltada para a assistência 
social.(fonte: www.lbv.org.br).
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Aos 10  anos, por ter atingido a idade limite para a permanência na escola mantida 

pela  LBV,  Everson  foi  matriculado  em  uma  escola  da  rede  pública  municipal.  Por 

indisciplina,  segundo conta  (“eu  era  muito  bagunceiro”),  repetiu  dois  anos  (as  antigas 

quarta e sexta séries) e precisou mudar de escola. Na época da entrevista, estava cursando 

o oitavo ano do ensino fundamental e não tinha um bom desempenho escolar.

 Na  escola  onde  atualmente  estuda,  Everson  apresenta  dificuldade  de 

relacionamento com os professores e não é um jovem popular entre os colegas – o que não 

significa dizer que viva em situação de isolamento no ambiente escolar. Do ponto de vista 

dos  professores,  é  um  aluno  desinteressado  e  omisso  em  relação  às  suas  obrigações 

escolares. E, ainda, agressivo e mal-educado. Curiosamente, em momento algum do seu 

relato, Everson fez referências a essas dificuldades no ambiente escolar.  

Os  pais  de  Everson  e  a  tiatêm  baixa  escolaridade  e  exercem  ou  exerceram 

atividades manuais: a mãe trabalhava em creche, o pai trabalhava na construção civil, a tia 

era diarista. Segundo informa o jovem, todos estão aposentados. 

Ao falar da profissão dos pais e da tia, Everson coloca imediatamente em destaque 

o seu desejo – e do irmão gêmeo – de começar a trabalhar. Desejo que na sua fala se faz 

certeza: “E eu vou começar a trabalhar ano que vem. Eu e meu irmão. A gente vai começar 

a trabalhar”. 

Acreditando  que  para  isso  bastará  o  investimento  em  uma  formação  voltada 

especificamente para o mercado de trabalho: “Vamos fazer um curso. Com isso a gente vai 

sair profissionalizado”. 

A possibilidade de independência  econômica e  a  certeza  da  necessidade de um 

lugar no mundo do trabalho remunerado fazem o jovem querer iniciar o mais rapidamente 

possível  a  sua  experiência  como trabalhador:  “Eu gosto  de  ganhar  o  meu  dinheirinho 

próprio, sem depender de ninguém [...] E pra eu acostumar também, né? Que quando eu 

crescer vou ter que trabalhar”.  

A consciência expressa pelo jovem em relação à sua situação de membro da classe 

trabalhadora – ou seja, alguém que precisa vender a sua força de trabalho   para ter  a 

sobrevivência  garantida  –  contrasta  com  a  visão  ingênua  que  tem  das  suas  reais 

possibilidades  em relação  ao mercado de  trabalho e  suas  exigências.  Visão ingênua,  e 

compartilhada com a maioria dos outros jovens, que não devemos atribuir apenas à sua 

juventude e inexperiência nesse campo, mas, sobretudo, a uma “crença”  ainda       bastante 
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difundida pela escola, e pelos meios de comunicação em geral, de que o investimento na 

formação profissional é a garantia de emprego imediato, e de qualidade, para quem o faz100. 

Ideologia  que  na  boca  de  professores  –  e  no  texto  de  ideólogos  travestidos  de 

“especialistas” – é transformada em fato. Levando jovens como Everson e seu irmão a uma 

“certeza” que, no futuro, poderá se traduzir em decepção e frustração.  

 O cotidiano de Everson é bastante semelhante ao de outros entrevistados, já que é 

vivido entre a escola (manhãs), o Aiacom (tardes) e a casa. O jovem foi matriculado no 

Aiacom, pela mãe, há vários anos. De lá só pretende sair ao atingir a idade limite para a 

sua  permanência  (17  anos)  ou  se  arrumar  o  seu  tão  desejado  emprego.  Gosta   das 

atividades variadas que realiza nesse espaço educativo – com destaque à  participação no 

grupo teatral  –  e  que têm lhe  permitido  entrar  em contato  com outras  redes  sociais  e 

conhecer novos lugares: 

Meu dia-a-dia é bom. Eu venho pra escola de manhã. À tarde vou 
pra   Aiacom,  faço apresentação.  Aí,  dali,  a  gente  vai  pra  outro 
lugar. Apresentar pra outros lugares. Faço teatro, dança, capoeira, 
maculelê,  hip  hop...  É  quadra,  vôlei,  basquete,  tudo...todos  os 
esportes. Tudo que é esporte. Informática...

 O  que  parece  contribuir  para  a  elevação  da  sua  auto-estima:  “Eu  gosto  muito 

porque...Essa semana eu até vou com a Aiacom  pra fazer uma apresentação. Vai apresentar 

‘Romeu e Julieta’. Eu apresento e meu irmão toca”. 

Além disso,  o tempo passado no Aiacom revela-se ainda uma opção bem mais 

interessante para o jovem do que permanecer em casa ( “em casa não faço nada (...) Só fico 

deitado vendo televisão”).101

Everson considera o lugar onde mora muito violento. Entretanto, a justificativa que 

apresenta para tal opinião sobre o lugar é diferente daquela que se tornou  quase um senso 

comum quando se trata de favela, ou seja, atribuir a “violência” do local à presença do 

narcotráfico e seus desdobramentos mais perversos: incursões da polícia e disputas entre 

quadrilhas rivais. Do ponto de vista de Everson, a violência local   deve-se   aos    conflitos 
100 Sobre as dificuldades enfrentadas por jovens pobres no mercado de trabalho ver o interessante trabalho de 

Oliveira:  “Barreiras,  transgressões  e invenções de mercado: a  inserção econômica de jovens pobres” 
(OLIVEIRA, 1999).

101 Como veremos mais adiante, não é um fato que a permanência de Everson no ambiente doméstico seja 
totalmente marcada pelo ócio.  Ainda que ele  mesmo considere rápida e  modesta a  sua contribuição, 
participa das tarefas domésticas.
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entre os moradores. Conflitos, segundo ele, motivados por causas banais:  “Qualquer coisa 

pode dar briga! Briga por qualquer coisa. Por causa de bola.. Por causa de qualquer coisa, 

briga. Aí eu não gosto de confusão”. 

Curioso perceber – e aí um antagonismo em relação às visões prevalecentes – que é 

justamente o aspecto mais valorizado pelos moradores das comunidades faveladas – a rede 

de sociabilidade formada pelos seus moradores – onde Everson vai encontrar a explicação 

para a violência local.  Dos entrevistados, é o único a pensar assim. 

Entretanto, como os demais entrevistados, este também afirma gostar do local onde 

reside. De acordo com o seu relato, cabe destacar, sua mãe há anos acalenta o desejo de 

mudar-se do morro “e ir para a rua”. Ela faz planos e angaria os meios para comprar uma 

casa fora da comunidade. Como a maioria daqueles que consideram os espaços favelados 

especialmente violentos – violência relacionada à presença do tráfico – a mãe de Everson, 

por  causa  dos  tiroteios  que  ocorrem  no  lugar,  teme  pela  integridade  dos  filhos.  Nas 

palavras do jovem: 

Eu  gosto  dali.  Só  que  tou  pretendendo...  a  minha  mãe  tá 
pretendendo sair dali e ir pra rua... Tou pretendendo sair dali e ir 
pra rua, morar na rua. É porque a minha mãe quer... É que já faz 
muito tempo que a minha mãe trabalha pra comprar uma casa na 
rua,  só  que  ela  não  consegue.  Falta  mais  que  dez  mil  pra  ela 
conseguir... Ali é bom, mas minha mãe quer sair dali. Não sei por 
que... Ter casa própria,  porque a casa não é dela, é da minha tia... é 
isso. Ela também não gosta de morar em morro não, porque morro 
dá muito tiro e ela fica preocupada com a gente.

Fato já percebido em outros relatos, a visão dos pais sobre o local de moradia tem 

forte  influência  sobre  as  representações  construídas  pelos  jovens  sobre  esses  mesmos 

locais,  desdobrando-se  na  forma  como  estes  se  inserem  na  rede  de  sociabilidade 

constituída  pelo  grupo  vicinal,  ampliando  ou  reduzindo  o  impacto  dessa  inserção  no 

processo de socialização desses jovens. 

Assim, não é de se estranhar que Everson afirme não gostar dos bailes que ocorrem 

na comunidade e que chegue ao extremo de dizer: “que nem deveria ter [...] esse negócio 

de baile, que dá tiro pra lá e pra cá... e aí os inocentes acaba perdendo a vida...” 

Que  embora  o  jovem diga  ter  “amigos”  entre  os  seus  vizinhos,  imediatamente 

reconheça problemas no relacionamento com eles: “Eu tenho amigos, mas o   problema    é 



102

que é muito pouco o que falo com eles”. 

Apontando para diferenças incontornáveis de princípios: “Eu tenho intimidade, faço 

tudo, mas na hora de brincadeira de mau gosto eu não gosto, não. Que eu não implico, 

então também não quero que ninguém implique comigo”. 

No conjunto das atividades que Everson afirma mais gostar de realizar, não há só 

lugar para aquelas destinadas ao lazer. Assim diz o jovem: 

Gosto de soltar pipa... trabalhar com o meu tio na oficina, que ele 
me dá um dinheiro. Também de ir na Aiacom, que eu faço lá o que 
eu  gosto.  Brincar  com  os  meus  colegas...  Sair  com  os  meus 
colegas. Porque eu também não fico parado não! Se eu tiver um 
dinheirinho sobrando, eu vou e saio. Maior parte dos domingos, eu 
não paro mais em casa. Saio com meus colegas, vou ao cinema.

 Ou seja, lado a lado com a diversão, a preparação para o mundo do trabalho e a 

busca de autonomia econômica. 

Ao falar da sua família, Everson procura passar uma imagem positiva. Afirma ter 

um bom diálogo com a mãe e destaca a importância dos conselhos dados pela tia que o 

ajudam a controlar  as  emoções:  “Minha tia  me dá  conselho pra eu  não ficar  nervoso. 

Porque eu me irrito à toa.”102

Os  conflitos  existentes  nesse  ambiente  também  estão  relacionados  à  notável 

dificuldade  que  o  jovem apresenta  ao  lidar  com disposições  diferentes  das  suas.  Mas 

aprofundar a análise neste aspecto foge ao propósito deste estudo.

Como a maioria dos outros entrevistados,  Everson e seu irmão realizam tarefas 

domésticas.  Sobre isso chega a  afirmar:  “nem é muito trabalho,  porque vinte  e  quatro 

horas... em uma hora você acaba aquilo”. 

Tais atividades teriam também uma razão pedagógica,103 pois, segundo o jovem, sua 

mãe,  diante  da  pouca  vontade  de  colaborar  do  “irmão  gêmeo”,  costuma  afirmar  que: 

“quando você for trabalhar... se eles mandar, você vai ter que fazer. Porque se não fizer 

você não vai conseguir emprego”. 

102 Como já foi dito anteriormente, Everson muda de humor com bastante facilidade e é muito explosivo 
nessas ocasiões. Tal fato certamente contribui para que tenha dificuldades de relacionamento nas diversas 
redes  sociais  das  quais  participa,  considerando  a  heterogeneidade  das  disposições  sociais  dos  seus 
participantes.

103  Como já foi registrado.
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         Possivelmente, penso, que acostumada ao exercício de funções subalternas – e não 

vislumbrando, parece, um futuro diferente para os seus filhos – a mãe educa, a partir das 

referências que tem, os seus “futuros trabalhadores” para o mercado de trabalho. 

Para o jovem, a maior preocupação da sua mãe em relação aos filhos é: 

[...]  saber  pra que lado a gente  tá indo.  Se a gente tá  indo pro 
caminho curto ou caminho longo. O curto é que você faz besteira  e 
o  longo é  que você é  honesto.  Você vai  no longo quando você 
trabalha,  faz  as  coisas  boas.  E  o  curto  não,  você  acaba  até 
morrendo cedo de tanto fazer besteira com seu corpo. 

Segundo o ponto de vista de Everson, a maior parte dos jovens está escolhendo o 

“caminho curto”, movidos pelo consumismo. As meninas inclusive. Opção que ele rejeita: 

Porque elas se vendem, por causa de dinheiro, elas se vende. Tem 
umas lá, que namora até com bandido, por causa de dinheiro. Aí 
bandido fala assim:  ‘eu gosto de ser  bandido que eu pego mais 
mulher...eu tenho dinheiro pra caramba...’ Eu acho isso besteira. E 
esse  negócio de droga  também...  ficam estragando o  pulmão,  o 
corpo, à toa.

Pensando assim, a relação de Everson com os participantes da rede do tráfico de 

drogas, forçada pela proximidade física,  não vai além dos cumprimentos mais formais: 

“Cumprimenta, também cumprimento. Não tenho nada a ver com isso também. Também 

não julgo ninguém”.104

Everson parece valorizar os ensinamentos recebidos dos familiares e não questiona 

os seus métodos de educação. Afirma não se sentir vigiado pelos pais, pois do seu ponto de 

vista  “eles  confiam  na  gente”.  Tais  fatos  sugerem  a  internalização  dos  princípios 

fundamentais transmitidos pelos adultos no processo de socialização primária do jovem. 

Princípios  absolutamente  de  acordo  com  a  ordem  legal.  Assim  sendo,  para  ele,  os 

principais ensinamentos recebidos dos seus familiares adultos foram: “ter educação com os 

outros; ser honesto, não roubar ninguém. Ser honesto para ter um bom futuro”.

    

104 Informações recebidas de outros entrevistados sobre a área na favela onde fica a casa de Everson apontam 
que se trata de um “lugar perigoso”, porque lá também fica a “boca de fumo” : local, como já é de amplo 
conhecimento, onde se comercializa e consome drogas ilícitas.
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        Na época da entrevista, Everson sonhava tornar-se um marinheiro. Porém, como é 

bastante  comum  na  sua  faixa  etária,  admitia  outras  possibilidades.  Assim  também 

agradava-lhe  a  idéia  de  tornar-se  um biólogo.  Ou,  talvez,  um empresário  ou  produtor 

teatral. 

A opção pela carreira na Marinha mistura fantasia infantil e realismo ditado pela 

sua condição de classe. Dito de outra forma: embora o jovem afirme uma vocação náutica 

( “Eu gosto de andar de navio”), trata-se evidentemente de uma fantasia, dado o fato de que 

jamais viajou de navio. Por outro lado, indicando preocupações de ordem econômica, ele 

diz: “que a minha mãe fala que lá (na Marinha) até faxineiro ganha bem”. 

Entretanto,  possivelmente avaliando o quanto de esforço precisaria realizar  para 

atingir tal objetivo ( pois entende que seria necessário: “estudar bastante, fazer faculdade, 

estudar  bastante,  porque  lá  precisa  disso”),   Everson  “descola”  as  suas  ambições  do 

perceptível pessimismo realista da mãe – que parece de alguma forma sugerir que ele está 

fadado às funções subalternas – ao afirmar que: “(...) mas eu queria um cargo importante”. 

Everson não sabe explicar a origem do seu interesse pela biologia. Mas pensar a 

possibilidade  de  tornar-se  um empresário  ou  produtor  teatral,  sem sombra  de  dúvida, 

resulta da sua feliz experiência no grupo teatral do Aiacom. 

Entretanto,  não  se  pode  perder  de  vista  –  e  aí  mais  uma  vez  se  impõem  os 

princípios transmitidos pela socialização familiar – que todas as atividades profissionais 

que Everson entende sejam capazes de lhe garantir “um futuro melhor” encontram-se no 

campo da ordem legal.

Everson  é  católico  e  vai  à  missa  a  cada  15  dias.  Ele  afirma  que  a  falta  de 

cooperação entre as pessoas é algo que o incomoda muito. Diz que a violência, em especial 

contra os mais pobres, é algo que gostaria que não existisse.  Levando em conta o que 

emerge do seu relato, Everson foi educado para atuar dentro da ordem e tudo sugere que 

assim prosseguirá. 

 

Caminho longo e caminho curto

Os dois  “perfis”  que  serão  apresentados  sob  o  subtítulo  anterior   –  categorias 

nativas as quais novamente se  recorre  porque estão   relacionadas às opostas   disposições 
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sociais diante da via legal e da infracional – nos seus traços gerais não diferem daqueles 

apresentados  anteriormente.  São  jovens  de  origem  popular,  moradores  de  favelas, 

estudantes de escolas públicas, educados em famílias de trabalhadores e que, desde cedo, 

como os demais, receberam orientações para que vivessem segundo a ordem legal. Se um 

deles admite viver sérios conflitos familiares, o outro não sugere nada nesse sentido no seu 

relato, ainda que viva o drama de ter um irmão envolvido com o tráfico de drogas.  

O que os coloca, para fins de análise, destacados dos perfis dos outros jovens é o 

fato  de  admitirem que,  em algum momento,  já  pensaram em participar  do  tráfico  de 

drogas.  E ainda que a motivação de cada um seja de natureza muito diferente, pode-se ver 

nesse fato uma aceitação, ainda que parcial e provisória, de elementos de um ethos que a 

educação que receberam parece rejeitar.  

Mike
“Eu gosto de curtir minha vida”

Mike aceitou o convite para a entrevista sem resistência ou questionamentos, mas 

com frieza. Marcamos a nossa conversa para uma sexta-feira, na escola, após o término das 

aulas.  Como ele  também participa  das  atividades  do  Aiacom,  esse  era  o  único  dia  da 

semana com o seu horário livre na parte da tarde. 

A entrevista transcorreu sem grandes dificuldades. Apesar das dolorosas revelações 

feitas por Mike sobre a sua vida em família, o jovem não pareceu constrangido ou com 

dificuldades para revelar à pesquisadora tais fatos. Em alguns momentos, tal como ocorreu 

com Saulo, o relato transformou-se em desabafo. Nos dois casos entendi isso como uma 

demonstração de confiança nos propósitos da pesquisadora.

Mike  é  um   rapaz  de  16  anos.  Pardo,  magro,  estatura  mediana.  Nascido  em 

Petrópolis, onde também nasceram os seus pais, veio ainda pequeno para o Rio de Janeiro, 

indo morar no morro São João, onde viveu algum tempo. Dali mudou-se com a família 

para o endereço atual. Hoje mora com o pai (39 anos), a mãe (35 anos), duas irmãs (13 e 

11 anos) e um irmão ( seis anos) na favela do Céu Azul, no subúrbio carioca: “Fui criado 

aqui no Morro...No São João...Aí fui crescendo, fui passando muitas coisas (...) Agora eu 

moro no Céu Azul”.
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         Na escola, Mike tem bom relacionamento com os colegas e faz sucesso entre as 

meninas.  Entretanto,  de  acordo  com  seus  professores,  o  seu  desempenho  escolar  é 

considerado fraco e ele apresenta problemas disciplinares. Várias vezes, durante o ano, 

seus responsáveis foram convocados pela direção da escola para tratar  destas questões. 

Assim,  do  ponto  de  vista  dos  docentes,  é  um  aluno  totalmente  desinteressado  pelos 

conteúdos  e  atividades  escolares;  por  vezes  desrespeitoso  e  agressivo.  Alguns  deles 

chegam a suspeitar  que o jovem esteja envolvido com o uso e tráfico de drogas por causa 

dessas atitudes. 

O pai de Mike, único provedor de recursos da família, é trabalhador da construção 

civil  e  estudou  até  a  quarta-série  do  Ensino  Fundamental.  Sua  mãe,  que  não  realiza 

atividades remuneradas, está concluindo o Ensino Médio. Os dois são membros da Igreja 

Batista.

 Na ocasião da entrevista, por causa do trabalho, o pai estava com dificuldades para 

freqüentar os cultos religiosos. A mãe, de acordo com o relato de Mike, é freqüentadora 

assídua da Igreja. 

Como veremos adiante, do ponto de vista do jovem, o principal fator a deflagrar 

conflitos entre ele  e a mãe está  relacionado à  freqüência aos cultos religiosos. Entretanto, 

penso que aquilo, que ele entende como sendo “a causa” das aparentemente infindáveis 

brigas com a mãe, seja,  na realidade, um dos desdobramentos das preocupações maternas 

motivadas pelo temor que ela tem de vê-lo envolvido com o uso e o tráfico de drogas. E, 

nas atitudes pregressas do pai, a origem de tais preocupações. 

 Mike foi matriculado aos quatro anos na pré-escola, em estabelecimento da rede 

pública. Para ele, durante toda a infância, ir à  escola era especialmente bom, porque o 

afastava dos conflitos domésticos. Deixava-o distante do pai drogado e violento. Fora isso, 

nada mais destaca no seu processo de escolarização: 

Com quatro anos fui pro Jardim. Por um lado era bom, por um lado 
era ruim. Porque meu pai gostava de me bater muito. Meu pai me 
batia muito, desde pequeno...Eu tinha medo do meu pai me bater.. 
Era melhor do que eu ficar em casa. Ficando em casa, o meu pai 
me batia. Porque ele cheirava, fumava, vinha doidão, me batia. Aí 
não dava certo, eu ia pra casa... Melhor na escola.
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O dia-a-dia  de Mike, de segunda a sexta-feira, não é muito diferente do cotidiano 

da maior parte dos outros entrevistados. Pela manhã vai à escola e à tarde participa do 

Aiacom.  Nas  horas  vagas,  esse  jovem  flâneur carioca  anda  pela  sua  e  pelas  favelas 

próximas, aproveitando do prazer que lhe dá caminhar, em plena harmonia com o ambiente 

das suas ruas, becos e vielas: “Gosto de andar! Ando por essas favelas todas: Jacaré, Rato... 

Tudo”.  

 Nas suas caminhadas, Mike aproveita para falar com os amigos e conhecidos que 

encontra pelo caminho, inclusive os envolvidos no tráfico. Diferente dos entrevistados do 

grupo anterior105  – que se esforçam para demonstrar que só interagem com elementos 

ligados ao tráfico por força de uma imposição – o jovem fala dessa sua “relação” com 

naturalidade. O que não deve ser entendido como adesão ou participação de qualquer tipo 

de atividade criminosa. Registre-se:  “Fico zoando no morro. Às vezes falo com os caras lá 

da boca, que eu conheço todo mundo. Falo com todo mundo. Passo, falo: ‘Oi! Bom dia... 

Boa noite... O que for, eu falo. Falo com todo mundo do movimento. Falo com um cara 

que eu conheço”.  

Por outro lado,  como outros entrevistados,  o jovem participa há vários anos de 

projeto socioeducativo.  Mike freqüenta o Aiacom desde os três anos. Gosta das atividades 

que realiza no local. Contraditório, chega a afirmar que a sua permanência naquele espaço 

evita que ele fique “no morro à toa”. Indica que se trata de um espaço onde ele se sente 

protegido das trocas de tiro como as que ocorrem no lugar onde mora: 

Às vezes tá dando tiro no morro... Vou lá na Aiacom, bem melhor. 
Às vezes, quando eu volto, minha mãe fica falando... ela sempre 
fica falando... Esses dias... ontem, morreu um cara lá. Lá no morro, 
morador. Tava dando tiro pra caralho. Os caras dos Macacos tava 
querendo invadir aqui. Aí trocou, trocou...agarraram um morador, 
mataram.

No relato do jovem, a escola só é atraente,  percebe-se,  enquanto um espaço de 

encontro com os amigos e também pela sua segurança: “Eu sei que aqui (na escola) não vai 

me acontecer nada, eu sei”. 

E  mais  uma  vez   contrariando  declarações anteriores,   talvez sob    o   “efeito de 

105  Considerando a totalidade dos entrevistados, somente Mike e Adilson assumem sem qualquer dificuldade 
o fato de manterem relação de amizade com traficantes.
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legitimidade”, afirma: “[...] melhor do que ta lá fora... porque tá me ensinando... e também 

um pouco disso, me tirar das ruas”.

De acordo com o jovem, seus pais não são rigorosos quanto ao seu desempenho 

escolar: “Como eu vou na escola... eles é mais ou menos. Não vou falar que é, não. Mais 

ou menos”.

Mike gostaria de ser jogador de futebol. Investindo na futura carreira, freqüentava 

uma escolinha de futebol,106 mas a falta de dinheiro para as mensalidades fez com que 

fosse obrigado a sair: “Eu queria ser jogador...Eu treinava lá no Zico, mas eu saí, que eu 

tava sem dinheiro pra concluir o negócio...”

 Se não for possível realizar o sonho de  tornar-se jogador, a outra carreira que atrai 

Mike é a de bombeiro. 

A relação do jovem com a família, como já foi sugerido, é marcada por conflitos. 

Durante  o  seu  relato,  aqui  e  ali  emergem os  ressentimentos  com a  figura  paterna,  os 

desentendimentos com a mãe: “Fui criado aqui no Morro, no São João. Aí fui crescendo, 

fui passando muitas coisas... Passei  por  muita  fase  difícil  para  chegar  até  aqui.  Muitas 

brigas familiares...”

Aparentemente, as causas mais freqüentes das dificuldades no relacionamento de 

Mike com a mãe têm origem na incompatibilidade entre a maneira de viver desejada pelo 

jovem e o modelo de comportamento prescrito para ele pela mãe. Dito de outra forma: o 

inconciliável desejo de viver de acordo com um estilo mundano, como quer o jovem, com 

as regras de comportamento determinadas pela religião seguida pela mãe. As tentativas de 

imposição pela mãe de tal  modelo,  além do insucesso, frente à resistência do filho em 

adotá-lo, acirraram as dificuldades de relacionamento entre os dois e indicam que há outros 

fatores contribuindo para isso. 

 Mike  não  parece  rejeitar  as  práticas  e  preceitos  religiosos  em geral,  concebe, 

inclusive, positividade na religião. O que não aceita é a imposição dessas práticas. Menos 

ainda quando sabe que ir aos cultos significa deixar de fora de sua vida os bailes e festas na 

comunidade: 

Muitas brigas familiares, por causa de eu sair. Eu não podia sair 
que  a  minha  mãe  falava  muito.  A gente  era  da  Igreja...  Aí,  foi 
saindo um, foi saindo outro... Agora só está as minhas irmãs. Igreja 

106 Centro de Futebol Zico: local para  treinamento de meninos e jovens no futebol.
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não é ruim não, mas todo dia queria ir, me forçava ir pra uma coisa 
que eu não gostava. Aí, eu falei: ‘mãe, eu não vou mais não. Vou 
curtir a minha vida... Igreja é sempre bom ir mesmo [...] mas ela 
me obrigava, me obrigava... 

Ainda que “desastradas”, considerando os seus resultados, as tentativas da mãe de 

levar  o  filho  (e  a  família)  para  a  Igreja  podem  ser  entendidas,  observando  outras 

informações trazidas pelos relatos de Mike, como uma busca, pautada em sólidas crenças, 

de que sob o domínio dos preceitos e práticas religiosas os familiares estariam a salvo das 

“más influências”, capazes de afastá-los do “bom caminho”. 

 Por outro lado, chama a atenção o fato de ter sido o pai o mediador bem-sucedido 

que intercedeu junto à mãe favoravelmente em relação às demandas do filho. Nas palavras 

de Mike: “Mas chegou um tempo que o meu pai chegou e conversou com ela... que ela me 

obrigava e tal... Aí, tou aí... Curto meus colegas... Dou um olé no baile...”

Entretanto, embora dispensado de ir à Igreja e liberado para freqüentar os bailes, os 

conflitos entre mãe e filho não tiveram fim. Ao que tudo indica, na raiz desses conflitos há 

algo mais do que o desejo da mãe de ter uma família religiosa. Percebe-se que lá está o 

temor de que o filho, em especial,  se envolva com o uso e tráfico de drogas. 

Agora eu  tou indo  ao baile.  Passo  até da hora  demais... Isso 
chego   em  casa, nós  começa a discutir...Porque ela pensa que eu 
fico  na  rua,  com  o  tráfico,  esses  negócio  assim...Aí  eu  vou, 
converso com ela: 'mãe, quando eu não durmo em casa é porque eu 
durmo na minha namorada... o que é isso e tal...' 'É, mas não tem 
que dormir', Tá, não tem que dormir, mas, às vezes eu esqueço de 
esquecer. É normal isso.  Toda criança esquece. Mas ela pensa  que 
eu tou me envolvendo com coisa errada... Mas ela acha que eu vou 
me envolver com isso como? Eu sei que... eu quero pra mim um 
futuro. Mas ela cisma que eu tenho alguma coisa na boca... esses 
negócio... 

Assim,  com o  retorno  de  Mike  do  baile107 para  a  casa  sempre  acontece,  como 

mostra o seu relato, uma discussão entre ele e a mãe. Pois, enquanto para o jovem “passar 

da hora” de retornar para a casa ou mesmo dormir na casa da namorada são coisas próprias 
107  São vários os fatores que levam muitos pais a não aceitarem que seus filhos freqüentem os bailes funk nas 
comunidades. Considerando as informações coletadas para este estudo, prevalecem aqueles associados ao 
livre consumo de drogas , à presença de traficantes e as investidas policiais nesses locais. 



110

da juventude, para a mãe, podem significar o afastamento “do bom caminho”.

Indignado, o jovem não consegue entender as razões das desconfianças maternas. 

Para ele que sonha com um “futuro”, não há sentido em se envolver “com coisa errada”. 

Tornar-se semelhante ao que já foi o seu pai, por exemplo.108

 Viciado  em drogas  lícitas  e  ilícitas,  o  pai  causou  durante  longo  tempo  grande 

sofrimento à família. Da infância ao início da adolescência, Mike conta que foi vítima de 

muita violência  por causa do uso exagerado de drogas pelo pai. Apanhava dele todos os 

dias, sem saber a razão. Relata que:

Meu pai me batia todo dia. Eu não sei o que ele achava comigo, 
que todo dia ele arrumava um jeito de me bater, todo dia. Chegava 
em casa... era eu que fazia os negócio todinho em casa, arrumava a 
casa... Via uma sujeira no chão? Já pegava pra mim [...] Meu pai 
me batia muito, desde pequeno... Eu tinha medo do meu pai me 
bater.  Gravou  na  cabeça,  que  eu  sei  de  tudo...  desde  pequeno. 
Minha mãe fala: ‘você sabe que é isso, que é aquilo...’ Sei mesmo, 
porque  me  batia  muito  [...]  Porque  ele  cheirava,  fumava,  vinha 
doidão,  me  batia  [...]  fiquei  com trauma  dele.  Aí,  chegou  uns 
13anos,  14  anos,  eu  fiquei  revoltado,  aí  partia  pra  cima  dele 
também, quando ele vinha... Nós brigamos...

 Há cerca de um ano e meio,109 segundo Mike, o pai abandonou o vício e entrou para 

a  Igreja.  Ainda  assim,  as  seqüelas  ficaram.  Nas  palavras  indignadas  do  jovem 

“reproduzindo” os diálogos ásperos com a mãe isso é evidente:  “Mãe, você vai falar isso 

porque eu não puxei o meu pai... que é isso e aquilo...”

Então, se para o filho o exemplo do pai não é para ser seguido, para a mãe há o 

constante temor de que o filho possa ter “herdado” do pai uma tendência para o vício – 

que, do ponto de vista dela, penso, a vida mundana facilitaria o desenvolvimento, enquanto 

a religiosa impediria. 

Neste  contexto,  somos capazes  de compreender  tanto  a  “pressão”  materna  para 

levar o filho (e a família) para a Igreja, quanto a “indignação” e a resistência de Mike em 

relação a essa atitude materna. 

Cabe destacar que o pai de Mike nunca se envolveu com o tráfico de drogas ou 

qualquer outro tipo de atividade criminosa além do consumo de drogas ilícitas.   Segundo o 

108 Mike parece também responsabilizar a mãe pelas atitudes do pai e as agressões que sofreu nas mãos dele.
109 Aqui, como foi percebido nos demais relatos, há imprecisão do jovem no registro de datas.
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jovem: “O meu pai... ele só consumia mesmo”. 

As mudanças nas atitudes do pai, por outro lado, não significaram, de acordo com o 

relato de Mike, que ele tenha assumido um papel mais ativo na educação do jovem. Posto 

que, mesmo considerando sua intervenção no sentido de garantir que o filho não fosse mais 

obrigado pela mãe a ir à Igreja, e que pudesse livremente freqüentar bailes, suas ações 

apontam para uma omissão em relação à educação do jovem. Algumas revelações de Mike 

parecem deixar claro o quanto o pai eximiu-se de qualquer responsabilidade na orientação 

do filho, deixando tudo nesse campo ao encargo da mãe. Registre-se: “Agora não, ele tá 

mais liberal comigo, me deixando fazer o que eu quero. [...] Meu pai nem liga mais pra 

mim. Fala que não quer nem saber, que eu tou por conta da minha mãe”. 

Além deste fato, há um outro ainda mais revelador, penso,  envolvendo a relação de 

Mike com o pai. 

Há  mais  de  um ano  que  pai  e  filho  brigaram.  E,  desde  então,  não  se  falam. 

Analisando os relatos de Mike, observa-se que foi a partir desse conflito –  que envolveu 

outros agentes sociais –  que ocorreram significativas mudanças na sua vida familiar. 

Como já foi dito anteriormente, Mike sofreu muito na infância com a violência do 

pai sob efeito de drogas. E tais fatos marcaram profundamente o jovem, comprometendo a 

qualidade da sua relação familiar. Ao deixar de usar drogas, o pai permitiu que a família e, 

em especial, Mike vivessem momentos melhores. Entretanto, considerando os relatos do 

jovem, foi a intervenção de elementos ligados ao tráfico que, a pedido de Mike e do avô 

materno, fez  seu pai parar de usar drogas. 

No seu relato, Mike revela que, há cerca de um ano e meio, após uma briga muito 

violenta com o pai, resolveu sair de casa e ir morar com os avós maternos. Insatisfeito com 

a decisão do filho, o pai foi atrás dele e provocou um verdadeiro desastre, conta: “Foi lá, 

quis bater em mim na frente do meu vô, brigar com o meu vô...”

 Indignados  diante  da  atitude  paterna,  avô  e  neto  procuraram por  aqueles  que 

tinham como certo poder  ajudá-los a pôr  um fim no conflito.  Mike admitiu  que pelo 

menos nessa ocasião “deu vontade, sim, de entrar pra boca”.110  Assim relata o que houve:

Fomos lá na boca, chamamos os caras. Fomos falar com eles o que 
estava acontecendo. Acharam errado o meu pai me bater... Meu pai 

110 Vários estudos (ZALUAR, 1985,1998,  DOWDNEY, 2003, STOLTZ,2004) apontam a “revolta” como 
um dos  fatores que levam à adesão de jovens ao mundo do narcotráfico.
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me batia todo dia... Bater no meu vô. Aí os cara chamaram ele e 
mandaram ele parar com aquilo, que não tava certo e tal... Acho 
que ameaçaram ele. Só sei que ele parou tudo. Parou, foi pra Igreja. 
Agora parou com a Igreja que ele tá  trabalhando. Mas ele sempre 
quer voltar pra Igreja. 

Pode-se ver neste caso, não há como negar, uma relação instrumental com o tráfico. 

Entretanto, cabe registrar,  não foi essa a única vez  em que um membro da família pediu 

ajuda aos traficantes para dar conta de problemas familiares. A mãe do jovem já pegou 

dinheiro  emprestado  com  eles.  Considerando  os  meios  empregados  pelos  traficantes, 

bastante conhecidos por todos, para “garantir fazer justiça”, assim como a origem da sua 

“riqueza”,  há  que  se  supor  uma  aceitação,  ainda  que  parcial,  do  seu  ethos por  parte 

daqueles que “procuram a ajuda” destes agentes sociais. 

Em se tratando da mãe do jovem – e tal fato talvez não tenha passado sem ser 

notado,  de  alguma  maneira,  por  Mike,  colaborando  para  condenar  ao  descrédito  as 

propostas maternas no campo da moral e da ética  –, quando ela sai em busca da ajuda 

financeira  junto aos traficantes, sendo praticante de uma religião que em tudo condena o 

ethos do tráfico, só o desespero causado pela falta de recursos materiais pode explicar tão 

contraditória atitude.  

Porém, a meu ver, o que há de mais relevante (e revelador) neste caso que envolve 

Mike e seus familiares com os traficantes é algo aparentemente inusitado. Ou seja, foram 

os agentes que atuam fora da ordem legal111 que garantiram ao jovem (e a sua família) 

aquilo que essa mesma ordem  preconiza como um dever dos pais, a saber: zelar pelo bem-

estar da prole. E mais, considerando as motivações expressas por Mike, capazes de fazê-lo 

ver  a  adesão  ao  tráfico  como  uma possibilidade  frente  aos  seus  dissabores,  foram os 

traficantes – agentes sociais que no conjunto das representações da mãe de Mike aparecem 

como a principal ameaça a pairar sobre o seu filho, atraindo-o para o mau caminho  – que 

garantiram as condições  – atuando sobre o pai – para que passasse o sentimento de revolta 

que  empurrava Mike em direção ao tráfico. Por outro lado, o seu avô, que ao que tudo 

indica é um agente social que atua de acordo com a ordem legítima, foi colaborador na 

iniciativa de procurar meios ilegais para atingir seus objetivos. 

111 Ainda que se reconheça que o “crime-negócio” faça parte da ordem dominante, isto é, não contrarie os 
princípios do capitalismo, é uma empresa comercial ilegal. 
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Esta  ação “pedagógica”  dos  traficantes,  penso,  aponta para  a  complexidade  das 

relações  entre  eles  e  os  moradores  do local.  Mostrando que  ao  sabor  de  necessidades 

desesperadoras,  atitudes  contraditórias  podem partir  dos  “dois  lados”.  O  impacto  e  o 

desdobramento deste fato em questão no processo de formação dos seus jovens moradores, 

como Mike, não pode ser desconsiderado.  

As dificuldades  e conflitos presentes na relação familiar  de Mike,  contudo,  não 

fizeram com que ele construísse uma imagem totalmente negativa da instituição familiar. 

Ao falar sobre amizades verdadeiras, o jovem que parecia encontrar no mundo da rua, e 

nos seus agentes, os interlocutores mais valorosos, volta-se para o lar e afirma:

Melhores amigos? Em casa. Não tenho outros melhores amigos. 
(Na rua) Acho que não é amigo não. Porque é assim: eu compro 
uma moto, vai ser amigo assim porque eu tenho a moto. Aí, vou 
ficar doente lá em casa... Quem vai tá  lá vai ser meu pai e minha 
mãe pra me ajudar. Se dar (com alguém) é uma coisa, mas na hora 
que você tiver doente, não tem amigo não. Não tem ninguém pra te 
ajudar, te apoiar, te levar no médico, só tua mãe e teu pai mesmo. 
Você pode tá  brigado... o que for com eles, mas eles tá  lá com 
você.

As afirmações  anteriores   não  parecem apenas  fruto  de  alguma  idealização  da 

instituição familiar, ainda que possa existir. Parecem resultar das experiências vividas pelo 

jovem nas  diversas  redes  sociais  das  quais  participa.  Experiências  que permitem a ele 

“reconciliar-se” com a família, mesmo que isso ocorra em um tempo fora do presente.

Os relatos de Mike sugerem que vários fatores têm contribuído para que, em um 

momento de desespero, ele tenha considerado o tráfico como uma opção. Não vejo nisso 

uma adesão ao ethos do mundo que gira a partir e em torno do narcotráfico. Entretanto, não 

há como negar a existência de uma aceitação parcial de elementos constituintes daquele 

ethos por Mike. 

Adilson 
“Minha infância sempre foi eu e meu irmão. Sempre.”

Adilson foi um dos primeiros jovens convidados   para  uma  entrevista.      Naquele 
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momento, aceitou o convite sem fazer qualquer tipo de questionamento. Parecia agradar-

lhe  a idéia de ter sua “vida” registrada “num livro”.112  Entretanto, entre o convite e a 

realização da entrevista, chegou a mudar de idéia. 

Curiosamente,  ele  foi  o  único  dos  jovens  a  me  procurar  e  perguntar,  passados 

alguns meses, pela entrevista. Dei a ele as devidas explicações sobre as fases do processo 

que levaria à entrevista e confirmamos o nosso futuro compromisso. Para minha surpresa, 

quando, enfim, pude iniciar as gravações dos relatos, Adilson disse-me que não poderia dar 

o seu depoimento porque “talvez os caras lá não quisessem”. Era a primeira vez que um 

jovem sondado para a entrevista declarava algum tipo de relação mais profunda com a rede 

do  tráfico.  Acatei  sua  decisão  sem discuti-la.  Da  mesma  maneira,  quando  novamente 

mudou de idéia e resolveu dar a entrevista, tudo o que fiz foi reafirmar o meu compromisso 

de garantir o seu anonimato. 

Foi somente no transcorrer da entrevista que fiquei sabendo que o irmão de Adilson 

era gerente do tráfico de drogas na favela onde o jovem e a família residem. Tal fato, 

entretanto,  não  tornou  a  nossa  conversa   mais  difícil.  Como  ocorreu  com  os  outros 

entrevistados, Adilson parecia à vontade para falar e calar. A gravação deste relato também 

ocorreu no espaço escolar, após o término das aulas.

Adilson  tem 15  anos.  Nasceu no  Rio  de Janeiro.  É  negro,  magro,  de  estatura 

mediana  e  aparência  bem  cuidada.  Simpático,  mas  sem  exageros,  tem  um  ar  de 

ingenuidade e alheamento do mundo. Filho de mãe mineira e pai carioca, o jovem vive 

desde o nascimento na Favela do Jacarezinho. Seu pai também foi criado no local e sua 

mãe vive lá desde os 15 anos. 

O jovem mora com o pai e a mãe. Tem mais três irmãos (um irmão e duas irmãs), 

todos casados. O pai é porteiro e a mãe dona-de-casa, e, de acordo com o filho: “estudaram 

pouco”.  

O irmão e as irmãs de Adilson também moram na Favela do Jacarezinho. Uma das 

suas irmãs é faxineira; a outra, estudante de Serviço Social.113 O irmão (19 anos) é gerente 

do tráfico de drogas na favela. Iniciou na atividade aos 12 anos. Por causa disso, fugiu de 

casa e largou a escola. Para Adilson, o envolvimento ocorreu por razões econômicas. (“Foi 

dinheiro, não foi revolta não, foi por dinheiro mesmo.”) Querido pelos pais e irmãos, todos 

112 Desde a fase da sondagem foi essa a “tradução” que prevaleceu entre os jovens das razões para o meu 
convite.

113 Adilson não soube dizer as idades das irmãs e nem a dos seus pais.
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temem a morte do jovem envolvido com o tráfico. 

Ao falar da sua infância, Adilson destaca imediatamente a profunda ligação com o 

irmão mais velho. Conta do tempo em que juntos soltavam pipa da laje da sua casa, ou 

corriam soltos, na companhia dos amigos, pelas ruas da favela. Tempo das partidas diárias 

de futebol, das idas à praia  (“sempre muito junto com o meu irmão”). O jovem considera 

que ele e o irmão tiveram uma infância feliz. Divertiram-se muito e nunca passaram por 

grandes dificuldades (“nunca me faltou nada”). 

Meninos,  levados  pela  mãe,  os  irmãos  freqüentavam  os  cultos  de  uma  Igreja 

Presbiteriana.  Adilson afirma que naquela época gostava de ir à Igreja, mas atualmente 

não tem mais vontade de participar dos cultos. Não há qualquer menção no seu relato de 

pressões da mãe para que ele continuasse freqüentando a Igreja. O pai de Adilson não é 

religioso. 

Da mesma forma que os demais entrevistados, Adilson tem lembranças muito vagas 

sobre o seu processo de escolarização. Diz que a sua vida escolar se iniciou  por volta dos 

quatro anos de idade, na pré-escola da LBV114, instituição onde permaneceu até a antiga 

quarta série do Ensino Fundamental. Recorda-se “dos problemas na escola” porque: “[...] 

eu já fui muito bagunceiro. Já fui muito... Agora eu tô calmo. Mas no último colégio que eu 

tava, ficava brincando”.

 Por causa disso, acredita, amargou uma repetência na antiga quinta série. 

  O jovem passou por uma instituição privada antes de ser matriculado na escola 

municipal onde, à época da entrevista, cursava a sétima série do Ensino Fundamental. Foi 

transferido de lá para a escola pública por exigência da mãe (“porque quem pagava era o 

meu irmão”). Ainda que as intenções do filho mais velho, em relação ao mais novo, fossem 

as mais nobres, como afirma Adilson (“porque ele queria um futuro melhor pra mim”), 

certamente, para a mãe, a origem do dinheiro – o tráfico de drogas – tornava a situação 

inaceitável. 

Na escola  onde  estuda  atualmente,  Adilson  é  visto  pelos  professores  como um 

aluno apático e desinteressado pelas atividades escolares, mas está longe de ser o “grande 

bagunceiro” do passado. Não aparenta ter dificuldades no relacionamento com os colegas 

de escola. Entretanto, ao falar da sua auto-imagem afirma: “Me vejo uma pessoa feliz. 

Diferente. Diferente das outras. Porque o tratamento no meu colégio é diferente.   Achando 

114 Legião da Boa Vontade (LBV), organização não-governamental voltada para a assistência social.
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até que tá diferente... Não é nem dos professores, é dos alunos mesmo. Mas às vezes é 

até bom ser diferente”. 

Adilson não consegue avançar  na  explicação  desta  “sua diferença”.  É algo  que 

sente,  mas não consegue explicar.  E embora ele  retire positividade dessa situação,  sou 

levada a crer que se trata de uma espécie de ônus decorrente da ligação muito próxima que 

mantém com um membro (importante no contexto local) da rede do narcotráfico.

Diferente da época da infância, de acordo com Adilson, o seu cotidiano atualmente 

não tem mais “tanto futebol que nem antes”. E exagera: “agora só estudo, fazendo curso...” 

Não é tanto assim. O jovem tem suas manhãs, de segunda a sexta-feira, ocupadas com a 

escola. Às terças e quintas-feiras, à tarde, faz curso de informática em estabelecimento de 

ensino pertencente à rede da Faetec.115 Nas segundas, quartas e sextas-feiras, depois que 

chega da escola e até as 17 h, costuma dormir em casa.  No final da tarde e à noite, tanto 

pode  ser  visto  conversando  na  rua  com o  irmão  e  os  amigos,  quanto  em casa  vendo 

televisão ou brincando no computador, navegando pela internet. 

Os sábados o jovem deixa saber que são dias para aproveitar ao máximo a sua diversão 

predileta: o baile na praça da favela: “ A melhor coisa que tem, no final de semana, é ir pro 

baile”.  Para ele, “um final de semana sem baile não é final de semana”. Porque: “tem 

grupo, todo mundo se conhece... fica zoando. Fica lá dançando. As garotas todas vai... Vai 

todo mundo. Tem som alto. Muitas pessoas... Fica cheio. Fico dançando, conversando...”

Segundo  afirma,  não  são  registradas  brigas  e  os  freqüentadores  reagem  com 

naturalidade frente ao consumo de drogas. ( Pois “vai quem quer. Só usa quem quiser”.)  O 

baile,  que  começa  na  noite  de  sábado,  vara  a  madrugada  e  só  termina  na  manhã  de 

domingo, lá pelas seis, sete horas. Adilson revela que fica até a festa terminar. 

 O jovem admite que nem todos os seus colegas têm permissão dos pais para irem 

ao baile porque “às vezes a mãe deles é da Igreja, não deixa ir”.116 Esse tipo de restrição, 

ele atribui ao conhecimento que os pais e as mães  têm sobre o consumo de drogas e as 

freqüentes  investidas  da  polícia  no  local  (  “Porque  tem  muito  consumo  de  droga... 

Caveirão....”117).  No  seu caso,  deixa  transparecer que,   embora a mãe,   adepta   de   uma 

115 A Fundação  de  Apoio  à  Escola  Técnica   (Faetec),  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e 
Tecnologia (SECT), oferece educação profissional gratuita, em diversos níveis de ensino, à população do 
Estado do Rio de Janeiro (fonte: 

116 Cabe lembrar que esse era um dos “motivos” para os conflitos entre o entrevistado Mike e a mãe.
117 Veículo  blindado  de  combate  utilizado  pelo  batalhão  de  choque  da  polícia  militar  (Bope)  nas  suas 

incursões nas favelas. Entre os moradores das favelas é visto como um símbolo do terror policial.
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religião que condena a participação nesse tipo de diversão, não crie obstáculos para que ele 

vá ao baile, ela o faz um tanto a contragosto. Por outro lado, afirma que: “meu pai não liga 

de eu ir pro baile não”, pois “ele só quer que eu ande certo no colégio, aí ele deixa eu 

sair”.118 

Considerando o que transparece no seu relato, Adilson mantém uma boa relação 

com a família. Diz que, com freqüência, acompanha a mãe nas idas à rua. E também, como 

um bom tio, leva as sobrinhas ao cinema. Conversa com o pai (“Ele fala de muita coisa. 

Ele fala de trabalho, de futebol...”) e na sua companhia sai para se divertir (“Ele gosta de 

levar ao Maracanã”). 

Adilson afirma que recebe dos pais orientação para ficar longe das drogas e dos 

vícios em geral  porque “não é coisa muito boa”.  E não enveredar pelos caminhos que 

levam ao tráfico, como fez o irmão. Segundo o jovem, o temor da mãe que isso possa vir a 

acontecer, ou seja, de que ele se envolva com o tráfico, é muito grande. A morte dos filhos 

é o que mais preocupa a mãe: “Minha mãe tem medo que eu entro. Meu pai tem menos. 

Minha mãe é que tem muito medo. Sei lá... Por causa do meu irmão... Ela fica com medo 

que eu possa morrer. Aí ela tem o maior medo do meu irmão...  Ela fica preocupada à 

beça...”

Do ponto de vista do jovem, o pai preocupa-se menos do que a mãe diante da 

possibilidade de ver mais um dos seus filhos envolvido com o tráfico. Talvez por isso, 

sinta-se mais vigiado pela segunda do que pelo primeiro (“Meu pai me deixa à vontade. 

Ele é muito de conversar”).

Tal fato, a harmonia familiar, vai ao encontro das explicações de Adilson para o 

ingresso do irmão no mundo do crime. Para ele, como já foi apontado, a adesão “foi por 

dinheiro, não foi revolta não, foi por dinheiro mesmo”. 

Entretanto, não pode deixar de chamar a atenção o fato da pouca idade do irmão – 

12 anos – quando da sua adesão à vida fora da lei. Segundo os relatos de Adilson, quando a 

família descobriu o que estava acontecendo, “ele saiu de casa, foi morar sozinho”. Houve 

problemas na relação do irmão com a família, pois: “a minha mãe não aceita isso não”. E 

“aí, com 15 anos ele já foi pro outro morro do complexo”. 

Além do desejo de consumir bens que os recursos familiares não podiam comprar, 

acredita Adilson, também contou para a adesão do irmão ao   crime as    “más-influências”, 
118 Considerando o desempenho escolar de Adilson, “andar certo na escola” só pode estar relacionado à 

questão disciplinar.
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pois: “[...] tinha muitos exemplos, até na minha família... e da rua. Isso influencia”.   

Para Adilson, embora ainda exista e seja grande, sua mãe já teve muito mais receio 

da influência que o irmão pudesse ter  sobre ele,  vista como capaz de desviá-lo para o 

caminho do crime. Talvez ela saiba, ou apenas desconfie, que já tenha passado pela cabeça 

de Adilson entrar “por dinheiro” para o tráfico. O que provavelmente desconhece, ou tem 

dificuldades para admitir, é que foi o irmão traficante que o impediu de se envolver com a 

rede criminosa: “meu irmão não admite, não”. 

Quando foi entrevistado, Adilson já se supunha livre da ação das “más influências” 

por “causa que eu já tenho o meu objetivo certo na vida”. Acredita que o irmão, ainda 

muito  criança  na época  da sua adesão,  tenha se  deixado levar  mais  facilmente para o 

caminho do crime porque não tinha ainda projetos para o futuro. 

No caso  de Adilson, o referido objetivo está perfeitamente de acordo com a ordem 

legítima.  Como,  ao  que  tudo  indica,  desejam  seus  familiares.  O  jovem  pretende 

profissionalizar-se na área de mecânica naval. Ele acredita que, para atingir tal objetivo, 

precisará trabalhar e estudar bastante. Por conta disso, faz planos de concluir o Ensino 

Fundamental à noite e utilizar as manhãs para a realização de cursos voltados à  preparação 

para o mercado de trabalho: 

Quero fazer um curso profissionalizante. Já faço de informática. 
Quero fazer um curso de mecânica naval. Só que não tem por aqui 
perto. Só tem em Niterói. Aí vou ver se vou estudar ano que vem à 
noite... e fazer um curso de manhã. Estudar à noite a oitava série e 
fazer o curso de manhã. Parece que dá tempo. Mesmo que for antes 
dá pra eu ir. 

Sobre a  origem da  sua  vocação profissional,  Adilson  só afirma:  “Ah,  não sei... 

Sempre tive vontade de fazer essa profissão”.

O jovem afirma não gostar de duas coisas na vida: drogas e falsidade. 

Adilson  aprecia  bastante  o  ambiente  da  favela  onde  reside  (“me  sinto  bem,  à 

vontade”). Embora aparente timidez, afirma ser muito conhecido e popular na comunidade. 

Por conta disso, a princípio, não concorda com a mãe no desejo dela de mudar-se dali: “eu 

não  quero  não,  um lugar  diferente  [...]  Minha  vida  foi  toda  lá.  Vou  sair  agora?”   O 

argumento dela, que o jovem não contesta, é a violência presente no local, levada pelas 

incursões da polícia na favela, no confronto com os traficantes: “Porque é muita  violência. 
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Muita troca de tiro”. Polícia que entra na favela “atirando” e matando inclusive adultos e 

crianças  inocentes:  “Porque  a  polícia  faz  o  seguinte:  eles  entra  na  casa  dos  outros, 

desrespeita os outro [...] Matando às vezes até pessoa que não é bandido. Mataram a minha 

vizinha. Ela ia com o filho dela de quatro anos e pouco... Morava perto da minha casa...”

Entretanto, ainda que se sinta muito bem na comunidade e seja capaz de apontar 

muitas qualidades na vida local (“muita diversão... Lá é familiar, se conhece todo mundo... 

Trata todo mundo bem.”), Adilson admite que, se tivesse os meios necessários, tiraria a 

família dali por causa da violência.

No  que  diz  respeito  à  rede  do  narcotráfico,  do  ponto  de  vista  do  jovem,  “a 

metade”119  dos moradores da favela está envolvida de alguma forma com o tráfico de 

drogas. Entre eles, crianças e jovens. No entanto, comparando com o passado próximo, na 

sua opinião, atualmente o tráfico atrai muito menos os jovens do que antes: “Até que agora 

parece que tá todo mundo, da minha faixa, que eu conheço, parece que tá todo mundo 

querendo outra coisa, ninguém tá querendo isso. Mas os antigos ... Os que era colega meu, 

que andava comigo e meu irmão, quase todo mundo agora tá. Entrou”. 

Chama atenção o fato de que não há, no modo de pensar o mundo de Adilson, 

qualquer impedimento moral ou ético para que ele continue se relacionando com os amigos 

envolvidos  com o  tráfico.  Apenas  evita  andar  com eles  porque   são  procurados  pela 

polícia.120

 Da mesma forma, contrariando as orientações da mãe – que se recusa a aceitar a 

ajuda financeira do filho infrator – o jovem não tem qualquer problema em receber os 

presentes dados pelo irmão. Em geral: “[...] coisas assim... que quando a minha mãe não 

pode me dar... roupa cara, assim de marca, que minha mãe não pode me dar, aí ele me dá 

mesmo... Tênis, roupa...”

O mesmo acontece em relação ao uso da moto do irmão: “[...]  andar  de moto, 

minha mãe não gosta que eu ande por causa que é moto roubada. Aí meu pai... Chego em 

casa eles brigam, quer me bater... Mas eu fico andando”. 
119 Cabe  observar  que,  contrariando  o  que  mostram  as  pesquisas  sobre  o  envolvimento  da  população 

residente nas favelas com o tráfico de drogas, os componentes do grupo pesquisado neste estudo tendem a 
crer que o número de moradores participantes da rede do tráfico é bastante elevado. Concordando, assim, 
com o senso comum que se formou sobre o tema entre a maioria daqueles que vivem fora das favelas. 
Fato  que  perversamente,  como  já  foi  apontado,  contribui  para  a  “criminalização  da  pobreza”. 
Lamentavelmente está  além das possibilidades deste estudo investigar os fatores que contribuem para 
que tal  equívoco aconteça.

120 Não são poucos os registros de jovens que foram mortos “por engano”, confundidos com traficantes 
porque estavam na sua companhia. 
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Tal  disposição  social  do  jovem sugere  que  uma  parte  significativa  dos  valores 

transmitidos pelos pais não foram internalizados plenamente por ele, ou foram atualizados 

a partir do contato com valores diferentes e/ou antagônicos. 

O que não significa dizer, de maneira alguma, que, na formação da subjetividade de 

Adilson, o impacto da educação dada pelos pais, pautada nos princípios da ordem legítima, 

seja pouco significativo. Longe disso. Menos ainda que haja da parte do jovem uma adesão 

ao ethos que rege os domínios do narcotráfico. Entendo que, no caso em questão, com 

participação do jovem em outras redes sociais, alguns princípios e valores transmitidos 

pelos  pais  foram sendo confrontados  com outros princípios e  valores  e,  a  partir  disso, 

atualizados,  reforçados,  ou  mesmo  abandonados.  Parece-me  que  a  sua  relação  com o 

tráfico  é  basicamente  instrumental  e,  ainda,  marcada  por  contradições.  Pois,  o  mesmo 

jovem que já admitiu a possibilidade de entrar para o tráfico “por dinheiro”, afirma que, na 

sua vida, se pudesse mudar algo, gostaria “que não existisse esse negócio de tráfico. Só 

isso”.

Não é de causar espanto, por tudo isso, que Adilson alimente o sonho de ver seu 

irmão longe do tráfico121 (“ele fala que vai sair. Tá  juntando um dinheiro e vai sair.”). 

Mesmo que “a saída” signifique perdê-lo definitivamente de vista. Afinal, do seu ponto de 

vista,  deixar  o  tráfico  só  é  possível:  “se  você  se  mudar  prum  lugar  bem  longe... 

Desaparecer”. 

Por  fim,  gostaria  de  chamar  a  atenção para  o  fato  de  que  embora   tenha  uma 

trajetória de vida bastante diferente daquela apresentada por Mike, vejo nos relatos  de 

Adilson, além do fato dele também já haver pensado em “entrar para o tráfico”,  outro 

aspecto   em comum com a  do  primeiro  jovem.  Outrossim no  caso  de  Adilson,  foi  a 

intervenção de um elemento ligado ao tráfico que mais contou no sentido de impedir a sua 

adesão. Sendo, porém, não de maneira indireta, como ocorreu com Mike, mas diretamente 

pela ação do irmão  que se opôs à entrada.  Entendo, ainda, que o fato do irmão demonstrar 

grande  interesse  em afastar-se  da  vida  criminosa  tenha  um efeito  “pedagógico”  sobre 

Adilson, colaborando para que este veja o tráfico como algo “sem futuro”.   

121 Os dados da pesquisa realizada pelo Observatório de Favelas  mostram que  40% dos participantes da 
pesquisa se  afastaram da atividade ilícita por conta própria. Deixando claro que o tráfico de drogas não é 
um caminho sem volta. Pesquisa “Caminhada de crianças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de 
drogas no varejo do Rio de Janeiro,  2004-2006”,  desenvolvida entre abril de 2004 e maio de 2006. 
Equipe coordenada por Jailson de Souza e Silva.
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Caminho curto

Este subtítulo, mais do que uma categoria nativa que classifique  a opção pela via 

criminosa,  é,  na  verdade,  um  vaticínio.  Uma  previsão  baseada  em  posições  severas, 

preconcebidas e pessimistas de quem revela enorme rejeição  a esse tipo de disposição 

social. 

Entretanto, ainda que assim seja, ao trazer no seu bojo a idéia de velocidade na 

satisfação de desejos, mas também de brevidade na vida, vai ao encontro do que mostram 

as análises baseadas, principalmente, nos dados estatísticos. A adesão à vida criminosa é 

capaz de garantir a rápida realização de certos desejos – alguns, impossíveis de realizar, 

dentro da via legal, considerando as condições de classe de quem os deseja. Porém, é fato 

bastante conhecido que a grande maioria dos envolvidos, quando são eles jovens, negros e 

pobres, tem a existência abreviada em decorrência da adesão à via criminosa. 

Por isso, escolhi essa categoria nativa para pôr  em destaque dos demais, o último 

dos perfis apresentados. Trata-se, como já foi antecipado, de um jovem que aderiu à rede 

do  narcotráfico.  Fato  ocorrido  meses  depois  da  nossa  entrevista.  Não  sei  precisar 

exatamente quando isso aconteceu, porque as informações obtidas nesse sentido não são 

seguras. Tudo o que posso afirmar é que as “notícias” falando da adesão de Cleverson 

chegaram ao meu conhecimento  a  partir  de meados de 2007,  trazidas  pelos  alunos  da 

escola onde eu leciono e ele estudou.

 

Cleverson
 “No ano que vem eu vou tá  trabalhando na Caixa Econômica.”

Considero relevante dizer que o meu primeiro encontro com Cleverson aconteceu 

no início do ano letivo de 2006, na condição de sua professora.  Naquele momento, eu 

ainda estava às voltas com a elaboração do projeto que levou a esta dissertação.

Cleverson era um aluno marcado por vários estigmas dentro do ambiente escolar.122 

Entretanto, mais do que os estigmas que o jovem carregava, chamou-me especialmente a 

atenção a graça e vivacidade do menino. De pronto, também percebi que os conteúdos  das 

122 Comentários corriam, entre professores e alunos, sobre a “mania” do aluno Cleverson de se apropriar das 
coisas alheias e a  enorme dificuldade que apresentava para ficar “quieto”. 
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aulas não pareciam interessar-lhe.  E que apresentava enorme dificuldade com o uso da 

comunicação  escrita.  Passava  a  maior  parte  do  tempo  da  aula  brincando,  criando  ou 

participando de situações que, via de regra, mudavam o rumo das aulas. Com freqüência 

alegava enfermidades para ausentar-se da sala ou não realizar as tarefas propostas pelos 

professores. Adorava perambular pelos pátios, corredores e fazer visitas às outras turmas. 

Também podia  com freqüência  ser  visto  desenhando.  Nossas  conversas  mais  pessoais 

surgiram das inúmeras tentativas de conciliar nossas demandas de professora e aluno. Foi 

assim que fiquei sabendo mais sobre ele, sua família, seus sonhos e ambições. E, ao falar-

me sobre as outras realidades educativas que freqüentava, assim como da própria escola e 

do trabalho realizado por nós professores, aguçou o interesse da pesquisadora.

Quando falei do meu projeto para o jovem, perguntando-lhe se estaria disposto a 

colaborar com o relato da sua trajetória de vida para o meu estudo, ele aceitou o pedido 

sem demonstrar qualquer resistência. Tenho como certo que contou muito para isso a ótima 

relação que conseguimos construir enquanto professora e aluno.  Ele foi o primeiro jovem 

que  formalmente  me  deu  um  relato  sobre  sua  trajetória  de  vida  para  este  estudo.  A 

entrevista aconteceu em plena sala de aula, em meio à confusão do entra e sai dos seus 

colegas, em um dia de aulas suspensas.

Cleverson é pardo, alto e muito magro.  Seu rosto foge bastante dos padrões de 

beleza prevalecentes na nossa sociedade. Atende por um apelido que faz referência a um 

dos seus traços fisionômicos mais evidenciados.  E, ao que tudo indica, é assim que prefere 

ser chamado. Quando foi entrevistado tinha 15 anos e cursava a quinta série do Ensino 

Fundamental. 

Carioca,  Cleverson sempre viveu numa favela localizada no subúrbio carioca,  a 

Comunidade Dois de Maio. A mãe também nasceu na cidade do Rio de Janeiro e o pai era 

maranhense.  De acordo com o jovem, seus  pais  também foram criados  nas favelas da 

região. Cleverson tem um meio-irmão (25 anos) e uma meia-irmã (23 anos) por parte de 

mãe  que, tudo indica no seu relato, foram criados pelo pai.  

Na primeira  infância,  Cleverson foi  matriculado numa creche  comunitária,  pois 

seus pais não tinham com quem deixá-lo quando iam para o trabalho. Cursou da pré-escola 

ao final do primeiro segmento do Ensino Fundamental em escolas públicas próximas do 

local onde morava. E assim ele justifica a distorção entre a sua idade e a série que cursa: 

“Eu  repeti  duas  vezes  a  quinta  série  e  entrei um ano atrasado por causa do dia do  meu 
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aniversário. Quando fui para a Sarmento, eles me colocaram só no outro ano, ficou um ano 

perdido. Por isso é que eu estou com 15 anos na quinta”.  

As lembranças que tem do passado no ambiente escolar estão ligadas às diabruras 

cometidas e ao convívio prazeroso com os colegas: “Da escola eu me lembro que, quando 

eu era pequeno, quando eu estudava na Sarmento, eu derrubei aquele Sarmento que ficava 

na entrada da diretoria.123 Eu e mais uns outros garotos. De bagunça, eu fui me pendurar, aí 

ele caiu em cima de mim”. E: “Na escola teve muitas coisas boas... Amizade, consegui 

fazer muita amizade. Desde pequenininho sempre gostei de fazer amizade”. 

Como já foi apontado, do ponto de vista dos professores, Cleverson apresentava 

sérios problemas disciplinares considerando as demandas do ambiente escolar.  Entre os 

colegas, entretanto, ele era muito popular, apesar dos estigmas que carregava. Credito sua 

popularidade ao fato, já assumido por ele, de “gostar de fazer amizades”, além de ser muito 

engraçado e brincalhão. 

Na infância, Cleverson afirma que, quando não estava na escola, ficava preso em 

casa. Hoje já não é mais assim (“agora a minha mãe começou a me soltar”). De espírito 

folgazão e festeiro, o jovem comemorava poder: “ir pras festas, um montão de festas! Festa 

de aniversário, festa de rua, baile...”

Ao que tudo indica, as orientações familiares procuravam garantir que Cleverson 

permanecesse no caminho da ordem legítima. Havia  uma grande preocupação no sentido 

de evitar que ele seguisse os passos do irmão: viciado e traficante de drogas. 

Quando falava do envolvimento do irmão com drogas e tráfico, Cleverson assumia 

uma atitude bastante conservadora. Fazia questão de afirmar que se tratava de um caso 

isolado na família, que a todos envergonhava. Além de causar inúmeros transtornos por 

conta  do  comportamento  agressivo  do  irmão  sob efeito  das  drogas.  Assim,  da  mesma 

forma que tratava o alcoolismo da mãe (como será visto  adiante), considerava a situação 

do irmão como resultante de uma fraqueza de caráter. Dizia: “Já estragou a família [...] Ele 

ficou assim por causa das drogas. Foi pela cabeça dos outros”.

Para  Cleverson,  era  importante  manter-se  longe  das  más  influências.  Como lhe 

dizia sua mãe, para evitar o “mau caminho”. Aliás, de acordo com as suas palavras: “[...] 

para  ficar  no  bem,  tem que  ter  mãe  que  dá  conselho  e  o  filho  não  se  desencaminha 

também, indo pela cabeça dos outros”.

123 O jovem refere-se à estátua (um busto) do patrono da escola.
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Sobre isso, revelou que chegou a andar na companhia de jovens que acabaram se 

envolvendo com drogas e tráfico, mas que a mãe interveio na hora certa e “me tirou do 

caminho deles”. 

Mas, pelo que contava Cleverson, no local onde morava, o convívio com viciados e 

traficantes  era  inevitável,  pois,  segundo a  sua avaliação,  metade dos  moradores  estava 

envolvida  com drogas e/ou tráfico. 

Entretanto, já chamava a atenção um fato, contado por ele fora do momento da 

entrevista, relacionado ao seu comportamento nos bailes  funk, que de certa forma parece 

contrariar – ainda que não do ponto de vista dele – a vontade expressa no discurso de 

manter-se  afastado das  “más  companhias”,  como desejavam seus  familiares.   Segundo 

contou-me, e os colegas confirmaram, nos bailes  funk, Cleverson adorava dar voltas no 

local empunhando armas. As armas eram emprestadas por traficantes locais e o objetivo ao 

portá-las  e  exibi-las,  segundo ele,  era  atrair  a  atenção das  garotas.  Ele  acreditava  que 

“mulher  adora  bandido”  –  em  especial  aquelas  vindas  das  áreas  nobres  da  cidade  e 

pertencentes às classes de maior poder aquisitivo.124

A conduta   descrita,  ao  que tudo indica,  não  é  uma prática  recente  nos  bailes, 

tampouco incomum. Segundo fiquei sabendo, é grande o número de jovens adeptos. Essa 

brincadeira, “uma zoação” nas palavras de Cleverson, não há como negar, aproximava-o 

perigosamente “das más-influências”, inclusive no plano ideológico.  

A questão  da  presença  do  narcotráfico  e   a  qualidade  da  vizinhança,  enquanto 

principal  referência  na  classificação  do  local  de  moradia,  são  recorrentes  nos  relatos 

quando  os  entrevistados  falam sobre  a  vida  nas  favelas.  Como  já  sinalizava,  não  foi 

diferente  com  Cleverson:  “Onde  que  eu  moro  é  um  bairro  legal.  As  amizades  boas. 

Também tem umas amizades ruim. O pessoal lá do tráfico, que fuma. O pessoal que tem 

cabeça doida”. 

Duas mortes marcaram a vida de Cleverson: a do pai, ocorrida na infância, e a da 

avó materna, ocorrida no ano anterior ao da entrevista, 2005. 

O assassinato do pai  (um crime passional) foi, ao que tudo indica, um divisor de 

águas na vida do jovem e da sua família. Assim, ele falou desse momento: 

124 Considerando  o  que  ouvi  em  conversas  com  jovens  moradores  de  áreas  faveladas,  muitos  deles 
freqüentadores assíduos de bailes funk nas comunidades, esse ponto de vista está se tornando um senso 
comum, não só entre os rapazes, mas também entre as moças. 
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Ele morreu de facada. Tava casado... Tava namorando sozinho com 
uma mulher, aí chegou o esposo da mulher e matou ele. Daí que a 
vida da gente  piorou,  porque ele  era  o  homem da casa.  Eu era 
pequeno ainda e o meu irmão não tava lá morando com a minha 
mãe, tava em Nova Iguaçu. Aí a minha mãe ficou sozinha, só eu e 
ela. Aí a família se partiu. Eu tinha seis anos.

O relato de Cleverson sugeria que a lacuna deixada pelo pai na sua formação não 

foi preenchida, assim como deixava transparecer que sua mãe teve enormes dificuldades 

para assumir sozinha o papel de provedora e de cuidadora da prole. O impacto da morte da 

avó, importante figura na formação de Cleverson, parecia também apontar para isso. 

A avó, além de amiga e conselheira do jovem, era sua confidente: “Sempre que eu 

tivesse um ombro amigo pra desabafar, ela tava ali. Falava um montão de coisa. Não é só 

coisa ruim não”.

Além disso, servia de mediadora nos conflitos entre mãe e filho causados pelo uso 

excessivo de bebida alcoólica pela mãe. 

Cleverson não soube precisar quando a mãe passou a abusar do uso do álcool – 

problema,  segundo  ele,  superado.  Tampouco  quando  tal  fato  passou  a  ser  um drama 

familiar. Talvez por isso via o alcoolismo da mãe como uma escolha, fruto de uma falha de 

caráter. E não como um vício, resultante de uma doença (“bebia porque bebe mesmo, na 

pilha dos outros”).   Deixava claro, nas suas lembranças daqules tempos, os transtornos que 

o  fato  lhe  causava:  “Ela  trabalhava,  mas  não  trabalhava  quando não  tava  boa.  Ficava 

acordada até de madrugada. Perturbava. A gente querendo dormir, não dava. Eu e o meu 

primo, querendo dormir lá em casa, não dava. Hoje ela trabalha em casa. Já trabalhou em 

fábrica. Agora tá trabalhando em casa de novo”. 

De acordo com o relato de Cleverson, seus familiares apresentavam altos níveis de 

escolarização: “na minha família todo mundo estudou”. E não lhe faltavam exemplos a 

apontar:  a irmã (aeromoça de uma grande companhia aérea) e o irmão (músico) têm a 

graduação completa;  a  mãe,  o curso técnico em contabilidade.  Citava,  ainda,  o primo, 

estudante de engenharia e a prima, estudante de “contabilidade pública”. 

É de causar estranheza, entretanto, que as profissões seguidas pelos seus parentes e 

familiares (excetuando os irmãos) estivessem muito aquém do investimento que, segundo 

Cleverson, fizeram em escolarização:  a mãe costureira, o tio motorista, a tia balconista...  
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Entretanto,  a forma orgulhosa com que tratava do tema sugeria que,  para ele, o 

trabalho trazia um valor em si mesmo (“todo mundo tem estudo completo e cada um tem a 

sua profissão”).

 Se  havia  exagero  ou  mesmo  fantasia  naquilo  que  dizia  o  jovem  sobre  a 

escolarização dos seus familiares, eles não se estendiam ao pai. Pois se referindo a ele dizia 

apenas: “Meu pai era fiscal da Telemar. Não sei se ele estudou, que eu era pequeno quando 

ele morreu”. 

Quem sabe o pai não fazia jus a essa espécie de homenagem?

Do ponto de vista dos educadores, os resultados do trabalho escolar de Cleverson 

estavam longe do sucesso desejado. Mas a visão que ele tinha desse fato era outra: “Eu 

estou estudando pra arrumar uma profissão. Fiquei reprovado por causa de amizade. Muita 

bagunça no ano passado. Não aprendi por causa da bagunça”. 

E, para não deixar dúvidas quanto às suas intenções, e sobre a função instrumental 

que a escola tinha para ele, afirmava também: “Mais tarde eu estudo. Eu já vou tá com a 

mente maior,  mais forte,  já vou ligar mais pros estudos, que eu sei  que eu vou querer 

trabalhar...” 

Aparentemente, do ponto de vista de Cleverson, havia muito tempo ainda para ele 

amadurecer para o inevitável mundo do trabalho. 

Contrariando essa aparente falta de compromisso com a sua formação no presente, 

Cleverson  revelava  que,  depois  da  escola,  de  segunda  a  sexta-feira,  fazia  cursos  que 

preparam  para  o  mercado  de  trabalho.  Na  verdade,  como  a  maioria  dos  outros 

entrevistados,  Cleverson  participava  de  projeto  educativo  voltado  a   jovens  de  baixa 

renda.125 No qual, nas suas palavras: 

Aprendi muita coisa mesmo. As coisas que eu mais gosto, que eu 
aprendi foi ...  Aprendi cortar cabelo, aprendi a fazer cidadania... 
Cidadania também é uma coisa boa. Também lá na cidadania eu 
arrumei  muitos  amigo.  É  uma  coisa  boa  que  eu  não  sei  como 
explicar, mas é bom, é bom. Também tinha lá, futebol, artesanato... 
Já tive aula de dança.

Cleverson tinha como certo conseguir um estágio remunerado na Caixa Econômica 

Federal,  a  partir de  um  encaminhamento  feito  pela  direção  do  projeto,       assim   que 
125 No Centro Salesiano do Menor (Cesam). 
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completasse 16 anos. O jovem ansiava por uma ocupação remunerada que lhe garantisse 

independência financeira. Embora em nenhum outro momento da entrevista ele tenha feito 

qualquer  tipo de referência  explícita a problemas econômicos ou a conflitos  familiares 

relacionados à  carência  de  recursos  frente  às  suas  demandas  de consumo,  sugeria  que 

existiam ao  afirmar:  “O que  eu  mais  quero  na  vida  é  trabalho.  Pra  ter  meu  dinheiro. 

Também não ficar dependendo das pessoas”. 

Para o mundo do trabalho, do ponto de vista de Cleverson, não havia dúvidas que a 

participação no projeto, comparando com a vivida na escola de Ensino Fundamental, era 

de muito mais valia. 

O  seu  discurso  apontava  para  algumas  das  questões  que  há  longo  tempo  se 

encontram no centro do debate sobre escola pública: o quê ensinar, para quê e  ensinar por 

quê?  Para quem, como e com que recursos? 

O curioso é que o jovem, do ponto de vista dos professores, com sérios problemas 

disciplinares na escola, tinha na ponta da língua um discurso não só escolarizado como 

conservador:  “Lá  onde  eu  faço  curso,  o  negócio  tem que  ter  mais  atenção.  Não  tem 

brincadeira, não tem confusão, não tem conversa. É cada um no seu canto fazendo o seu 

serviço. Aqui, sei lá, porque dá muita liberdade pra gente ficar falando, discutindo. Lá não 

tem não”. 

E prosseguia afirmando que  “tudo isso ajuda pro trabalho. Mas o que mais ajuda é 

o estudo e a postura da pessoa”. Reiterava que na escola: “eu aprendo menos por causa da 

bagunça... A escola mais dura com os alunos ia ser melhor.  Porque  ia  aprender  a  ter 

responsabilidade com as coisas”. Mas conclui: 

O que eu aprendi na escola serve pra caramba. Mas quem ajudou 
mais  foi  o  Salesiano.  As coisa  que se aprende lá  são melhor:  a 
educação, a disciplina. Não é como aqui, tudo fácil. A escola tinha 
que ensinar também a saber se expressar, a educação. Ensinar saber 
se expressar  com as pessoas.  Aprender falar  assim...  sem gírias. 
Muitas coisas que aqui tinha que ensinar também.

Um  jovem  alegre,  festeiro,  brincalhão  e  muito  esperto.  Dono  de  um  discurso 

conservador,  mas  com  práticas  ambíguas.  Marcado  por  duas  grandes  perdas  e  pelo 

convívio forçado e doloroso com os desdobramentos perversos do uso de drogas. Que se 

orgulhava de pertencer a uma família de trabalhadores,  que  cuidava  para  que  ele  não se 
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“desviasse” do “bom caminho”. Cheio de amigos e que, certamente como a maioria deles, 

sonhava “trabalhar e curtir a vida”. E que se dava ao direito de desejar “as melhores coisas 

da vida”, tendo a certeza que chegaria “lá trabalhando de um jeito honesto. Trabalhando, 

ganhando o meu dinheiro limpo”. 

No ano seguinte  ao  da  entrevista  (2007),  Cleverson,  com apoio  da  mãe,  pediu 

transferência para o curso noturno de uma outra unidade escolar. Era parte da estratégia 

familiar  para  conciliar  trabalho  e  escola.  Aguardavam  o  prometido  estágio  na  Caixa 

Econômica Federal. 

Em  meados  de  2007  fiquei  sabendo  que  Cleverson  largara  a  escola  e  estava 

trabalhando no tráfico de drogas. Soube por uma colega de trabalho, que gostava muito 

dele, e que ouvira a informação numa conversa entre alunos. E como esse tipo de “notícia” 

espalha-se com enorme facilidade pela pequena escola, não tardou para que uma aluna 

viesse me contar o que não era mais novidade. E era um testemunho do fato. A jovem 

caminhava pela favela, quando foi surpreendida pelo chamado de Cleverson. Segundo ela, 

ele estava armado, “lá na boca de fumo”. Admitindo ter ficado surpresa ao vê-lo no tráfico, 

a jovem disse-me que Cleverson a cumprimentou amistosamente e perguntou pela escola. 

Segundo  a  aluna,  foi  uma  conversa  breve  porque  a  jovem não  gostava  de  falar  com 

“bandido”.
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CAPÍTULO 3 

    Por que vulneráveis?

Os relatos de vida dos jovens pesquisados podem ser vistos como uma mistura de 

realismo e de esperança, de resignação e de vontade de “ir além” daquilo a que parecem 

estar irremediavelmente destinados em razão das suas posições de classe social. 

É nítido que a maior parte das referências que norteiam o comportamento destes 

jovens são fortemente familiares. Entretanto, observa-se que há contextos e configurações 

familiares que facilitam que os jovens interiorizem na forma de desejos e opções pessoais 

aquilo que esperam deles. Fato que se mostra decisivo no que diz respeito às pretensões 

dos adultos (cuidadores e provedores) em relação aos seus jovens. Isto é, a escolha entre 

“caminhos longos” ou “caminhos curtos”. 

Assim,  se  inúmeras  vezes  é  possível  notar  que  o  comportamento  dos  jovens  é 

regulado por limites que, embora tenham sido construídos por pressão externa (do pai, da 

mãe, dos avós, dos professores, etc.), foram interiorizados como autolimitação ou desejos 

pessoais,  em  alguns  momentos  percebe-se  que  os  jovens  têm  o  seu  comportamento 

definido por limites decididos e impostos pelos adultos da família . Isto é,  só agem de uma 

determinada maneira por pressão externa  e não porque saibam (exata ou parcialmente) o 

significado ou o sentido daquela ação. Entende-se que não houve, nestes casos, uma real 

internalização das explicações oferecidas pelos adultos, e sobressai o medo da punição. 

Por outro lado,  ambientes e configurações familiares,  onde,  no seu conjunto,  as 

ações pedagógicas permitem que o comportamento dos seus filhos seja predominantemente 

determinado por limites entendidos como escolhas pessoais, sugerem os relatos, tendem a 

facilitar a inculcação de um ethos que conduz à rejeição por completo de um outro  ethos: 

o do narcotráfico.

Observa-se  ainda,  que  as  estratégias  pedagógicas  destas  famílias  estão 

fundamentadas  em princípios   que não contrariam a ordem estabelecida,  seja  nos  seus 

aspectos econômicos, seja nos  sociopolíticos.  O que não significa afirmar que suas ações 

atendam  apenas  aos  interesses  dos  setores  dominantes  da  sociedade,   reproduzindo 

mecanicamente a ideologia disseminada por esses setores.  É preciso atentar para o fato  de 
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que  fazem parte de um contexto social  no qual  é  forte a presença da  ideologia da 

valorização do trabalho. Onde predomina uma visão de mundo fundamentada na crença de 

que a adoção do trabalho honesto (legítimo e legal), como meta e prática, mais do que 

dignifica os sujeitos desta ação, protege e até mesmo salva um “desviante”. Sem perder de 

vista, contudo, as implicações  que o convívio cotidiano com o tráfico de drogas traz  às 

vidas dos moradores das favelas e como o “crime-negócio” é visto por eles.   

 Neste estudo, foi verificada , como já havia sido proposto por Guedes (1997), a 

importância do nível local na educação familiar das classes populares. Percebe-se como o 

conjunto das representações construídas pelos moradores adultos das favelas sobre os seus 

locais de moradia é fator relevante  no processo de socialização dos seus filhos. Como 

também  tem  influência  o  que  pensam  os  não-residentes  sobre  esses  espaços  e  seus 

moradores. 

 Além do impacto da presença do tráfico na favela, dados desta pesquisa apontam 

para a necessidade de se observar a complexa relação de agentes do tráfico com moradores 

das favelas (ligados ou não por laços familiares). Do ponto de vista formado a partir da 

análise dos dados obtidos e selecionados para este estudo, algo que de modo algum se 

traduz numa relação de opressão, quase sem limites, de  “bandidos” sobre “trabalhadores”. 

Estratégias familiares voltadas para a educação dos jovens

A análise dos relatos dos jovens pesquisados neste estudo não deixa dúvidas quanto 

à centralidade da família nos seus processos de socialização. De modo geral, percebe-se 

que na família estão concentradas as possibilidades de construção das disposições sociais 

que definirão os caminhos a serem seguidos pelos jovens. Posto que, entende-se, foi no 

ambiente familiar  que aconteceram as suas primeiras e mais fortes identificações,  que 

servem e servirão de espelhos para o estabelecimento de  outras identificações,  realizadas 

a partir do contato com outros ambientes e agentes sociais. Ou seja, a família surge como o 

principal elemento a influir na formação da identidade dos jovens pesquisados e no seu 

comportamento social.   

 Assim,  ganha  destaque,  considerando-se  o  conjunto  formado  pelas  práticas 

socializadoras das  famílias,  a  existência  de  várias   estratégias   educativas,    comuns às 
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diferentes configurações observadas, cujos objetivos não parecem ser outros que não os de 

garantir a sobrevivência dos seus descendentes e que estes sejam capazes de viver  em 

conformidade com as leis e normas da ordem social estabelecida, tal e qual  fazem os seus 

pais.  Ou  seja,  perseguindo  aquilo  que  os  pais  entendem  ser  direito  legítimo,  sem, 

entretanto, ultrapassar os marcos do que é  considerado como legal pela cultura da ordem 

dominante.  

No conjunto estudado, a socialização familiar  tem como sua principal estratégia 

uma pedagogia baseada no cuidar e no preservar. Assim, os adultos das famílias  estão 

(quase) sempre lá para aconselhar (no sentido do “bom caminho a ser seguido”) e proteger 

suas crianças e  jovens.126 Sobressai  a preocupação dos pais,  transmitida aos filhos,  em 

relação à aparência e ao asseio corporal.127 Também repetem-se os exemplos de irmãos 

mais velhos que têm, dentre as suas práticas cotidianas, que cuidar dos mais novos e de 

tarefas  domésticas (cozinhar,  lavar,  limpar).  Como  são vários  os casos de pais,  mães, 

padrastos e avós que economizam ou se “sacrificam” para comprar algo para os filhos (ou 

que beneficiem o grupo familiar). E de pais insones, aguardando pelo retorno dos filhos ao 

lar – mal refeitos, os pais, de uma extenuante jornada de trabalho. 

Há momentos de prazer compartilhado: o lazer em família – que tanto pode tratar-

se de um passeio turístico (possível para os mais abonados); de um almoço fora do espaço 

doméstico;  de  uma visita  a  parentes  queridos;  de freqüentar   os  ensaios  e  desfilar  em 

blocos e escolas de samba. Com o anoitecer, conversar  no portão e assistir, no final do dia, 

aos  programas  na  televisão.  Todas  atividades  que  envolvem cuidar  das  pessoas  e  das 

relações. Assim como já constatou Thin: 

“(...)  a  socialização  familiar  no  ambiente  popular  acontece 
principalmente através dos atos da vida cotidiana, na convivência 
de adultos e crianças, sem separação da vida comum da família ou 
do bairro. Os pais não constroem momentos específicos de ação 
educativa dos seus filhos.” (2006,p.217)

126 É fato que, no conjunto das entrevistas, há referências a pais, mães e avós que fogem completamente a 
este modelo, atuando mesmo no sentido oposto, ou seja, descuidando-se ou até maltratando aqueles dos 
quais deveriam cuidar. Mas não só pelo fato de que são poucos os casos em que isto se dá, entende-se, 
analisando a  maneira como os  próprios  jovens tratam estes  casos,  que  não  são  atitudes  comuns nas 
famílias populares.  

127 Observa-se, como já foi relatado, que, no ambiente escolar , os jovens entrevistados se apresentam, em 
geral, asseados, bem penteados e corretamente trajados.
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Vê-se  que os adultos procuram ensinar aos jovens a preservar o que se tem: os seus 

corpos,  a  família  e  as  coisas  conquistadas  com  o  trabalho.  Como  parte  desta  lógica 

socializadora, a educação para poupança e o uso comedido dos recursos financeiros – via 

de  regra,  subordinados  a  uma  hierarquia  de  necessidades  familiares.  Admite-se  que, 

juntamente com isso, vem a formação para suportar a falta, compreender o limite e aceitar 

a impossibilidade. E o sucesso ou o fracasso (total ou parcial) do projeto familiar estaria 

subordinado à internalização pelos seus jovens, poder-se-ia entender, da compreensão disto 

como uma virtude e não como um “vício da pobreza”. 

Admitindo-se  a  existência  de  uma pedagogia  fundada  no cuidar  e  no preservar 

como elemento fundamental do conjunto de estratégias voltadas para os seus filhos, nas 

famílias observadas, entende-se não só a enorme preocupação dos adultos com a ocupação 

do tempo dos jovens, em grande parte determinada pelos primeiros, mas compreende-se a 

razão de, por exemplo, constar do cotidiano de quase todos os jovens entrevistados uma 

agenda extensa de atividades –  sem sombra de dúvida, quase todos eles são indivíduos 

muito  ocupados.  Sobressaem,  no  conjunto  das  atividades  realizadas  diariamente,  o 

compromisso com os afazeres domésticos, 128 a freqüência a espaços socioeducativos (além 

da escola) existentes fora da comunidade, onde passam grande parte do seu dia.

A realização de tarefas domésticas –  em contextos familiares onde predomina a 

escassez de  recursos econômicos e, por isso mesmo, quase todos eles voltados para a 

manutenção de necessidades vitais dos seus membros –, quando os adultos não dão conta 

delas,  e  não  sendo  possível  a  contratação  de  terceiros  para  ajudá-los,  de  certa  forma 

“forçaria” a utilização do trabalho  das crianças e dos jovens nestas atividades para que 

ficasse  garantida a “ordem no lar”.  129  Entretanto, ainda que tal fato seja relevante, é 

possível  compreender  o  compromisso  (ditado  pelos  adultos)  dos  jovens  das  classes 

populares com a realização de  tarefas domésticas, como parte do conjunto de estratégias 

educativas das famílias voltadas para a preparação dos seus filhos para o mundo além dos 

domínios do lar, em especial o mundo do trabalho. E, ao que tudo indica, considerando o 

que  revelam  os  relatos  dos  jovens,  os  adultos  entendem,  como  disposições  sociais 

necessárias para o bom desempenho no mundo do trabalho, a disciplina e  a capacidade  de 

128 Convém  recordar  que  somente  em  dois  dos  relatos  dos  jovens  entrevistados  não  há  referências  à 
realização de tarefas domésticas.

129 Aqui entendida como, minimamente, a garantia de alimentação dos seus membros, limpeza e organização 
da casa, cuidados com os pequenos.
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obedecer.  Assim, o compromisso com a realização das tarefas domésticas teria também 

(em  alguns  casos,  fundamentalmente)  o  objetivo  de  desenvolver  tais  disposições  nos 

jovens.130

Ou seja, nota-se que o desempenho de tarefas domésticas pelos jovens, além de 

relacionado   às  estratégias  familiares  de  educação  e  proteção  dos  seus  filhos,  está  de 

acordo com uma determinada concepção do que seja necessário para se ocupar um lugar no 

mundo do trabalho e quais seriam os “lugares” neste mundo destinados aos membros das 

classes populares. Percebe-se, ainda, que a utilização do trabalho do jovem na manutenção 

da ordem doméstica se faz, na maior parte dos casos estudados, sem deixar de considerar 

as necessidades e os direitos próprios da sua faixa etária , ainda que inseridos no contexto 

mais amplo das necessidades familiares. 

Interessante observar que a participação dos jovens nas atividades domésticas não 

está subordinada às tradicionais divisões de tarefas por gênero, qualquer que seja o modelo 

da organização familiar. Os jovens, em especial os mais ocupados com os afazeres e as 

responsabilidades domésticas, indicam os seus relatos, demonstram satisfação pessoal ao 

reconhecerem  a  importância  da  sua  participação  e  contribuição  para  a  manutenção  e 

organização do lar.    

 A freqüência aos espaços socioeducativos  (além da escola pública) existentes fora 

da comunidade, como parte da rotina de quase todos os jovens entrevistados, assim como a 

longa permanência diária deles nestes espaços (outra constante nos relatos), como já foi 

mencionado, faz parte do  conjunto de estratégias familiares  a eles destinadas. Entretanto, 

como parte  da estratégia  que busca o controle,  pelos adultos,  do tempo e dos  espaços 

freqüentados pelos jovens, precisa ser observada de diferentes ângulos para que se possa 

entender toda a importância que assume nas suas vidas.

A preparação para o mercado de trabalho, dadas as expectativas dos pais em relação 

às “reais possibilidades” dos seus filhos neste espaço de troca marcado pelas desigualdades 

de  condições,  bem  como  as  disposições  sociais  que  consideram  necessárias  para  a 

ocupação “dos lugares destinados aos membros  das  classes  populares”,131   é  um    desses 

130 Neste sentido, é válido chamar a atenção para o fato de que, mesmo naquela configuração familiar onde os 
recursos econômicos disponíveis garantiam um padrão de vida muito superior ao dos demais entrevistados, 
sendo  possível a contratação de terceiros para a realização das tarefas domésticas, o jovem pertencente a essa 
família tinha uma extensa e cotidiana agenda de tarefas domésticas.
131 Percebo uma conformidade estratégica na construção do futuro subjetivo às possibilidades objetivas que as 
famílias  entendem  que  os  seus  filhos  possam  ter.  Entretanto,  por  parte  de  alguns jovens,  nota-se  o 
reconhecimento de que os nossos “sonhos” não precisam estar ancorados na realidade objetiva, quando são 
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ângulos de onde se pode considerar o ingresso e  a freqüência dos jovens aos diversos 

espaços socioeducativos  projetados e mantidos por organizações governamentais e não-

governamentais.132 

Observa-se que,  da mesma forma que entendem ser importante a formação que 

passa pela escola pública, os pais consideram válidas as experiências vivenciadas pelos 

seus   filhos  (  e  o  aprendizado  oriundo  destas  experiências)  nos  diversos  projetos 

socioeducativos133. Nota-se, ainda, uma tendência das famílias à  valorização do aspecto 

disciplinador  presente  tanto  na  escola  –  fato  que  também já  foi  apontado por  Guedes 

(1997) – quanto nestas outras  realidades socioeducativas.

Mas há um outro ângulo, determinado pela relação das famílias com o local de 

residência – em especial quando há a presença, nestes locais, do mercado ilegal de drogas 

ilícitas  e  seus  desdobramentos  –  de  onde  o  ingresso  e  a  freqüência  a  tais  espaços 

socioeducativos   precisam  ser  observados.  É  fato  que  as  manifestações  cotidianas  de 

violência no local de moradia tornam comum entre os pais “a estratégia de dificultar as 

possibilidades físicas de contato da criança com o mundo local” (SILVA, 2003, p.136) para 

protegê-las.  Por  isso,  é  necessário  que  se  considere  também  este  fato,  para  que  se 

compreenda melhor a valorização do ingresso e da permanência dos jovens entrevistados 

em projetos socioeducativos  que, antes de tudo, investem na expressão corporal: dança, 

teatro, prática de esportes, e o sentido disto no conjunto de estratégias voltadas à  educação 

de jovens pobres moradores de favelas. Neste caso, as representações construídas pelas 

famílias  sobre  os  locais  de  moradia,  sugerem  os  dados  da  pesquisa,  são  fatores  a 

influenciar as escolhas das famílias ( e o sentido que dão a elas). Percebe-se que, naquelas 

famílias  em  que   prevalecem  as  representações  das  favelas  como  locais  violentos  e 

dominados  pelo  tráfico,  constituídos  por  uma  maioria  de  moradores   predispostos  à 

transgressão e à desordem, a opção por manter os seus filhos distantes do mundo local a 

maior parte do tempo é de grande relevância.

Nota-se,  também,  observando  o  conjunto  das  estratégias  familiares,  em  geral 

fundamentadas nas idéias de cuidar e de preservar, a importância da coerência entre o que 

propõem aos filhos e  aquilo que efetivamente  dizem  e  fazem  os  pais.  Neste  sentido,  o 

apenas isso: sonhos. 
132 Cabe destacar que apenas um desses espaços socioeducativos  freqüentados pelos jovens entrevistados 
não é projetado e mantido por  organizações não-governamentais.
133 Certamente conta para isso, ou seja, a crença de que tais realidades educativas preparam seus filhos para o 
mercado de trabalho, a grande propaganda feita neste sentido pelos veículos de comunicação em geral. 
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discurso da valorização do trabalho “honesto” é acompanhado de ações dos adultos que 

visam confirmar a validade de tal ponto de vista. Da mesma forma que há uma constante 

preocupação  em  não  deixar  dúvidas  quanto  à  origem  dos  recursos  econômicos  que 

garantem a sobrevivência material da família. Neste campo, considerando os objetivos dos 

pais, legítimo e ilegal não podem ser confundidos. 

Também se destaca, em vários relatos, o fato de muitos pais e mães procurarem 

compartilhar momentos de lazer, dos mais variados tipos, com seus filhos. Em um dos 

casos observados, a mãe de um dos jovens defende esta prática como fundamental para o 

sucesso de uma educação voltada para a “ordem”. É perceptível que os jovens entendem 

tais atitudes dos  adultos como demonstrações de apreço pela manutenção de boas relações 

intrafamiliares.  Mas não pode escapar ao observador atento que tal proposta  esteja antes 

de tudo relacionada à  tentativa por parte dos adultos de manter  a vigilância  e o controle 

sobre o tempo, o espaço e as redes de sociabilidade vivenciados  pelos jovens. 

O uso constante de exemplos (próximos), como a “materialização” ( uma prova 

“incontestável”)  daquilo  que  os   pais  dizem,  também faz  parte  do  conjunto  de  ações 

educativas voltadas para a construção de uma vida dentro da ordem legítima, e que não se 

afaste daquilo que é prescrito como legal.  Assim, pode-se notar  que os adultos da família 

(e não somente aqueles cuidadores e/ou provedores, mas todos os que efetivamente estão 

comprometidos com a formação dos jovens)  parecem preocupados em se apresentar diante 

dos  jovens  como exemplos  a  serem seguidos:   trabalhadores  honestos,  responsáveis  e 

zelosos em relação à prole e à família. Ao mesmo tempo que não deixam jamais de apontar 

os “maus exemplos” e os resultados, invariavelmente apresentados como desastrosos, que 

determinadas escolhas podem acarretar à vida daqueles que “seguem tais caminhos”. E 

mais  uma  vez  são  utilizados  preferencialmente  aqueles  exemplos  bem  próximos  dos 

jovens: parentes, vizinhos, gente da comunidade (amiga ou não), que tiveram suas vidas 

modificadas “para pior”, ou mesmo abreviadas, por conta do envolvimento com atividades 

entendidas como criminosas.   

 Cabe registrar  que mesmo naquelas famílias nas quais  a autoridade é baseada 

principalmente  na interiorização  da legitimidade das palavras dos adultos (pais, avós, tios, 

irmãos  mais  velhos)  pelos  jovens  (filhos,  netos,  sobrinhos  e  irmãos),  por  meio  do 

convencimento obtido a partir de ações não violentas, ou do uso da violência  simbólica, 134 

134 Presente, neste caso, na imposição da vontade dos adultos sobre a das crianças e jovens, ainda que seja 
com o intuito de protegê-los. 
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os castigos corporais também são utilizados como forma de garantir a obediência e evitar 

os “desvios”.

Sobressai,  então,  que  as  famílias  dos  entrevistados  desenvolvem estratégias  de 

socialização baseadas em dois princípios:  cuidar e preservar.  Como dependem da ação 

efetiva e solidária de vários agentes sociais neste processo, pode-se pensar estas estratégias 

formando uma espécie de “rede de proteção”, constituída não apenas pelos pais dos jovens 

entrevistados, mas também pela sua parentela, afins e mesmo vizinhos e amigos. Rede de 

proteção que não parece ter  no “potencial de atração do tráfico” a maior e única ameaça 

àqueles que visa proteger – embora esta não seja de modo algum desconsiderada enquanto 

tal, isto é, uma grande ameaça. E que tal rede não busque manter os jovens afastados da 

influência da rede de socialização do narcotráfico. 

Assim, ao que tudo indica, os temores dos pais e familiares estão vinculados   a 

ameaças vindas de vários agentes, ligados a diferentes redes de socialização e instituições 

sociais  –  a  maior  parte,  a  princípio,  sem  ligações  com   o  mundo  do  crime  –  que, 

isoladamente  ou em conjunto,  atentariam contra  aquilo  o  que  essas  famílias  populares 

desejam  para  os  seus  filhos.  Como  exemplo  recorrente   nos  relatos,  os  agentes  das 

instituições  ligadas  à  segurança  pública.  Mas  poder-se-ia  citar  também os  agentes  das 

instituições  escolares  e  os  donos  do  capital.  Agentes  sociais  que,  baseados  em 

representações que tendem a criminalizar a pobreza, orientam as suas ações num sentido 

que vai de encontro aos direitos e às demandas dos grupos sociais residentes em espaços 

populares como as favelas. 

Isto sinaliza que não escapa à percepção dos adultos responsáveis pela educação e 

manutenção  dos  jovens  entrevistados  um fato  já  apontado  por  estudos  envolvendo  as 

representações  construídas  sobre  pobres  e  favelados  (VALLA,1986;  ZALUAR,  1994b; 

SILVA e BARBOSA, 2005).   Ou seja, quando aqueles  que fazem parte dos grupos sociais 

populares e que portam uma identidade construída em espaços favelados são vistos como 

potenciais  criminosos,  sem  sombra  de  dúvida,   estarão  sujeitos  não  só  a  práticas 

discriminatórias, 135 mas também a ações violentas e violadoras de direitos humanos. 
135Considerando que, dos nove jovens entrevistados, apenas um é branco, é relevante assinalar que não houve 
referências explícitas a vivências envolvendo racismo nos seus relatos. Nem mesmo Wesley, vítima de uma 
ação policial nitidamente marcada pelo preconceito, que leva à discriminação racial negativa, quando foi 
"confundido com um traficante" que, como o jovem, era "pequeno e negro", fez qualquer observação neste 
sentido. Entendo que tal fato, longe de indicar que, nas redes e ambientes freqüentados pelos entrevistados, o 
preconceito  racial  e  seus  desdobramentos  mais  perversos  estejam  ausentes,  aponta  para  a  dificuldade, 
daqueles que sofrem mais com o preconceito e a discriminação racial, para falar disto, sem que sejam mais 
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Desta forma, o sentido da “rede de proteção” criada pelas famílias para defender e 

preservar seus filhos parece considerar a violência contra os moradores em geral presente 

nas incursões policiais nos espaços favelizados. Posto que, com o morador de favela, a 

polícia  costuma  agir  no  sentido  oposto  àquele   que  seria  o  seu  dever:  proteger  sua 

integridade física. Por outro lado, indica uma preocupação em não frustrar aquilo que o 

pais entendem sejam as expectativas dos professores em relação à  ação socializadora das 

famílias.  Por  fim ,  também parece  indicar  uma preocupação com  o  fato  de   que  ser 

identificado como um “favelado” pode significar , na busca por um emprego no mercado 

formal de trabalho, mais uma dificuldade a ser enfrentada pelos seus filhos.  

Por  ser  assim  –  observando-se  aquilo  que  se  repete,  em termos  de  estratégias 

pedagógicas,  nas  diferentes  configurações  familiares  estudadas  –,  entende-se  que  os 

adultos têm a exata dimensão do quanto a apresentação pessoal pode influir na penetração/

participação em espaços dominados por outras classes sociais  e por representações que 

criminalizem  a pobreza. Em razão disto, entende-se que as  preocupações dos pais com a 

aparência  dos  seus  filhos,  para  além  de  uma  simples  demonstração  de  acordo  e 

internalização dos preceitos da higiene e dos usos e costumes traduzidos numa determinada 

maneira  de  vestir  predominante  na  sociedade,  podem ser  vistas  e  traduzidas  de  outra 

forma, qual seja: implicam criar sinais de distinção que deixem claro, para quem olhe os 

seus filhos,  a existência daquela “rede de proteção”, criada pela família em torno deles – e 

a que lógica está subordinada.136 Ou seja, seriam tentativas de  demonstrar, por exemplo, 

aos policiais,  que aqueles jovens estão amparados por sua parentela e, portanto, “no bom 

caminho”,  merecendo  respeito.  Também  dirigidas  aos  professores  e  aos  potenciais 

empregadores.  Aos  primeiros,  indicando  que  o  investimento  na  escolarização  se  soma 

àquele realizado pela família, ganhando nisto sentido e validade. Aos segundos, que seus 

filhos não seriam figuras destoantes no cenário do ambiente de trabalho, ou seja:  foram 

educados para ocupar um lugar no mercado de trabalho, sendo oportuno, então, tê-los no 

quadro de trabalhadores das suas empresas.  

Por  outro  lado,  é  notável  que  o  deslocamento  da  maior  parte  dos   jovens 

entrevistados seja  bastante limitado pelas possibilidades de proteção ensejada pela família. 

diretamente estimulados.
136 Entendo que caiba aqui uma observação já feita por Stallybran: “Em primeiro lugar, as roupas têm vida 

própria:  elas  são  presenças  imateriais  e,  ao  mesmo tempo,  servem de  código  para  outras  presenças 
materiais e imateriais.”(2004: P.38).
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E, ainda que não seja apenas em decorrência  disto,  o espaço de circulação dos jovens 

entrevistados apresenta-se  restrito às poucas ruas em volta de casa, ao caminho para a 

escola, ao caminho para a sede de um projeto socioeducativo. Poucos podem e se mostram 

dispostos a se aventurar para muito além disso.

Assim sendo, é possível perceber que os adultos responsáveis pela educação dos 

jovens  entrevistados  exercem  sua  ação  educativa  basicamente  no  campo  do 

comportamento moral. Dimensão, que tudo indica, tem para esses agentes sociais primazia 

sobre qualquer outra, inclusive a escolar.  

Percebe-se que as possibilidades de sucesso das estratégias familiares no sentido de 

manter  e  educar  seus  filhos  “dentro  da  ordem legítima  e  legal”  estão  relacionadas  à 

existência de um  ethos familiar bem coerente, que possa ser efetivamente colocado em 

prática com razoável regularidade e sistematicidade. Neste sentido, os adultos (provedores 

e educadores) exercem um controle moral constante, e a ocupação do tempo dos jovens 

com atividades escolares e socioeducativas  de um modo geral faz parte da tentativa de 

controle exercido mais amplamente em todos os setores das suas vidas.

 Agir “conforme a ordem”

No que se refere ao respeito à ordem social estabelecida,137 presente nas estratégias 

educativas dos pais dos jovens entrevistados, é relevante observar que há nesta atitude, 

tanto  elementos  que  indicam  o  reconhecimento  –  que  entendo  seja  fruto  de  uma 

experiência de classe –, de que há um “lugar” determinado” para os filhos das classes 

populares no mundo do trabalho,  quanto outros que apontam para uma apropriação de 

conteúdos elaborados pelos setores dominantes – e voltados aos  seus interesses de classe 

–, que são ressignificados por aqueles agentes sociais e devolvidos ao espaço das disputas 

políticas na forma de demandas legítimas (e legais) das classes populares. Estar-se-ia, neste 

caso, no campo das motivação de base ideológica. 

Desta  forma,  não  pode  escapar  ao  observador  da  realidade  de  jovens  pobres 

moradores de favelas (em especial, os negros), que o modelo socioeconômico  vigente no 

Brasil está    organizado    para    incluí-los  de  maneira  perversa,  seja  como  aqueles que 

137 Liberal capitalista e marcada por profundas desigualdades sociais.
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constituirão o enorme exército de reserva de mão-de-obra para funções subalternas, seja 

como trabalhadores inevitavelmente destinados ao desamparo da ausência das garantias 

trabalhistas. Como é difícil não reconhecer que, sob tal ordem, a internalização de uma 

ideologia que só admita a apropriação dos recursos que garantam a sobrevivência material 

dos indivíduos, se esta se der dentro dos marcos da legalidade –  e a educação escolarizada 

seria  de  vital  importância  na  difusão  de  tal  ideologia  junto   aos  membros  das  classes 

populares – ,  possa se tornar  um instrumento de dominação dos grupos subalternos pelos 

setores dominantes. Uma visão distorcida do mundo que impediria aqueles  em posição 

subalterna  de  perceber  que,  nesta  ordem,  e  contra  os  seus  interesses,  o  legal 

constantemente se opõe ao legítimo.  Quebrar a ordem legal poderia ser a única forma de 

garantir direitos legítimos?138 

Neste contexto, poder-se-ia admitir – e dar como resposta à questão que se coloca 

sobre o apreço de jovens pobres (e suas famílias) pela ordem social estabelecida ( com 

destaque para o que nela se apresenta “oficialmente” como práticas socialmente aceitáveis, 

valorizadas e dentro da lei) – que a visão que têm de mundo é uma ideologia que lhes 

impede a promoção social. Em grande parte transmitida pela educação escolar e religiosa.

138 Neste ponto, e retomando a noção aqui adotada de ordem estabelecida (ou ordem dominante) cabe chamar 

a atenção para o fato  de que o crime organizado, em especial a empresa de comércio de drogas ilícitas, 

embora ilegal, como afirma Zaluar: “não está distante do mundo empresarial, muito menos do mercado – 

seus valores e suas regras”(2004, p. 21). Dito de outra forma: o arranjo institucional que determina o ilegal, o 

ilegítimo, o proibido, o passível de repressão e de punição severa , na ordem vigente,  torna  “fora da lei” o 

empreendimento do narcotráfico.  Entretanto,  os  imperativos  da  ordem econômica  capitalista  não  apenas 

admitem a sua existência como a estimulam. Assim sendo, o “mercado informal-ilegal de drogas” pode ser 

“fora da lei”,  mas não é fora da ordem social estabelecida. 

Por  outro  lado,  se  crime  significa  “toda  ação  contrária  aos  costumes,  à  moral  e  à  lei,  que  é 

legalmente punida, ou que é reprovada pela consciência”, não se pode perder de vista que “a discriminação 

básica do nosso sistema policial e jurídico, só identifica como criminoso o delinqüente oriundo das classes 

populares” (ZALUAR,  op.cit.,  p.22).  Ainda que o crime (nas  suas diversas  modalidades:  “pequenos” ou 

grandes  delitos)  seja  uma  atividade  generalizada  na  sociedade  brasileira.  Os  sucessivos  escândalos 

envolvendo empresários, servidores públicos – membros dos poderes legislativo, executivo e até mesmo do 

judiciário  –  com  ações  tipificadas  pelo  direito  como  crime,  que  freqüentemente  ganham  destaque  no 

noticiário, sugerem a disseminação das atividades criminosas sob a forma de atividades individuais ou de 

organizações criminosas,  ao lado de uma cultura que banaliza o crime. Do pequeno furto cometido pelo 

funcionário  que  rouba  um objeto  de  seu  ambiente  de  trabalho  (seja  público  ou  privado),  às  quadrilhas 

organizadas para desviarem dinheiro público, o crime é presença constante e entendida quase como natural. 
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Entretanto,  analisando  os  discursos  dos  entrevistados,  cruzando  os  resultados 

destas análises com aqueles oriundos da observação de  algumas práticas destes jovens 

(dentro e fora do ambiente escolar), considerando dados estatísticos e estudos que tratam 

do que chamarei  de  “ethos proveniente de setores populares e favelados”, a compreensão 

sobre o apreço pela “ordem” pode ser outra. Assim como podem ser de outra  natureza os 

motivos que levam à opção por este caminho..

 Admitindo-se, como propõe Gramsci, “que as ideologias podem se tornar tanto 

instrumento de dominação como de promoção dos grupos subalternos”,  pois,  “além do 

poder de desagregação, as ‘ideologias’ podem ter uma função orgânica, de consciência e de 

‘cimento’ aglutinador das diversas lutas dispersas no universo popular.”  Sendo assim, “é 

por meio da ideologia que determinados grupos sociais ‘ tomam consciência’ do próprio 

ser  social,  da  própria  força,  das  próprias  responsabilidades  e  do  próprio  devir” 

(SEMERARO, 2000, p.5). 

Assim,  esses  jovens  –  e  seus  pais  –  tomam para  si  valores  oriundos  de outras 

classes sociais e fazem deles a substância básica com a qual criam uma espécie de “escudo 

protetor” utilizado contra os ataques daqueles que tomam pobres por criminosos.

Assumindo  que  a  educação  escolarizada  é  o  meio  para  alcançar  “um lugar  no 

mercado de trabalho” – e que o trabalho salva! – pressionam por escola. Desta forma, com 

suas demandas específicas, fazem com que a escola e seus agentes se transformem e,  num 

movimento  dialético,  assumam  funções  que  atendam  a  essas  demandas.  Mesmo  que 

provisoriamente essa função seja, antes de tudo, proteger os jovens pobres dos perigos que 

a “rua” oferece. Ou, de acordo com a concepção das classes médias e superiores, afastar o 

jovem pobre da rua para que não se torne uma ameaça à ordem pública. 

Assim,  ao  fazer  coro  com  aqueles  que  defendem  que  a  escola  pública  (aqui 

sinônimo de  escola  para  os  pobres)  precisa  melhorar  para  “impedir  que  os  filhos  dos 

pobres tornem-se criminosos” e “consigam um lugar no mercado de trabalho”, os membros 

das classes populares tentam garantir aos seus filhos o  legítimo direito a uma educação 

escolar de qualidade, para além dos preconceitos e daquilo que as classes superiores lhes 

definem como destino. 

Por tudo isso, penso que a visão do mundo que faz a maior parte da juventude 

pobre e favelada − da qual meus informantes são legítimos representantes − se comportar 

de maneira absolutamente dentro da ordem estabelecida, possa ser    entendida   “ora  como 
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recurso  que  mascara  a  realidade,  ora  como  força  amalgamadora  e  constitutiva  de 

subjetividades políticas”. Ou seja, “consciência dos oprimidos, um amálgama contraditório 

de valores, em parte absorvidos da visão de seus governantes e, em parte, derivados do 

próprio  saber  popular  e  das  próprias  experiências  sociopolíticas”  (SEMERARO, 2000, 

p.5).

Entretanto, é possível também considerar que a opção pelo comportamento “dentro 

da ordem” não aconteça por motivos puramente ideológicos. Para compreender como isto 

ocorre são  necessárias  algumas observações sobre o tráfico e comércio de drogas ilegais. 

É fato que o “crime-negócio” não se contrapõe aos valores e regras básicas que 

orientam o mundo empresarial (ZALUAR, 2004, p.21-31) , podendo ser visto, assim, como 

um elemento a funcionar dentro da ordem estabelecida.  Ou seja, a empresa comercial e 

criminosa  do  narcotráfico  deve  ser  considerada  no  seu  aspecto  econômico,  posto  que 

apenas  enquadrá-la  numa  categoria  moral  limitaria  a  possibilidade  de  análise  e 

compreensão da dinâmica social que tanto pode resultar na adesão, quanto na rejeição dos 

habitantes da favela ao tráfico.  

Convém  relembrar  que,  dentre  as  razões  que  explicam  a  adesão  à  rede  do 

narcotráfico de uma parcela dos moradores das favelas e periferias,139 ganha destaque a 

combinação  de  condições  socioeconômicas  adversas  com  a  fraca  presença  do  poder 

público nestas áreas.  (ZALUAR, 2004). Isto é,  como propõe Stotz,   o tráfico “ é uma 

alternativa à pobreza e aos preconceitos associados aos pobres, em meio à desigualdade 

social  visível  nos  meios  de  comunicação  e  no  compartilhamento  do  lazer  público  na 

cidade”(2004,  p.4).  Ressaltando que  “os  traficantes  de cocaína  garantem trabalho  para 

milhares de pessoas desempregadas ou sub-ocupadas [...] ou a satisfação de necessidades 

básicas em momentos de aflição”(idem, p.5) Por outro lado, costuma ser a quadrilha de 

traficantes que oferece “proteção” aos moradores das favelas, contra os bandidos vindos de 

fora  e  contra   aqueles  que  “sujam  a  sua  área”  cometendo  delitos  por  ali.  Mas  essa 

associação,  ressalta  Zaluar,  é  sempre  marcada  pela  ambigüidade.  Ao  que  ela  chamou 

“condomínio do diabo” (1994c), conquanto possa  levar o morador a terminar envolvido na 

guerra  e  teias  do  crime.  Assim,  se  o  comércio  de  drogas  emprega,140 ele  também  é 

sinônimo  de  vida  curta  para  a  maior  parte  dos  envolvidos.  E,  considerando  as 

representações dos entrevistados sobre o tráfico, nesse tipo de atividade, a morte prematura 
139 Segundo os pesquisadores do tema, cabe relembrar, menos de 1% do total dos moradores .
140 E para alguns também significa “poder e glória” diante de outros indivíduos e grupos. 
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é intrínseca.141 

Levando em conta todos esses elementos envolvendo a relação dos moradores das 

favelas com o “crime-negócio”, não se pode deixar de considerar que quando as famílias 

optam pela  via  da ordem (legítima e  legal),  e educam seus  filhos com este  fim,  estão 

fazendo  uma  escolha  pragmática  pela  vida.142 Ou  seja,  aqui  não  se  trata  de 

conservadorismo  (embora  não  esteja  ausente  das  representações  e  práticas  dos 

entrevistados), pura obediência ou consciência cidadã. Trata-se de defender a família e a 

prole do extermínio a que assistem, ou ouvem falar dele, cotidianamente. Mesmo que tal 

escolha signifique conformar-se – e educar para tal – com baixos padrões de consumo, mas 

agarrar-se à esperança de sobreviver.

 Complexa  relação com agentes do tráfico

Para se entender a complexidade das relações existentes entre os “não-envolvidos” 

com o narcotráfico e  elementos  que participam desta  rede é  preciso que ambos sejam 

também considerados como participantes de redes de sociabilidade fora do tráfico, e que 

possam, nesses casos, fazer parte de uma mesma rede. 

É necessário admitir que os que participam do tráfico fazem (ou já fizeram) parte de 

famílias, redes de parentesco, de amigos. E, como parte destas redes, compartilharam    (ou 

compartilharam) valores e ensinamentos que de alguma forma marcaram as suas trajetórias 

e estão presentes no conjunto das suas representações.  Assim, antes de serem “traficantes”, 

estes  indivíduos  foram  filhos,  irmãos,  tios,  sobrinhos,  netos,  amigos,  alunos...  Papéis 

sociais  que  a  condição  de  traficante,  por  si  só,  não  é  capaz  de  fazer  desaparecer  por 

completo. É o que indicam os dados desta pesquisa.   

Vendo deste ângulo é que podemos admitir  que nem sempre a relação entre os 

moradores da favela e os traficantes seja marcada pelo signo da opressão. E não pareçam 

insólitas ou excepcionais as duas situações apontadas neste estudo nas quais  a adesão ao 

tráfico não se dá principalmente por causa da intervenção de elementos ligados ao    tráfico 
141 Neste aspecto, as representações construídas pela maior parte dos moradores das favelas sobre o tráfico, 
resultantes, sobretudo, de suas próprias experiências, vão ao encontro dos dados oriundos das estatísticas 
sobre a letalidade presente nessa  atividade.
142 Ou pela  sobrevida,  enquanto podem escapar  às  conseqüências  da guerra que pode  vir  a  ocorrer  nos 
espaços onde vivem. 
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de drogas. Intervenção feita de forma direta e voluntária, ou indiretamente e sem que os 

seus agentes se  tenham  dado conta deste  feito. 

Assim, torna-se facilmente compreensível que o irmão, mesmo sendo gerente do 

tráfico de drogas, tenha impedido  a entrada de um dos entrevistados (Adilson) na empresa 

do comércio ilegal de drogas ilícitas. E que não esconda de Adilson o seu arrependimento 

(atitude que, neste contexto, apresenta um forte sentido pedagógico) por ter optado   pelo 

“caminho curto”, ao mesmo tempo que tenta investir na escolarização com qualidade do 

irmão como querendo encontrar um meio de fazer valer a pena a sua escolha vã. 

Observando este mesmo caso, podemos ver na atitude dos pais mais um exemplo da 

complexidade que rege as relações de traficantes com os não-envolvidos.  Os pais, que 

rejeitam a opção do filho, gerente do tráfico, demonstram isso não aceitando qualquer tipo 

de ajuda financeira que tenha o tráfico como origem. Mesmo que pudesse assumir uma 

finalidade “nobre”, como seria o investimento na escolarização de Adilson. Investimento 

que, para eles, sem sombra de dúvida, e nisto parecem concordar tanto os pais quanto os 

irmãos, em muito contaria para manter Adilson distante do “poder de atração do tráfico”. 

Posto que, ao que tudo indica, acreditam que  a escolarização com qualidade143  daria ao 

jovem novas e grandes possibilidades de sucesso no mercado de trabalho.  É admissível 

que, nesta situação, os mesmo princípios regulem tanto as atitudes dos pais, quanto a do 

filho traficante.

Assim, entende-se a manutenção dos vínculos afetivos criados pelo parentesco a 

partir das atitudes dos pais, que querem ver Adilson longe do tráfico, mas que aceitam a 

proximidade que mantém com o irmão. É a forma encontrada para acompanhar a trajetória 

do filho que, apesar  da opção pelo tráfico rejeitada pelos pais, não perde esta condição, ou 

seja, a de filho. E, por conta disto, é motivo constante de preocupação materna e paterna, 

considerando tanto os perigos que corre, quanto o afeto que nutrem por ele. 

Da mesma forma,  ou seja,  levando em conta a  participação em várias redes de 

sociabilidade  de  agentes  do  tráfico  de  drogas,  é  que  se  pode  compreender  o  socorro 

prestado por  alguns  desses  sujeitos  ao  jovem Mike.  Fato  marcante  na  vida  do jovem, 

considerando os seus desdobramentos, não pode ser explicado apenas pelo “lugar comum”, 

que tenta dar conta da explicação da variedade das ações dos traficantes na relação que 

mantêm  com os moradores das áreas de incidência do “crime-negócio”. Isto é,  admitir-se, 

143 O ensino privado, mais uma vez, aparece como sinônimo de qualidade quando comparado ao público. 
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neste  caso,  que  seja  somente  uma  expressão  da  vontade  dos  traficantes  de  manter  a 

hegemonia sobre os moradores do lugar a resposta que deram ao pedido de socorro de 

Mike (e do seu avô), no sentido de pôr  um fim à ação violenta do pai contra ele. 

É preciso levar-se em conta as relações de amizade e/ou camaradagem existentes 

entre Mike e elementos ligados ao tráfico. Relações construídas a partir do convívio em 

espaços  comuns  para  o  exercício  da  sociabilidade:  vizinhança,  bairro,  comunidades, 

espaços de lazer. Muitas delas construídas em período anterior ao ingresso, daqueles que 

participam, na empresa do tráfico de drogas ilícitas. E os valores e representações, como já 

foi  afirmado  anteriormente,  dos  envolvidos  com  o  tráfico,  formados  a  partir  da  sua 

participação em outras redes de sociabilidade e realidades educativas. A conjugação destes 

elementos, mesmo que não se descarte a questão da luta pela manutenção da hegemonia 

local, deve ser considerada ao se buscar entender a razão de traficantes se envolverem em 

questões familiares, como a de Mike. 

Da mesma forma que não se pode deixar de considerar que o pedido de ajuda de 

Mike e do avô, mas também o de sua mãe, a traficantes, apontam tanto para a existência de 

valores compartilhados, quanto para o fato de que a satisfação de necessidades vitais pode 

levar  indivíduos a, provisoriamente, “deixarem de lado” certos princípios e valores em 

nome de  uma pragmática opção pela  sobrevivência.  Entende-se que isto  possa ocorrer 

tanto com traficantes, quanto com aqueles que rejeitam, total ou parcialmente, esta opção 

de vida e seu ethos.

Por  fim,  no  campo  das  complexas  relações  entre  traficantes  e  não-

envolvidos,levando em conta  o  que foi  proposto  neste  estudo,  até  o  momento,  com o 

objetivo de tentar  compreender  e  explicar  o  que mobiliza  seus  agentes,  é  que se  deve 

observar  o comportamento da maior parte dos jovens entrevistados  diante de membros da 

empresa do tráfico. Não deixando passar o fato  de que são estes jovens os que não se 

sentem atraídos  pelo  campo  de  trabalho  do  narcotráfico,  menos  ainda  pelo  seu  ethos 

dominante.

Um primeiro olhar pode se fixar no fato de que esta parcela dos entrevistados que, 

totalmente de acordo com os desejos familiares,  pretende investir  em tentar  um futuro 

emprego  não  apenas  legítimo,  mas  igualmente  legal,  é  levada  a  segregar  fortemente 

aqueles que participam da rede  do “crime-negócio”, como parte da sua estratégia para 

persistir no “caminho longo”. Do ponto de vista destes jovens seria preciso evitar  qualquer 
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contato. Admitindo-se apenas o cumprimento (ocasional e rápido) a fim de não despertar 

rancores perigosos, que pudessem se transformar numa ameça à integridade física . Assim 

agindo, pragmaticamente parecem romper com os laços afetivos, construídos em outras 

épocas e contextos sociais, com elementos agora associados à opção pelo “caminho curto”. 

Ao mesmo tempo que parecem acreditar na existência de uma espécie de pacto, em que os 

envolvidos  com atividades  entendidas  como criminosas  sabem que  serão  evitados,  até 

mesmo  pelos  familiares  e  “amigos”,  mesmo  que  nem  sempre  aceitem a  situação,  ou 

mesmo que,  por vezes,  tentem aliviar  a dor da segregação “puxando um papo” ou, no 

limite, dando aos outros demonstração da “sua força” para sentirem-se “superiores”. 

Entretanto,  para  se perceber  a persistência,  para  além das aparências,  dos laços 

afetivos construídos e de valores (ainda) compartilhados por uns e outros, é necessário 

levar  em conta  outros  elementos.  A crença  na  existência  de  “um pacto”  entre  os  que 

optaram  pelo  “caminho  curto”  e  aqueles  que  permanecem  no  “caminho  longo”,  por 

exemplo,  aponta  para  a  certeza  de  que  certos  princípios  e  valores  continuam  a  ser 

compartilhados. A recorrente afirmação, nos relatos dos entrevistados,  de que não há uma 

pressão por parte dos traficantes para que os jovens ingressem na “via criminosa”, optando 

por ela “quem quer”, também indica a existência de valores comuns. Mesmo que estes 

tenham  sido  “atualizados”  em  decorrência  do  contato  com  outros  valores,  não  só 

diferentes,  mas,  por  vezes,  opostos.  Por  outro  lado,  as  inequívocas  demonstrações  de 

tristeza, dadas pelos jovens entrevistados, nos seus comentários a respeito  da adesão à “via 

criminosa ” e da prisão ou morte em decorrência desta adesão,  de um velho amigo, parente 

ou mesmo conhecido, revelam a persistência dos laços afetivos construídos na participação 

comum em redes de sociabilidade que não giram em torno de atividades criminosas.144

 

144  Observações e sugestões feitas pelas professora Cláudia Alves foram fundamentais para a elaboração do 
texto final deste capítulo. 
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Conclusão: porque  vulneráveis

Os relatos dos jovens deixam à mostra que,  ao relacionar passado e presente,  a 

memória  interfere  na maneira  como são construídas  as  nossas  representações.   Sendo, 

então,  a responsável pela singularidade no conhecimento que cada um de nós tem das 

coisas.  O  que  ocorre  com  cada  um  de  nós  mistura-se  com  aquilo  que  trazemos  de 

experiências passadas.   Disso se nutre a memória.  E  resulta que lembrar de fatos ou 

acontecimentos não é jamais revivê-los, mas reconstruí-los,  repensar  o ocorrido a partir 

do que temos, de onde estamos e do que somos hoje.

Assim, por reconhecer a nossa impossibilidade de reviver o passado tal e qual ele se 

deu, é que entendo o relatos de todos os sujeitos pesquisados para este estudo como uma 

construção. Não caberia aqui, nem em qualquer outro estudo desse tipo, a ilusão de que ele 

foi capaz de resgatar integralmente, pelo recurso à memória, a totalidade das experiências 

vividas nos espaços enfocados na pesquisa.  Importou  aqui o que os sujeitos pesquisados 

tiveram a dizer sobre tais experiências. A seleção do que contar indica, por exemplo, que os 

jovens elegem o bairro (ou a comunidade),  e não a cidade,   como principal referência 

espacial nos seus relatos. Percebe-se, desde então, como já havia sido proposto por Guedes 

(1997), a importância do nível local na educação familiar das classes populares. 

Entendo que, em razão do caráter não apenas pessoal, mas familiar, grupal e social 

da memória, os relatos dos jovens tratando das suas lembranças, certamente se confundem 

com aquilo que ouviram, em especial,  dos seus pais. Sabe-se que o ato de relembrar é 

motivado e orientado por questões do presente. E, no caso de jovens, o presente parece se 

impor de maneira avassaladora sobre o passado, fazendo do ato de lembrar um exercício de 

atualização de causas do presente. 

Por tudo isso, salta aos olhos, nos relatos dos jovens entrevistados  neste estudo, 

que o tempo presente impera de uma forma que ultrapassa o “presentismo” próprio da 

juventude. Ou seja, parece que uma característica  que é própria da faixa etária assume 

uma forma extremada nestes casos. O desconhecimento de dados elementares da história 

familiar e pessoal e  a gritante imprecisão no que diz respeito às datas ligadas aos fatos 

relatados apontam para isso.

Não vejo, porém, este fato como algo que indique uma ausência de inserção destes 

jovens na história familiar – algo que contribuiria, certamente,  para  a  formação  de    uma 
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espécie  de  lacuna  nas  suas  identidades  pessoais.  Entendo,  isto  sim,  que  seja  mais  um 

resultado da precariedade presente nos seus processos de escolarização. Isto é, faltam-lhes 

alguns recursos, necessários em situações  como o relato sistemático de sua trajetória de 

vida (experiência  reconhecidamente inédita,  e  possivelmente  rara,  nas  suas  vidas),  que 

deveriam advir da escolarização: a instrumentalização dos registros da norma padrão da 

língua materna, da lógica na organização do pensamento, a organização cronológica dos 

fatos.

Observa-se  que,  embora  grande  parte  do  processo  de  socialização  dos  jovens 

entrevistados,  de acordo com os seus relatos, tenha ocorrido em ambientes marcados pela 

cultura  escolar,  são ralas  as  suas  lembranças  em relação  à  escola.  Existem,  mas  estão 

concentradas nos relacionamentos e na diversão. 

Entretanto, isto não significa  que os vários anos de escolarização (em torno de uma 

década) não tenham deixado marcas na formação destes jovens. Neste casos, é evidente  a 

incorporação das normas e regras de conduta  ditadas pela escola, tanto quanto o sentido e 

a  finalidade  atribuídos  a  esta  instituição  pela  sociedade.  Ou seja,  ainda  que  se  mostre 

evidente,  nos  casos  estudados,  que  o  processo  de  aculturação  promovido  pela  escola 

pública  não  se  complete   no sentido  de  retirar  as  marcas  de classe,  145 seus  discursos 

indicam a internalização de importantes elementos da cultura escolar. O que lhes permite, 

por exemplo, compreender as finalidades atribuídas à escola. Em alguns casos chegando a 

ensejar a construção de uma postura crítica diante do papel da escola pública frente às 

demandas das camadas populares. 

As marcas deixadas pela escolarização na formação dos jovens (tanto quanto a sua 

precariedade)  revelam-se  em vários  momentos  dos  seus  relatos.  Pode-se  notar  que  os 

jovens  entrevistados  apresentam  a  tendência  de  valorizar  o  conhecimento  escolar. 

Admitem que o domínio dos conteúdos escolares seja fundamental  para o ingresso no 

mundo  do  trabalho.  Em  certos  casos,  chegam  a  conferir  grande  prestígio  social  aos 

indivíduos com alto grau de escolarização. Sugerindo que associam sucesso profissional ao 

saber  escolarizado.  Deixando  claro  que  incluem  as  regras  de  urbanidade  como  parte 

(fundamental) daqueles conteúdos que cabe à escola oferecer aos seus alunos,  ao    mesmo 

145 Situação  que  pode  dificultar  a  aceitação,  tão  almejada  pelos  jovens  e  suas  famílias,  no  mercado de 
trabalho. 

     Possivelmente, reconhecendo de alguma forma a falta de recursos advindos da cultura escrita, as 
famílias optam por outros  signos:  a limpeza, a roupa,  o penteado,  como forma de minimizar  o impacto 
negativo “desta ausência” sobre as suas mais genuínas e legítimas ambições no  campo do trabalho.
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tempo que  demonstram ter  a exata compreensão de que regras são antes de tudo impostas, 

ainda que se reconheça  a sua validade social.

 Por outro lado, em relação à importância atribuída pelas classes populares ao papel 

disciplinador da escola, embora ralas, as lembranças dos jovens voltadas às  experiências 

vividas no ambiente escolar podem ser valiosas. Como já foi registrado, no conjunto destas 

lembranças, as mais nítidas são aquelas que se desenvolvem “nos pátios de recreio”, que 

fazem parte das culturas infantis próprias da cultura escolar.146 Sobressai em alguns dos 

relatos  uma  curiosa  apropriação  de  uma  típica  norma  ligada  à  “cultura  escolar”:  aos 

educadores caberia a imposição de normas e regras, e aos educandos a sujeição. Por isso, 

faz parte da cultura infantil escolar, o aluno  quebrar a disciplina, burlar as regras. Sendo 

assim, os ensinamentos presentes nas culturas infantis ganham destaque na formação dos 

educandos. Posto que, nesses momentos, por vezes marcados pela transgressão, muito se 

aprende e atualiza no que diz  respeito  às  regras  de comportamento social  ditadas  pela 

escola. Fazendo “o proibido” ( reconhecido enquanto tal)  reconhece-se ( e internaliza-se) o 

permitido.

Enfim,  é  também  nos  “pátios  de  recreio”  que  as  redes  de  solidariedade  e 

companheirismo  são constantemente criadas, expandidas e testadas. Da mesma forma que, 

na  punição  aos  transgressores,  o  poder  e  os  limites  da  “autoridade”  são  dados  ao 

conhecimento e à prova. Num espaço onde a presença dos educadores é menos visível, é 

que se pode avaliar nos educandos a natureza e o grau exato da aculturação, no que diz 

respeito às normas de conduta,  realizados pela escola. A grande relevância atribuída pelas 

classes populares ao papel disciplinador da escola ajuda a explicar o fato de as “lembranças 

marcantes”  vividas  no  ambiente  escolar  pelos  jovens  entrevistados   inscreverem-se no 

146 De acordo com  Dominique Julia “(...) poder-se-ia descrever cultura escolar como um conjunto de normas 
que definem conhecimentos a  ensinar  e  condutas  a  inculcar,  e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e práticas coordenadas a 
finalidades que podem variar segundo as épocas (finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 
socialização). Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o corpo profissional dos 
agentes  que  são  chamados  a  obedecer  a  essas  ordens  e,  portanto,  a  utilizar  dispositivos  pedagógicos 
encarregados de facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e demais professores. Mas, para 
além dos limites da escola, pode-se buscar identificar em um sentido mais amplo, modos de pensar e de agir 
largamente  difundidos  no  interior  de  nossas  sociedades,  modos  que  não  concebem  a  aquisição  de 
conhecimentos e de habilidades senão por intermédio de processos formais de escolarização: aqui se encontra 
a escalada dos dispositivos propostos pela schooled society que seria preciso analisar; nova religião com seus 
mitos e ritos contra qual Ivan Illich se levantou, com vigor, há mais de vinte anos. Enfim, por cultura escolar 
é convincente compreender também, quando é possível, as culturas infantis (no sentido antropológico do 
termo), que se desenvolvem nos pátios de recreio e o afastamento que apresentam em relação às culturas 
familiares” (JULIA, 2001, p.10-11).
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campo das “culturas infantis”.

 Nota-se, assim,  o quanto a cultura escolar está impregnada  na  maneira como os 

jovens percebem o mundo e as coisas que os cercam. As críticas (veladas ou sem disfarces) 

e  os  elogios  feitos  à  escola  não  têm  outra  origem  que  não  os  valores  e  critérios 

genuinamente escolares. Em razão disto, não é de causar espanto que, nos discursos dos 

jovens,  sobressaia  a  tendência,  certamente   oriunda   do  ambiente  escolar,  de 

responsabilizar quase que exclusivamente  o educando pelo fracasso escolar.

Reconhecer  as  “marcas  impressas  nesses  indivíduos”  pela  escolarização  não 

significa de modo algum, cabe destacar, negar a precariedade dessa formação escolar. O 

registro mais contundente do  quanto deixou de ser feito está expresso nos  relatos dos 

jovens entrevistados, marcados que estão pela falta de domínio da língua materna, que se 

apresenta mínimo na quase totalidade dos casos observados. 

Entende-se que a escola pública (mas também as outras realidades socioeducativas 

freqüentadas pelos jovens) acabe contribuindo com um processo perverso de reprodução 

do lugar desses jovens na estrutura social. Posto que, apontam os dados desta pesquisa, os 

agentes da instituição escolar e dos projetos socioeducativos, em geral,  incorporaram o 

discurso  criminalizante  da  pobreza.  Sendo  assim,  trabalhando  com  a  referência  da 

ociosidade e de seus perigos, implementam ações dirigidas voltadas para aos jovens cujo 

sentido nada mais é do que mantê-los ocupados, vigiados. Pouco (ou nada) contribuindo 

para  sua promoção social.  Antes,  colaborando para  que sejam poucas  as  chances  dos 

jovens no mercado formal de trabalho, onde, dada a sua desqualificação como mão-de-

obra,  tenderão a  assumir as posições subalternas. 

Percebo que o sucesso do empreendimento familiar que pretende levar os filhos 

pelos “caminhos longos” – que, na maior parte dos casos estudados envolve, além dos pais 

e/ou mães, a parentela dos entrevistados – está subordinado a peculiares combinações de 

medidas disciplinares (que não abdicam do uso da violência física por parte  dos  adultos 

sobre as crianças e os jovens),  na tentativa de controle, pelos adultos,  do uso do tempo e 

dos espaços e redes de sociabilidade freqüentados pelos jovens e crianças.  Ou seja, educar 

para a ordem – o que os relatos dos entrevistados sugerem ser o objetivo dos seus pais – 

envolve  um  complexo  conjunto  de  ações  que  jamais  prescinde  de  um  conhecimento 

construído a partir de experiências de classe, marcadas especialmente pela dinâmica do 

local de moradia e pelas representações dominantes construídas  sobre  os  moradores    das 
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favelas.

Assim, famílias capazes de construir uma rede de proteção em torno da sua prole, 

contando para isso com a ativa participação da parentela e dos amigos, sugerem os dados 

desta pesquisa, são aquelas que apresentam mais eficácia no sentido de encaminhar os seus 

jovens de acordo com a ordem legal e  legítima.  O fato de,  nestas famílias,  os adultos 

provedores  e/ou  educadores  conseguirem  construir  auto-imagens  marcadas  pela 

positividade,  mostra-se como elemento altamente relevante  para que os seus  jovens  os 

entenda  e  aceite  como  exemplos  a  serem  seguidos,  assim  como  internalizem  mais 

facilmente os seus ensinamentos,  acatem mais docilmente as suas determinações e não 

apresentem sinais significativos de revolta diante das punições sofridas. Nestas famílias, 

sugerem os relatos dos entrevistados, os jovens se sentem acolhidos, porque cuidados e 

protegidos. Como internalizam os princípios e valores paternos, traduzem como sinais de 

interesse legítimo  e de afeto,  o constante ocupar,  vigiar,  punir  dos adultos sobre suas 

crianças e jovens. Observa-se que, nas famílias dos seis jovens entrevistados que rejeitam 

fortemente  qualquer  envolvimento  com  o  mundo  fora  da  ordem  legítima  e  legal, 

independente das suas configurações,  tais aspectos estão presentes. 

Ao que tudo indica, a maior parte dos  jovens entrevistados  neste estudo não se 

sente  atraída  pelo  campo  de  trabalho  do  narcotráfico,  assim  como  rejeita   o  ethos 

predominante  na  rede  formada  a  partir  desta  atividade  reconhecida  por  eles  como 

criminosa. Mesmo sobre aqueles jovens que já admitiram a possibilidade de ingressar no 

tráfico, e que sinalizam com demonstrações de adesão (parciais e provisórias, posto que 

claramente instrumentais) a certos aspectos do seu ethos, o potencial de atração do tráfico 

não parece ser suficientemente forte para torná-los parte da sua rede. E, no único caso 

registrado,  entre  os  entrevistados,  de  “adesão”  ao  narcotráfico,  considerando  os  dados 

recolhidos em período anterior a este fato, é possível admitir-se que o jovem foi menos 

“atraído” e mais “empurrado” para o tráfico. Posto que, como afirma Rodriguez: 

“O fato de muitos jovens de espaços favelizados sofrerem com o 
estigma que lhes recai talvez os torne mais propícios à sedução do 
tráfico  (...)  a  busca por  reconhecimento,  visibilidade e  prestígio 
também permeiam o ingresso no tráfico, o que nos leva a concluir 
que  tal  ingresso  é  algo  muito  mais  complexo  que  uma  simples 
demanda por dinheiro, muito embora não ignoremos tal dimensão. 
Certamente a busca por visibilidade, prestígio  e  poder  constituem 
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elementos que buscam se contrapor, em algum nível, aos estigmas 
impostos  pela  sociedade,  quanto  a  sua  condição  de  favelado.” 
(2007. p.3)

Pelo que foi visto, é possível afirmar que o poder de atração das forças criminosas 

ligadas  ao  narcotráfico  não  se  exerce  da  mesma  maneira,  nem sobre  todos  os  jovens 

pertencentes às classes populares, moradores de favelas. Ou seja, a proximidade espacial, 

considerando a forte presença do “crime-negócio” e da sua rede de socialização nos locais 

de  moradia  das  famílias  dos  jovens  entrevistados,  não  se  apresenta  como  um  fator 

determinante no sentido de  tornar a maioria destes jovens “vulneráveis em relação aos 

apelos do mundo do crime”. Pode-se mesmo afirmar que   os transtornos que a presença do 

tráfico acarreta às suas vidas contribui para a construção de  uma forte rejeição por parte da 

maioria  destes  jovens  ao ethos desta  via  criminosa.   Admite-se   que  a  opção  pelo 

comportamento “dentro da ordem”  aconteça  por motivos de naturezas distintas: os   de 

natureza ideológica e  os decorrentes de uma pragmática opção pela vida. Entretanto, nos 

dois casos, pesa a lógica dominante no processo de socialização familiar.

Por tudo isto, entende-se que se faz necessário rever a noção de “vulnerabilidade 

social” dos jovens moradores de favelas, apontando novas bases para a sua discussão e 

análise,  diversas  certamente  daquelas  que  partem  da  “idéia  da  pobreza  como 

potencialmente criminosa”.  Tal idéia que vem servindo como base para a sustentação de 

políticas  sociais   partindo  de  agências  governamentais  e  não-governamentais,  não  só 

contribui para a reprodução do lugar desses jovens na estrutura social, mas, perversamente, 

atua no sentido oposto aos seus mais elementares e legítimos direitos.  Já que, fica difícil 

não  admitir  que  o  principal  desdobramento  das   intervenções  baseadas   no  discurso 

criminalizante da pobreza é o agravamento das condições  de vida do morador de favela, 

tornando  ainda  mais  remotas  as  suas  possibilidades  de  realizar-se  como  cidadão.  A 

banalização do altos níveis de letalidade entre os jovens pobres pela sociedade em geral 

indica claramente o reconhecimento de que a cidadania não é para todos. 

Enfim, a negação do acesso aos meios materiais de existência digna aos indivíduos 

e grupos sociais (dentro dos padrões estabelecidos pela democracia liberal)  vai torná-los  a 
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qualquer tempo, certamente, socialmente vulneráveis, vítimas que são da precariedade de 

existência. O que não significa dizer que, por si só, a pobreza seja capaz de tornar alguém 

socialmente perigoso, isto é, “um elemento ativo, feroz e nocivo ao bem-estar comum”.147

 

147 Apropriação feita a partir da letra da composição “Fica” de Francisco Buarque de Holanda.
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Síntese  da  relação  dos  “indicadores”do  “envolvimento”  e/ou  de  “uma 

tendência”  de  alunos   à  vida  criminosa  elaborada  a  partir  das  sugestões  de 

professores   da E.M. Benevenuta Ribeiro 

 Comportamento agressivo e desrespeitoso com os professores.

 Desrespeito abusivo às regras e normas disciplinares, sem demonstrar temor das 

punições.

 Domínio sobre os colegas, que parecem temê-los.

 Muitas faltas sem justificativa.

 Total desinteresse pelos conteúdos das aulas.

 Apologia ao tráfico de drogas. Manifesto pelo uso de expressões próprias desse 

mundo;  constantes  referências aos seus usos e valores - seja com a veiculação dos 

seus símbolos, seja  com as músicas que fazem o elogio dos feitos criminosos.

 Familiaridade com o movimento de drogas e com os traficantes. 

 

Segundo os professores ouvidos, sempre que esses elementos passam a fazer  parte 

do conjunto das disposições sociais dos alunos no ambiente escolar, há sinal da sua adesão 

ao mundo da criminalidade ou, no mínimo, do iminente envolvimento, dada uma manifesta 

“tendência” para a vida criminosa.


