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RESUMO 

 

O presente trabalho é um estudo sobre os relatos e as vivências de crianças e 

adolescentes pobres e moradores de favelas ou espaços populares no contexto de 

Segurança Pública.  A pesquisa foi desenvolvida com crianças e adolescentes, entre oito 

e 16 anos de idade, em um projeto social localizado em um dos acessos a uma favela da 

zona sul de Niterói. A análise centrou-se nas práticas do grupo armado institucional e do 

grupo armado da favela e as perspectivas que os jovens expressam sobre a Política de 

Segurança Pública. Onde crianças e adolescentes apontaram, durante o estudo, para as 

dinâmicas de poder, proteção e controle social que os envolvem, principalmente nos 

territórios favelados. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é evidenciar as construções 

dos interlocutores a respeito da criminalidade, violência e segurança nos diversos 

espaços da cidade.  

 

Palavras-chave: Segurança Pública. Juventude. Práticas Policiais. Organizações 

Criminosas. Controle Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work is a study about the reports and experiences of poor children and 

adolescents living in favelas or popular space about Public Security. The research was 

developed with children and adolescents, between eight and 16 years of age, in a social 

project located in one of the accesses to a favela in the southern zone of Niterói. The 

analysis focused on the practices of the institutional armed group and the armed group 

of the favela and the perspectives that young people express about the Public Security 

Policy. Where children and adolescents pointed out, during the study, the dynamics of 

power, protection and social control that involve them, especially in favela territories. 

Therefore, the objective of this work is to highlight the constructions of the interlocutors 

regarding crime, violence and security in the various spaces of the city. 

  

Keywords: Public Security. Youth. Police Practices. Criminal organizations. Social 

Control. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem por objetivo traduzir as múltiplas percepções e representações 

de crianças e adolescentes pobres sobre a Política de Segurança Pública. Os relatos e 

situações foram acessados durante uma pesquisa em um projeto social mantido por uma 

grande congregação da Igreja Católica, localizado em um dos acessos a uma favela da 

zona sul de Niterói, cidade metropolitana do Rio de Janeiro. O projeto atende cerca de 

250 crianças e adolescentes, entre 08 e 16 anos de idade, oriundas da rede pública de 

ensino e moradoras de favelas e espaços populares.  As atividades são extracurriculares, 

culturais e esportivas divididas em 14 oficinas (capoeira, dança, teatro, esporte, 

artesanato, ginástica, entre outras) e ocorrem durante horário contrário a matricula em 

unidade escolar externa. Apresentarei a seguir um episódio que revela, de forma ampla, 

as questões com as quais vou dialogar ao longo deste trabalho. 

 

* 

 

 Em 13 de abril de 2016, chega uma notícia através de um adolescente, de 13 

anos, que uma das educandas do projeto social havia sido baleada. Uma menina de 12 

anos. Ele não sabia se chorava ou contava o ocorrido. Consegui entender apenas que a 

menina tinha levado um tiro na cabeça e foi conduzida ao hospital em um carro da 

polícia civil. Começei as buscas, liguei para a mãe, mas ninguém atendeu. Liguei para a 

tia, sem sucesso. Enquanto isso, a gerente socioeducativa reunia as crianças e 

adolescentes presentes no projeto naquele momento, para fazer uma fala de resignação e 

oração pela ocasião. Durante este momento, a gerente falou sobre a situação de tristeza 

que a equipe de profisisonais e as crianças e adolescentes estavam vivenciando, mas que 

tudo ficaria bem, que deveríamos intensificar as orações, inclusive para que nada de 

ruim viesse a ocorrer com ninguém. Afinal, o semblante das crianças era de profunda 

tristeza e medo. A falta de noticias sobre o estado de saúde da adolescente aterrorizava a 

todos. As crianças diziam que ela poderia ter morrido, uma vez que, o tiro teria sido na 

cabeça. Eu, enquanto assistente social tentava fazer contato com a família da 

adolescente. Foi então que uma criança disse que a vizinha, avó de uma das crianças do 

projeto, havia prestado os primeiros socorros. Liguei pra ela. Em poucas palavras, ela 

disse o hospital onde a menina estava, perguntou como eu fiquei sabendo da história e 
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desligou. Com isso, nos dirigimos para o hospital. A gerente,  uma educadora e a 

assistente social, neste caso, eu. 

 Antes de continuar a narrativa, considero importante descrever o contexto de 

violência que encobria este caso. Dias atrás, um homem de 83 anos havia sido 

sequestrado na cidade. Em virtude da grande veiculação da notícia nos meios de 

comunicação e redes sociais, o caso fomentou uma espécie de comoção geral. Nos dias 

anteriores ao incidente com a adolescente, a Delegacia de Homicídios (DH) divulgou o 

nome de três jovens suspeitos do crime de sequestro. Um deles, porém, ganhou mais 

ênfase por ter sido identificado nas filmagens ao deixar o carro do aposentado em um 

bairro da cidade. Este jovem foi um dos beneficiários dos serviços do projeto social em 

voga, entre os anos de 2002 a 2006. Apontado pela equipe como um adolescente 

solícito e carismático, o adolescente deixou a instituição após atingir a idade de saída,  

sem inserção no mercado de trabalho por conta da baixa escolaridade em virtude das 

sucessivas faltas, tanto na escola, quanto no projeto. Mas, não era um jovem envolvido 

em conflitos na instituição.  

 Pois bem, após a veiculação massiva dos acusados, a DH em conjunto com a 

CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais), fez uma incursão na favela, onde eles 

diziam que os acusados estariam escondidos, dois dias após a notícia tomar os jornais 

locais. Por volta das 6h30 da manhã de uma quarta-feira, a operação foi iniciada. 

Resultado: dois jovens mortos (que não foram os suspeitos) e uma adolescente baleada. 

 Retornando a narrativa, a equipe da recepção do hospital e as enfermeiras da 

triagem sabiam prontamente o nome da adolescente e foi através delas que conseguimos 

o acesso a equipe de Serviço Social do hospital. A gerente socioeducativa foi a primeira 

a ter contato com a adolescente. Ela estava consciente, mas seria transferida para 

atendimento médico especializado em buco-maxilo. Entretanto, não havia nenhum 

responsável legal para acompanhar a menina. A mãe retornou para a casa, com a 

finalidade de pegar os documentos necessários. Sendo assim, eu, enquanto  assistente 

social do projeto social fiquei como acompanhante e responsável institucional pela 

adolescente. 

 Eram cerca de 9 horas da manhã e pude ficar com ela até as 15h. Durante esse 

intervalo de tempo, as minhas funções se entrelaçaram. Eu era asssitente social, 

pesquisadora e acima de tudo me solidarizava com a situação, pois havia criado empatia 

com a jovem a que tinha contato. Aquele momento foi difícil. Fiz algumas perguntas e 

ela queria interagir.  Os olhos falavam, embora toda a dificuldade fisica que carregava 
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por conta dos ferimentos. Perguntei: 

 

AS: Quer falar alguma coisa, meu amor? 

A: Tia, eu pensei que ia morrer... 

AS: A X(educadora dela), te mandou um beijo. 

A: Manda outro pra ela, para todos os educadores, fala pra eles que eu 

amo muito todos eles. 

AS: Pode deixar! 

 

 A equipe médica e técnica do hospital falou sobre a autorização da transferência, 

em seguida chegou a equipe médica da ambulância. Eu e a equipe médica falavámos 

sobre sua mãe, sobre sua tia e a adolescente assistia tudo quieta. Junto a tia, fui como 

acompanhante na ambulância após solicitação da asssistente social do hospital, por 

conta da fragilidade da tia e a ausência da mãe. Entre a recepção do hospital e a 

ambulância, alguns repórteres e uma vizinha falavam com a menina: “vai ficar tudo bem 

X, sua mãe já está chegando”. Assim que a ambulância deixou o hospital, eu vi as 

lágrimas da adolescente escorrendo, um choro calado, tentei acalma-lá.  Mostrei que 

estavámos ali com ela, olhei pro lado e a tia também chorava. A adolescente chorou até 

chegar ao outro hospital, o que levou cerca de vinte minutos. Era um choro calado, 

velado, resignado, não havia um barulho, apenas o da sirene da ambulância. Em seu 

rosto tinham marcas do ferimento causado pela munição e das lágrimas que escorriam 

incessantemente.  

 Ao chegar no hospital, a tia não conseguia acompanhar o atendimento. Disse que 

não gostava de ver sangue. O médico avaliou os exames e em seguida examinou-a 

fisicamente, momento esse que ela gritou de dor, porque ele havia colocado o dedo 

dentro da lesão provocada pela munição. Em seguida, ela foi direcionada para uma 

pequena cirurgia no próprio leito, para a reconstrução do interior da boca: 27 pontos 

internos e 13 pontos externos. Retornamos para o hospital do primeiro atendimento. 

Enquanto isso, a mãe, ainda não tinha retornado a unidade hospitalar e não tínhamos 

informações sobre seu paradeiro. 

 A adolescente recebeu alta por volta de 14:30h. Entretanto, legalmente, só 

poderia deixar o local na presença de um responsável legal, momentos em que a procura 

pela genitora se intensificou. Cerca de  40 minutos depois a mãe chegou, sem 

documentos, aparentemente desorientada. Disse que não sabia muito o que fazer. Após 

a explicação da médica sobre os procedimentos necessários, deixamos o hospital. 

Porém, fomos interrompidos por dois policiais civis com o uniforme da DH, um de 
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óculos escuros e os dois com fuzis aparados pelos seus corpos. A assistente social do 

hospital logo nos abordou e um deles perguntou:  

 

PC1: Ela é menina baleada né?!Entra, queremos falar com você! 

 

 Neste momento a adolescente virou pra mim e disse: 

 

A: Tia, será que ele veio me pedir desculpas? 

 

 Mesmo com a dificuldade em mexer a boca, sua pergunta direcionada a mim, 

bem baixinho, esboçava um sorriso. Mas, eu sabia que não era essa a intenção dos 

policiais.  Sua pergunta ficou sem resposta, da minha boca não saiu uma palavra 

naquele momento. A frase dela ficou ressoando na minha cabeça por um longo tempo, 

acho que até hoje.  

 Elas foram conduzidas de volta ao setor pediátrico do hospital, oferecido pela 

Assistente Social do hospital. Entrei com elas. Eu estava em contato com a gerente 

socioeducativa no whatsapp, narrando o que acontecia, inclusive as falas, e fui orientada 

por ela a falar o mínimo possível. 

 

Policial Civil 1: Vamos a delagacia para colher o depoimento da 

menina, a gente leva vocês com a gente na viatura. 

 

 As duas, mãe e filha, ficaram em silêncio. Ele continuou: 

 

PC1: Você viu quem atirou em você? 

 

 E ficou olhando pra ela. Ela permaneceu de cabeça baixa. Mas ele insistiu: 

 
PC1: Você viu? 

Adolescente: Foram os homens de preto! 

Mãe: Foram vocês é claro, foi a policia! 

PC1: Difícil, né, elas moram em comunidade, nunca vão dizer que 

foram eles. Tinha vagabundo perto de você? 

 

 Ela permancece com a cabeça baixa, mas tornou a dizer: 

 

A: Foram os homens de preto! 

PC1: Não tem como ter sido a gente. Eu estava lá na operação. Todos 

os nossos homens estavam com fuzil. Se fosse um tiro de fuzil tinha 

estourado você toda! O vagabundo que estava perto de você, estava 

com pistola, não estava? 

 

 Precisei intervir: 
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AS: O senhor está intimidando a menina e você sabe que não pode 

fazer isso! 

PC2: Quem é você? 

 

 Não resisti, precisava interromper. O policial que acompanhava o diálogo, o que 

antes ficara mudo, direcionou a pergunta a mim. Afinal, quem era eu? Vale ressaltar que 

eu estava de crachá, mas este ocasionalmente estava virado contra meu corpo, desvirei-o 

e respondi: 

 
AS: Assistente Social do projeto que ela faz parte. Acredito que seja 

melhor agendar esse depoimento para outro momento, ela acabou de 

receber alta e levou 40 pontos no rosto. 

PC2: É a mulher da reportagem!1 Falou para o seu colega. 

 

 A assistente social do hospital, que até então, estava apenas observando a 

situação resolveu opiniar: 

 

ASH: É melhor ir logo, porque acaba com isso, já que ela tem aquela 

dificuldade, né? 

 

 Não teci nenhum comentário sobre o posicionamento da Assitente Social.  Ela 

quis fazer referência a dificuldade da mãe em retonar ao hospital e do tempo que levou 

para chegar lá desta vez.  E também desconfiava quanto a um possível problema de 

saúde mental da mãe da adolescente. 

 

M:Vamos logo!Você vai comigo? Perguntou a mim. 

AS: Não posso ir, preciso voltar pro X (projeto). Então, perguntei a 

adolescente: X, você quer ir pra onde? 

 

 Ela permance de cabeca baixa, mas responde: 

 
A: Quero ir para casa! 

 

 Com a resposta, os policiais se afastaram. Entrei em contato com o Conselho 

Tutelar e falei ao telefone  próximo aos policiais. Porém, a orientação que o Ministério 

Público deu ao conselheiro é que a escolha era do responsável. Que a adolescente não 

era obrigada a dar o depoimento hoje. Ela podia agendar. Além disso, esclareceu 

                                                           
1 Falavam sobre essa reportagem dada pela gerente socioeducativa quando, deixamos o hospital na 

ambulância. Eu não falei com repórter algum, mas a reportagem trazia as informações que passei a 

gerente por whatsapp, para deixá-la informada sobre a situação e não com o intuito de divulgar para 

mídia, muito menos, de usar o caso para o sensacionalismo midiático. 

http://extra.globo.com/casos-de-policia/niteroi-estudante-de-12-anos-baleada-na-boca-durante-operacao-

policial-19074636.html 
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também que a única forma legal  de não depor hoje, além do posicionamento da mãe, 

seria se a equipe médica atestasse que ela não tinha condições de dar o depoimento. 

Expliquei tudo a mãe, que optou  por ficar. Expliquei qual seria o procedimento habitual 

na delegacia e me despedi. Ela novamente perguntou: “você vai com a gente?”.  Disse 

que não e deixei as dependências do hospital. 

 Enquanto aguardava o carro para retornar a instituição, três policiais militares 

foram até o local em que me encontrava, e um deles perguntou:  

 

PM1: Você estava acompanhando a menina baleada? 

AS: Sim! 

PM¹: Ela te falou quem atirou nela? 

AS: Isso não me diz respeito, com liçença. 

 

 Me afastei um pouco. Não satisfeitos, entraram na viatura e pararam exatamente 

na minha frente. O policial que conduzia a viatura me encarou por talvez um minuto, 

devolvi o olhar e apenas parei quando eles se retiraram. E então, eu fui embora! 

 

   * 

 

  Este trabalho foi construído com a finalidade de retratar os multiplos 

comportamentos de crianças e adolescentes pobres, moradores de favelas ou espaços 

populares sobre a Política de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Avançando com os 

estudos e debates sobre juventude e criminalidade, a intenção deste trabalho está em 

evidenciar a construção que os jovens fazem, quando provocados a refletir, sobre a 

segurança e, ainda, pensar sobre suas representações e a relação com a administração 

institucional ou não dos conflitos.  

 Nesse sentido, o trabalho ganha a dimensão de análise de como um determinado 

grupo de jovens se movem em contexto geral de criminalidade, violência e segurança. 

Logo, a finalidade é observar o que as crianças e adolescentes pensam a respeito de si 

mesmos e sobre sua realidade.  

 A cena narrada inicialmente releva alguns temas que vou evidenciar ao longo 

deste trabalho. O contexto descrito aponta para uma ação violenta da polícia em local 

determinado, motivada por um ciclo de violência, que aqui assumo como: crime-

violência-crime. 

 O crime nesta cena, está no sequestro de um idoso na cidade, mas poderia ser o 

trafico de drogas ou um roubo por exemplo. A violência está na operação policial, que 
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age de maneira truculenta sob a prerrogativa de fazer cessar a criminalidade, e, que por 

sua vez, em diversas situações, dá origem a um novo crime. Neste caso, dois homicidios 

e, o que poderíamos chamar de lesão corporal grave ou até mesmo uma tentativa de 

homicidio, resguardando a particularidade dessa intervenção policial.  

 Logo, é importante dialogar com a pesquisa realizada por Michel Misse (2011) 

sobre os autos de resistência. Neste trabalho, o autor aponta que a ação letal por parte da 

polícia se configura em uma política pública de enfrentamento à criminalidade. 

Construído através das declarações de apoio empreendido pelo Governo Estadual do 

Rio de Janeiro as operações policiais que resultam em mortes, obtem a cumplicidade 

das instituições do Sistema de Justiça Criminal relativo à ineficácia de sua atuação.  

Essa conjuntura aponta para a ampliação dessas atividades, consolidando assim, o 

modos operandi violento e arbitrário das instituições policiais.  

 

Os “autos de resistência” parecem não apenas classificar as mortes de 

indivíduos que resistem à prisão ou à ação da polícia, mas também é uma 

categoria que pretende resolver essa contradição entre uma lógica policial 

completamente embebida em sujeição criminal e uma lógica igualitária do 

Estado Democrático. (MISSE, 2011, p. 131) 

 

 Essa conjuntura é resultado também do investimento estatal em material bélico 

com vasto poder de destruição ao grupo de policiamento ostensivo.  Justificados 

inclusive pelo clamor do discurso da classe média por ações mais “firmes” que incidam 

numa maior sensação de segurança. Pois os “homicídios contra “bandidos” não é apenas 

possível ser cometido sem implicar em crime, mas também desejável, consistindo em 

obrigação moral” (Misse, 2011, p. 131). 

 Começar o texto com a descrição deste caso, condesa o rol de questionamentos 

expostos ao longo da dissertação. Polícia Civil, Polícia Militar, criminosos da favela e 

os jovens, esses são os atores principais deste trabalho, que escolhe a favela e seus 

caminhos para vislumbrar as diversas ações da Política de Segurança Pública. 

 A frase dita pela adolescente ganha o título deste trabalho pela força que tem.  

“Será que ele veio me pedir desculpas?”. Retrata a ingenuidade de uma criança frente a 

atuação estatal que ela avalia como desmedida. Afinal, a culpa não era dela. Revela 

também o sentimento de descuido, de um acidente, de uma eventualidade que a 

adolescente construiu sobre a abordagem policial. E, para além de tudo isso,  demonstra 

a resignação da sua dor, caso seu vitimizador se arrependesse do sofrimento que lhe 

causou. 
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 É, mas a operacionalidade da Segurança Pública não tem nada disso. Ela não se 

arrepende, porque ela, simplesmente, não erra. A Segurança Pública não é uma pessoa, 

é uma Política de governo. Composta por planos e programas de ações para coibir a 

criminalidade e manter a ordem social.  Com a posse do novo secretário de Segurança 

Pública do Rio de Janeiro ao final de 2016, ele elenca que uma de suas propostas é: 

 

Vou aproximar as inteligências e criei uma delegacia para investigar o tráfico 

de armas, principalmente as mais letais. É importante entender também por 

que chega um fuzil de forma tão fácil na mão de um traficante. Essa arma é a 

que confere ao criminoso essa ousadia de enfrentar à polícia como enfrenta 

hoje e de tentar tomar outro morro. No início da minha carreira, o tráfico 

acendia um rojão quando vinha a polícia. Se eu cortar essa linha de 

suprimento, eu vou diminuir a violência do tráfico. Vai continuar existindo, 

não vai acabar nunca, mas sem essa violência toda. Se eu ficar só 

apreendendo acabo valorizando o mercado negro. (Entrevista de Roberto Sá 

ao El País) 2 

 

 Antes, porém, qualifica as intervenções da Segurança Pública, em uma entrevista 

a uma das maiores emissoras do país. Falando sobre o desafio de seu mandato na atual 

conjuntura do Estado, com uma política que denota a necessidade de investimento em 

prisões e apreensões vinculadas a uma transformação no sistema de justiça e nas 

legislações. Ele diz:  

 

É o momento da sociedade se unir em torno das instituições que possam 

materializar uma melhor prestação de serviço. A gente prende todos os dias 

pessoas que já foram presas outras vezes. O número de presos, embora alguns 

indicadores tenham sofrido elevação, nunca foi tão alto. As polícias estão 

produzindo muito. As apreensões de crianças e adolescentes e as prisões de 

criminosos estão numa ascendente impressionante3. 

  

 Ou seja, os planos e programas da Política de Segurança Pública no Rio de 

Janeiro, estão direcionadas a ampliação do número de apreensões e até mesmo de 

homicídios, pois assim “à criminalidade é coibida” e mantem-se a dita ordem social, 

segundo o governo. 

 No entanto, a segurança coletiva não é administrada apenas por orgãos estatais 

do governo. Então, o que representa a Política de Segurança Pública para o grupo da 

pesquisa? Como os jovens percebem essa dinâmica? A visão da Segurança Pública para os 

pesquisados só pode ser compreendida a partir dessa dualidade de poder e controle. 

                                                           
2 http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/11/politica/1484092085_638906.html acessado em 21/01/2017. 
3http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/novo-secretario-de-seguranca-da-entrevista-ao-

rjtv.html acessado em 29 de dezembro de 2016.  

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/11/politica/1484092085_638906.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/novo-secretario-de-seguranca-da-entrevista-ao-rjtv.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/10/novo-secretario-de-seguranca-da-entrevista-ao-rjtv.html
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Entendida com base nas atividades desenvolvidas por esses dois seletos grupos de 

manutenção da ordem social: a polícia e o bandido. 

 Neste trabalho precisei assumir a tensão mais clara e evidente que é expressa na 

realidade das crianças e adolescentes pobres e moradores da favela: o binômio polícia-

bandido. Essa questão é colocada em pauta para pensar a dimensão de igualdade, 

diferença e legitimidade desses grupos. Percebida como centrais, em virtude das falas, 

brincadeiras e brigas entre os meus interlocutores, em virtude do paradoxo entre o 

estranhamento e a validade das práticas de poder na favela de ambos os grupos. 

 Todavia, as ações institucionais da segurança pública e as ações do grupo 

responsável pelo comércio varejista de drogas na favela não são a prerrogativa de aceite 

por todos os envolvidos nessa conjuntura. Mas, também não há uma clareza na distinção 

de legitimidade entre eles. 

 Segundo Weber (1999), a legitimidade está expressa  na dominação que uma 

pessoa tem sobre outras pessoas.  O autor revela que “a legitimidade de uma dominação 

deve naturalmente ser considerada apenas uma probabilidade de, em grau relevante, ser 

reconhecida e praticamente tratada como tal.” (WEBER, 1999, p. 140). Ou seja, a 

legitimidade está vinculada a oportunidade de obediência de determinados indivíduos a  

outros, a partir de sua pretensão. As dominações procuram despertar sua legitimidade, o 

que varia é a forma em que ela se expressa, em virtude de sua pretensão. Dessa maneira,  

o autor relata que existem três tipos de dominação legitima, a de caráter racional 

baseada nos ordenamento legal, a de caráter tradicional fundado nas tradições que 

representam a autoridade e a de caráter carismático, baseada no caráter exemplar e 

heroico de determinadas pessoas por conta da confiança pessoal.  

 Nesse sentido, as crianças e os adolescentes não focam nos grupos, mas nas 

ações legítimas, que percebem em um grupo e  outro, a partir do contexto em que se 

inserem. Existe um apoio por parte dos pesquisados ao contexto de violência e  

criminalidade, de ambos os grupos, na medida em que os alvos não sejam eles próprios. 

Não que eles façam uma adesão ao crime, ao contrário, eles aderem a proteção que cada 

grupo, em virtude de força, inclusive violenta, pode ter a seu favor. Em tese, as práticas 

estatais, fariam a dominação de caráter racional, como explicitado por Weber (1999) e 

teriam o “monopólio da força física legitima”. No entanto, observamos a partir da 

atuação, que o Estado não tem o monopólio da força física e muito menos aplica apenas 

em situações legitimas. Muitas mortes e práticas poderiam ser percebidas como ilegais, 

mas na verdade não o são, por causa de falta de investimentos em investigação e em 
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insumos ao confronto.  

 Por isso, ao discutir a forma de administração dos conflitos no território 

favelado, pela polícia e pelo bandido, identifiquei questões transversais a atuação dos 

dois grupos, como: a tortura, a crueldade, a atrocidade e o assassinato, por exemplo. A 

coação e a proteção que os dois grupos executam nos espaços favelados, tem relação 

direta com a construção do Direito e dos direitos na sociedade. 

 No caso da adolescente baleada e apoiado no ciclo do crime-violência-crime, 

apreendi também que a garantia de um direito prescreve a violação de uma série de 

outros direitos. O determinante para essa escolha está nos sujeitos a que estão ou serão 

vinculados. Na trama, a operação policial ocorre com o intuito de encontrar os 

criminosos responsáveis pelo, até então, sequestro do idoso, que culminou na morte dele 

e dos possíveis sequestradores.  Mas, para se efetivar essa atuação, duas pessoas foram 

assassinadas e outra ferida. Para garantir o direito a liberdade de uma pessoa, o direito à 

vida de outrem foi cerceado.  

É o que costumo chamar de proteção ás avessas, quando só se é possível garantir 

um direito, violando outro. Juridicamente os direitos sociais não estão em posição 

hierárquica, mas não é sempre que conseguimos efetivar um direito, sem que o outro 

seja violado. É o caso do direito a segurança pública e as operações policiais na favela, 

por exemplo. A polícia entra nesse espaço para garantir a segurança e coibir os crimes, 

segundo eles, mas violam o direito a liberdade e dignidade dos moradores, por exemplo. 

Então, para que os moradores se situam protegidos nestes momentos, é necessário que 

se tranquem em suas casas e permaneçam preferencialmente abaixados. Percebem a 

inversão? Só se alcançam um “padrão de segurança” se permitirem a violação do direito 

de ir e vir. Um direito condiciona o outro. 

Dentro dessas condicionalidades impostas pelo crime, pela violência e pelo 

Direito, é que se encontram uma população inteira na favela. As crianças, os 

adolescentes e os jovens em geral, desfrutam de uma perspectiva incontornável nessa 

conjuntura: a certeza de um futuro incerto. Não se sabe se haverá proteção, se haverá 

um futuro e se haverá vida. É nesse limiar de tensionamento que se inscreve essa 

pesquisa, com o intuito de compreender como a segurança é percebida no mundo 

juvenil.   

No primeiro, faço uma densa exposição sobre como foi realizada a pesquisa. 

Aponto o meu lugar no campo, bem como a construção do campo, as características dos 

meus interlocutores e a metodologia utilizada ao longo da pesquisa. Logo, trata-se sobre 
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a forma de construção da pesquisa, os instrumentos metodológicos e irei qualificar não 

só o meu lugar no campo, mas também os meus interlocutores. 

O segundo capítulo é reservado para as perspectivas da juventude sobre a 

segurança pública institucional. Pretendo apresentar a forma como a polícia interage 

com os jovens apresentando diferentes situações de abordagem e operações policiais, e 

situações que delas derivam, como as negociações, os confrontos com mortes e a gestão 

dos corpos, bem como as práticas discriminatórias relatadas pelos jovens.   

No terceiro capítulo, o mesmo conjunto de situações será relatado, mas na 

interação entre os jovens e o grupo armado da favela. E as diferentes formas de 

justiçamento, imposição de força e negociação que eles têm com os jovens nos 

territórios em que atuam.  Pensando assim a legitimidade das ações no território, como a 

administração de crimes e demais conflitos no espaço.  

O Direito aparece no último capítulo, mobilizando a legitimidade do termo e dos 

direitos a partir das representações dos jovens. Faço também um paralelo com a 

categoria do “direito achado na rua” de Boaventura Sousa Santos, refletindo sobre a 

possibilidade de diferentes normas e regras habitarem o mesmo espaço. E sigo para a 

problematização da segurança, como um direito que é garantindo a partir de sua 

fragmentação. Concluo o trabalho com os apontamentos da juventude sobre os 

problemas para se projetar o futuro em meio à dualidade do poder violento. 
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Capítulo I – A pesquisa 

 

 Este trabalho é resultado de uma pesquisa que resguarda algumas 

particularidades. Reservar um capítulo para apontar sua construção e execução, é de 

suma importância para uma compreensão geral do leitor sobre as peculiaridades deste 

trabalho de campo.  

Iniciarei com uma exposição sobre o meu lugar no campo e os motivos que me 

fizeram chegar a sua escolha, bem como as especificidades da minha posição dual, 

seguido das vantagens e dificuldades que essa colocação ensejou na pesquisa. Ressalto 

igualmente a minha familiaridade com o campo e a necessidade de estranhar o familiar 

para delimitar o objeto da pesquisa.  

Situar o campo contextualizando onde e como foi realizado também será 

abordado neste capítulo. Informações imprescindíveis para o contexto em que a 

pesquisa ocorre serão relacionadas aqui. Embora a instituição não tenha relação direta 

com os resultados da pesquisa, foi em seu contexto em que foram realizadas as 

observações e a interação entre os pesquisados. 

Outra particularidade deste trabalho diz respeito à com quem ele foi realizado. 

Os meus interlocutores para a pesquisa eram os jovens. Pensar juventude e violência 

e/ou criminalidade na atual conjuntura incide, na maioria das vezes, em refletir sobre 

sua posição como “vítima” ou “vitimizador” na sociedade. Pesquisas e discursos aliados 

ao ato infracional, ao aumento da violência, ao genocídio juvenil, entre outros, ocupam 

o centro das discussões quando relacionamos jovens e crime. Todavia, a minha 

finalidade neste trabalho é o inverso.  

O intuito é relacionar os olhares que a juventude constrói sobre a Política de 

Segurança Pública, baseado nos significados que eles atribuem as suas experiências no 

processo de interação social, a partir de sua singularidade. As ações e falas de crianças e 

adolescentes foram ouvidas e estudadas durante a construção desta pesquisa. Por isso, 

efetuo reflexões consideráveis sobre o perfil e as características centrais deste público.  

Por fim, procuro estabelecer quais os procedimentos utilizados no decorrer da 

pesquisa e de que forma eles foram empregados. Também analiso os constrangimentos 

de aproveitamento da metodologia escolhida e o sucesso dos episódios. 
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1.1 – A pesquisadora 

 

A motivação para a construção de uma pesquisa está relacionada intimamente 

com a relação que o pesquisador tem com o seu objeto. Geertz (1978) relata que o 

pesquisador pressupõe de uma sensibilidade que o faz explorar um objeto, como se 

fosse uma seleção inconsciente mediada por sua cultura com o fim de interpretar e 

analisar outras culturas. Para ele: 

 

...o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 

teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não 

como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, á procura do significado. (Ibidem, 1978, p.15) 

 

Nesse sentido é que venho me situar na pesquisa e no campo. Durante a 

realização da pesquisa, tive uma tripla jornada de atuação profissional e acadêmica. Sou 

Assistente Social, desde 2014. Graduanda em Direito, desde 2011. E pesquisadora, 

desde 2015, com a inserção no mestrado do Programa de Pós-graduação em Sociologia 

e Direito.  

Reivindicar essa tripla identidade, é resultado de um processo de maturação. A 

construção dessa pesquisa comunga de diversas áreas de produção do saber. Não há 

oposição, e sim, complementariedade. É legítimo estar aqui e pertencer a essas áreas. 

Não é menos justificável, tampouco ocupa um lugar de menor ou maior de legitimidade 

na pesquisa. 

O Assistente Social é um profissional que cursou a graduação de Serviço Social e 

está registrado no Conselho Regional de Serviço Social. É uma profissão juridicamente 

regulamentada, que atua de forma interventiva no âmbito das relações sociais. Com 

indivíduos, grupos, famílias, comunidades e movimentos sociais, o exercício 

profissional proporciona o fortalecimento da autonomia, da liberdade e do exercício da 

cidadania do sujeito. As políticas sociais e os direitos se apresentam como um 

instrumento de trabalho do profissional, que tende a identificar as demandas e efetivar 

os benefícios, assegurando os direitos preconizados legalmente. 

 

O Serviço Social não atua apenas sobre a realidade, mas atua na realidade 

[...] a conjuntura não é pano de fundo que emolduram o exercício 

profissional; ao contrário são partes constitutivas da configuração do trabalho 

do Serviço Social devendo ser apreendidas como tais. (IAMAMOTO, 2001, 

p. 55). 
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Uma vez que, o Serviço Social é uma profissão que trabalha com a efetividade 

dos direitos sociais a todos os sujeitos, compreender a ciência do Direito com maior 

profundidade tornou-se de extrema importância para o meu atuar profissional.  

Entretanto, não há um conceito de Direito unívoco, sendo sua multiplicidade de 

significados discutida amplamente por diversos autores (GOYARD-FABRE, 2007; 

MIALLE, 1976). Porém, algumas obras dogmáticas discorrem sobre possíveis 

definições sobre o tema, por exemplo:  

 

O Direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que 

garante a convivência social graças ao estabelecimento de limites à ação de 

cada um de seus membros. (REALE, 2000, p. 1) 

 

 

Percebo, porém, o Direito como um instrumento de dominação e controle na 

sociedade contemporânea. Tal convencimento empreendido no momento de formação 

acadêmica no Serviço Social estimulou o desejo de compreender melhor essa 

construção e aplicação nos fatos sociais concretos.  

Contudo, intervir e compreender com maior profundidade as teorias jurídicas e 

sociais, não foi suficiente para construir uma visão completa das relações sociais. Então, 

decidi me dedicar à pesquisa empírica. A interlocução com os sujeitos aliado ao 

processo de conhecimento teórico e a prática interventiva, suscitaram o meu lugar 

nesta pesquisa.  

 

Ao contrário da construção dogmática do Direito, o estudo das práticas 

judiciárias, realizado a partir de pesquisas etnográficas de caráter 

antropológico, permite uma interlocução com o campo empírico que 

incorpora à produção do saber jurídico os significados que os operadores do 

campo atribuem à Lei e às normas, possibilitando uma percepção, não apenas 

mais completa, como também mais democrática, dos fenômenos e institutos 

jurídicos. (KANT DE LIMA E LUPPETTI BAPTISTA, p.6) 

 

 

A interface entre o exercício profissional ocupado na garantia de acesso aos 

direitos e no exercício de reflexão sobre as mesmas práticas e os sentidos das 

experiências vividos pelos jovens, consolida a característica peculiar desta pesquisa.  

 Há, porém, outra especificidade sobre o meu lugar campo. De 2003 a 2008, fui 

usuária dos serviços prestados pelo projeto social em que a pesquisa foi aplicada. Essa 

experiência não me torna uma nativa completamente, explico o porquê.  

Em 2003, aos 11 anos de idade eu fui matriculada no projeto social junto a 

outras 300 crianças e adolescentes, para interromper o ócio no horário contrário ao da 
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escola. O projeto era composto por vários educadores sociais, que desempenhavam 

oficinas diversas durante um tempo estabelecido. Naquele momento o projeto me 

provocou dois sentimentos distintos, um de familiaridade outro de estranheza.  

Nos anos anteriores a minha inserção neste projeto, eu era aluna de um 

tradicional colégio particular da cidade e executava diversas atividades esportivas junto 

a um publico específico, crianças e adolescentes brancos de classe média alta. Foram 

oito anos neste colégio, onde eu e mais um menino tínhamos a cor da pele diferente. 

Eram cerca de 30 alunos numa turma e apenas dois negros.  

Ao deixar a rede de ensino privada e ingressar na rede pública e neste projeto 

social, algo familiar ocorreu. Ser negro não era ser diferente, ali éramos maioria, eu 

fiquei mais a vontade. Mas o que tinha de estranho era a forma de relacionamento com 

os pares. Eu era negra, mas isso não era o suficiente para ver vista como igual. A 

maioria das crianças e adolescentes daquele projeto residiam em favelas ou espaços 

populares. Eles eram vizinhos, parentes e, enfim, tinham uma relação de maior 

proximidade. Logo, suas brincadeiras já eram com pessoas certas. A composição das 

amizades já tinham formações delimitadas. Como conclusão, protagonizei diversos 

conflitos. A agressão física naquele espaço era comum. Sempre haviam brigas. As 

brigas não eram só comigo, mas entre os próprios amigos. Nesse contexto, havia uma 

frase categórica pronunciada pela coordenadora do projeto: “se continuar assim você vai 

parar no Padre Severino, e eu não vou poder fazer nada”. Cresci ouvindo isso. A frase 

não era dirigida diretamente para mim. Era uma frase solta ao vento, aplicada em 

diversas situações de conflito. No entanto, em mim, surtiu como efeito uma indagação: 

quem era o Padre Severino? 

Aos 16 anos, deixei o projeto. Era uma regra da instituição o limite de idade. 

Mas, permaneci por mais um ano como voluntária ajudando as crianças a realizarem as 

tarefas escolares. Depois disso, participei apenas das festas da instituição, auxiliando na 

preparação e prestigiando os eventos.  

Todavia, em 2010, ingressei no curso de Serviço Social e trouxe comigo o 

desejo indireto de ainda conhecer o tal do Padre Severino. Por uma casualidade, quando 

chegado o período de estágio obrigatório do curso, abriu o processo seletivo para 

estágio no Departamento Geral de Ações Socioeducativas do estado do Rio de Janeiro. 

Passei e fui estagiária durante 20 meses em uma unidade do DEGASE, ao lado do 

Instituto Padre Severino (IPS, atualmente com outro nome: Centro de Socioeducação 

Dom Bosco). Meu primeiro pedido à supervisora foi conhecer o IPS. Ela então pediu 
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para um agente socioeducativo me levar e apresentar o espaço. Era como um “sonho” 

realizado! 

Esse estágio possibilitou a compreensão teórica e prática do Sistema 

Socioeducativo em que se inserem adolescentes que praticaram algum ato infracional ou 

não (FERNANDES, 2014).4 Compor diretamente o atendimento socioeducativo e ter a 

possibilidade de estar no cotidiano dos adolescentes enclausurados não foi o suficiente 

para encerrar o desejo em pesquisar a relação da juventude com a Segurança Pública. 

Neste trabalho de conclusão do curso de Serviço Social, analisei as contradições 

do Estado Democrático de Direito, na execução do atendimento socioeducativo no Rio 

de Janeiro. Com base no período de estágio, pude compor o efetivo de uma unidade do 

DEGASE e conduzir diversas reflexões pertinentes à rotina institucional, como o acesso 

aos direitos fundamentais, que eram garantidos no espaço ressalvadas suas fragilidades 

e qualidade, frente ao controle social, exercido por meio da punição e repressão, com o 

histórico de agressões físicas no interior das unidades.  

Nesse sentido, foi possível compreender que as unidades do sistema 

socioeducativo funcionam como uma espécie de proteção às avessas, onde os 

adolescentes só adquirem o acesso aos direitos preconizados legalmente quando entram 

no sistema. Configurando-se em uma estratégia profícua de governo, ao manter sob 

controle não só as pessoas, mas as suas relações. Condicionando indiretamente o sujeito 

a uma instituição para a garantia dos seus direitos. Portanto, a evidência está no 

contexto de regulação da vida social expressa em um conjunto de leis e normas que tem 

criminalizado vários atos da vida cotidiana, que é o objeto de intervenção judicial, com 

a justificativa de “manter a paz e o controle social”, que porém tem se traduzido na 

gestão policial da vida. 

De retorno a minha trajetória, em março de 2015, me tornei Assistente Social do 

projeto social que antes eu usuária. Neste momento, ingressei também no Programa de 

Pós-graduação de Sociologia e Direito, na linha da Política de Segurança Pública e 

Administração Institucional de Conflitos. O projeto de pesquisa inicial era dar 

continuidade aos estudos na área da Socioeducação, mas a minha nova realidade 

profissional foi dando indícios de outro campo próximo à Segurança Pública e à Política 

de Atendimento Socioeducativo. 

                                                           
4FERNANDES, Ionara. Estado penal e de direitos: contradições na inserção de adolescentes no 

CITUAD-DEGASE. Monografia apresentada ao Bacharelado em Serviço Social da UFF, 2014. 
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Agora enquanto profissional, o retorno ao projeto social impetravam novos 

desafios. Para além das responsabilidades da função, o cotidiano fez com que eu 

pudesse apreender as representações dos demais agentes profissionais. Não mais com a 

inocência de uma criança, mas com a malícia de um adulto que percebe as correlações 

de força e jogo do poder e se inscreve nessas relações.  

Embarquei nesse novo compromisso. Inicialmente foi difícil. Meu olhar não 

encontrava com segurança ações que pudessem contribuir para o conteúdo de análise. 

Estava focada nas atribuições profissionais. Meu tempo de vínculo com a instituição, 

não foi suficiente para apreender a rotina de vida da juventude com facilidade. Eu tinha 

familiaridade com o dialeto, mas nunca havia experimentado os sentimentos de uma 

rotina violenta na favela.  

A ampliação do recorte geracional da pesquisa, agora com crianças e 

adolescentes, favorecia a uma exploração sobre garantia e violações de direitos, 

sobretudo, no que se relaciona a Política de Segurança Pública. De início, pensei nas 

dificuldades que essa delimitação iria trazer. As crianças e adolescentes não devem nem 

saber o que é segurança pública, eles só vem para o projeto brincar e aprender. As 

respostas e os vínculos não demoraram a aparecer, isso era o cotidiano deles. Cabia a 

mim conseguir perceber em quais momentos eles expressam essa relação. 

Meu contato com a criminalidade, tinha se dado nos limites de uma instituição 

educacional. A liberdade do espaço da cidade permitiam ações e contextos distintos. Se 

eu conhecia as crianças e os adolescentes, suas famílias, sua história de vida e a rotina 

da instituição, por outro lado, tinha o desconhecimento sobre as favelas, sobre a 

dinâmica gerida no interior desses espaços, sobre a condição de pobreza e extrema 

pobreza no cotidiano das crianças.  

 

O que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é 

necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser 

exótico, mas, até certo ponto, conhecido. No entanto, estamos sempre 

pressupondo familiaridades e exotismos como fontes de conhecimento ou 

desconhecimento, respectivamente. (VELHO, 1981, p.126) 

 

O contínuo movimento de proximidade e afastamento do objeto de pesquisa 

trouxeram importantes resultados no processo de análise da realidade. Como Velho 

(1981) assinala, a possibilidade de relativizar, transcender e se colocar no lugar do outro 

é inevitável para o pesquisador que pretende compreender uma sociedade.  Velho 

(1981:131) continua expondo que “o processo de estranhar o familiar torna-se possível 
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quando somos capazes de confrontar intelectualmente, e mesmo emocionalmente, 

diferentes versões e interpretações existentes a respeito de fatos, situações”. 

 Uma pesquisa etnográfica permite a observação e participação em uma 

realidade. Ver a realidade, sendo parte dela, permite sentir-se tal como o outro. Entre a 

participação científica e a participação humana, há uma linha tênue, no limiar dessa 

conjuntura me permiti ficar.  

 

Esse dispositivo pode, é claro, ser descrito e compreendido, mas somente por 

quem se permitir dele se aproximar, quer dizer, por quem tiver corrido o risco 

de “participar” ou de ser afetado por ele: em caso algum ele pode ser 

“observado”. (FAVRET-SAADA, 2005, p.161) 

 

Afastar-se do objeto de pesquisa, por ser familiar, não significa retirar de si à 

humanidade. Na verdade, se aproximar do objeto, possibilita o caminho de ser afetado 

pelo mesmo. Como a pesquisa é com crianças pobres e moradoras de favelas ou espaços 

populares, permitir me afetar por essas condições.  

Por outro lado, a participação também se configurou em alguns desafios e 

dificuldades para uma pesquisadora que também trabalha como assistente social no 

local de pesquisa. 

 Sendo assim, faz-se necessário expor as atribuições do Serviço Social na 

instituição a fim de discutir e expor o meu lugar na pesquisa. Segundo a minha chefe, a 

maior atribuição da assistente social é “apagar incêndio”. Cabe a profissional realizar 

intervenções a partir das demandas de conflitos que surgem no cotidiano institucional. 

Se as crianças não obedecem, os educadores encaminham para o Serviço Social, se as 

crianças brigam, se as crianças se machucam, se as crianças choram, se as crianças estão 

com fome, se as crianças faltam, se as crianças não querem participar da atividade 

proposta, se as crianças esquecem o uniforme... Levam para o Serviço Social. 

São atribuições da Assistente Social também: realizar visitas domiciliares às 

casas das crianças, atender os familiares que chegam a instituição, realizar a matricula, 

efetuar o desligamento, agendar e levar os usuários para a emissão de documentos, 

distribuir roupas e alimentos, fazer contato com a rede de instituições do sistema de 

garantia de direitos, promover grupos de formação e informação às crianças, 

adolescentes e familiares, realizar reunião de pais e responsáveis, construir relatórios 

para o sistema de justiça ou órgãos de proteção a criança e adolescente, entre outras 

questões. 
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Na prática, o atuar profissional se mistura, ora no exercício de garantia de 

direitos, ora no exercício de controle social. Este último, não deveria ser uma atribuição 

do Assistente Social. Na teoria, de fato, não é. Pelo contrário, tem-se o repúdio da 

categoria a essa situação. Todavia, o real ultrapassa as linhas do papel. Somos 

personagens extrajurídicos, mas atuamos como juízes anexos (Foucault, 2011, pp. 24-

25), pois muitas vezes nossos relatórios são encaminhados para fins pedagógicos e 

mesmo judiciários com nossos relatórios sendo utilizados pelos juízes no 

acompanhamento e avaliação das tutelas jurídicas dos jovens. Essa questão tem relação 

direta com a pesquisa. Afinal, uma vez que, na minha figura como Assistente Social, os 

jovens vislumbravam a punição. No primeiro momento eu tive dificuldade em 

estabelecer um vínculo de confiabilidade com eles. Em diversos momentos eu precisei 

falar sobre o sigilo de nossas conversas e que nada seria registrado em sua ficha social, 

tampouco, não seria matéria de discussão entre a equipe ou seus familiares. 

Por outro lado, por todas as aproximações que construí com o público, inclusive 

por ter estado do “lado deles” quando criança me forneceu algumas vantagens no 

campo. Conseguimos traçar o mesmo dialeto. Raramente tive dificuldade em 

compreender suas falas, até quando se limitavam a falar entre eles sobre determinada 

peculiaridade da favela de origem, até porque eu tinha liberdade para indagá-los sobre 

minhas possíveis duvidas, aliando a um conhecimento prévio sobre o contexto de onde 

moram. Ressalto também a liberdade que eles gozaram em maior parte do tempo em 

“habitar” na sala do Serviço Social. Digo isso, pois eles tinham livre acesso para chegar 

e falar sobre o que tinham vontade, por exemplo, expor as ocorrências do cotidiano nos 

múltiplos espaços em que estavam inseridos, sem solicitar diretamente algum tipo de 

intervenção, ou ainda, relatar situações pessoais intima para pedir direção, e até mesmo 

tecer reclamações sobre algum profissional da instituição, enfim. Porém, em algumas 

situações, esses momentos eram interrompidos pela minha superior hierárquica direta, 

que dizia que eles tinham que se relacionar entre eles e não comigo, contradizendo 

inclusive uma das diretrizes institucionais. Para compreender melhor sobre este ponto, 

falarei a seguir sobre o campo e alguns apontamentos importantes sobre a construção 

histórica da instituição e os moldes que ela carrega atualmente.  

 

1.2 – O campo  
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A pesquisa foi realizada em um projeto social fundado por uma congregação 

mundialmente conhecida da Igreja Católica, que chega ao Brasil, em 1883, na cidade 

em que o projeto está situado atualmente. O fundador da congregação tinha como 

premissa o trabalho com a juventude, sobretudo, a mais pobre. Como metodologia de 

trabalho, ele estabeleceu um sistema de valores, fundamentado numa relação educativa 

de proximidade. Onde a partir da evangelização, educação e profissionalização, os 

educadores assumem a responsabilidade de fazer com que os jovens venham a progredir 

no que eles tem de bom. Esse estilo de educação é uma proposta de liberdade e 

autonomia vinculada ao amor, a partir da força comunicativa estabelecida entre os 

educadores e educandos.  

É evidente que com o lapso temporal estabelecido entre a fundação e a 

contemporaneidade, novas questões foram inseridas e outras modificadas. Porém, a 

missão institucional continua vinculada a educação, evangelização e assistência social 

da juventude pobre, com a finalidade de contribuir para uma sociedade mais justa e 

solidária. Todavia, existem diversas unidades dentro da instituição, como a rede de 

ensino privada, os projetos sociais que atende o público pobre e as paróquias religiosas. 

A relação entre os públicos é rara, e ocorrem em eventos organizados para esse tipo de 

interlocução, com o intuito de promover a responsabilidade social da “marca”. Na 

realidade, aos pobres fica destinado o projeto social, e a quem têm condição de pagar a 

mensalidade, outras propostas educacionais. Dentro dessa conjuntura, cabe apresentar 

elementos mais pertinentes à rotina institucional e sua realidade. 

O projeto está localizado em um dos acessos a uma favela na zona sul, numa cidade 

da região metropolitana do Rio de Janeiro. As atividades ocorrem de segunda a sexta-

feira, durante o contra turno escolar, onde o público frequenta a escola em instituições 

da rede municipal e estadual de ensino. São cerca de 250 crianças e adolescentes, entre 

08 e 16 anos de idade, oriundas da rede pública de ensino e moradores de favelas e 

espaços populares. Para serem inseridas no projeto, é necessária a comprovação de 

renda de no máximo ½ salário mínimo, para cada morador da residência ou 

beneficiários dos programas de transferência de renda do governo. Deste projeto, fui 

Assistente Social de março de 2015 até novembro de 2016.  

Em 1883, foi construída a primeira unidade da congregação no Brasil, em uma 

chácara adquirida pelo bispo do Rio de Janeiro. A primeira casa construída neste terreno 

foi utilizada para promover atividades de ensino e profissionalização a alunos pobres 

internos. As atividades foram realizadas pela expedição, composta por quatro padres, 
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um seminarista, um arquiteto e um cozinheiro, enviados diretamente pelo fundador da 

congregação, que estava na Itália, para o local. 

É neste espaço que o projeto social está localizado até hoje. Todavia, para custear 

financeiramente essas ações, era necessário um investimento. Por isso, no terreno 

enorme que tinham conseguido na cidade, iniciaram a construção de uma escola 

particular, com a finalidade de remeter o lucro para o projeto social. Durante esse 

processo, que dura mais de 100 anos, o colégio e o projeto social foram alterados em 

espaço físico e na forma de atuação, mas a premissa fundamental ainda consiste na 

promoção de formação pessoal, educativa e profissional da juventude sob o prisma da 

espiritualidade. 

Porém, com o crescimento da responsabilidade social desenvolvida por empresas 

privadas e o contexto de crise financeira no país, o projeto social precisou alcançar 

novas formas de sustentabilidade financeira, para além do investimento proveniente dos 

lucros da rede de ensino privado da congregação. Com isso, tem três anos que o projeto 

recebe apoio financeiro de empresas e bancos internacionais.  

Neste sentido, em 1988, o projeto social ganhou os contornos que estão preservados 

atualmente. Inscrito como instituição filantrópica na secretaria de assistência social do 

município, o projeto atende cerca de 250 crianças e adolescentes da região, oferecendo 

diversas oficinas, tais como: esporte, capoeira, ginástica, dança, artesanato, teatro, 

informática, entre outras, durante o contra turno escolar. Compõem a equipe: um 

Diretor (padre), uma coordenadora (formação em psicologia), uma analista 

administrativa, uma assistente social, uma pedagoga, uma auxiliar administrativo, sete 

educadores5 de oficina, quatro auxiliares de serviços gerais e duas estagiárias de Serviço 

Social. 

Faz-se necessário também expor um pouco da rotina institucional, para melhor 

compreensão de alguns fatos. Rotineiramente, com a chegada do público à instituição, 

todos são direcionados ao auditório, para que a equipe realize uma acolhida. A acolhida 

é um procedimento inerente à filosofia do grupo religioso católico que mantém a 

instituição, onde um educador (cada dia um educador) expõe sobre informações 

institucionais, fala sobre alguma data comemorativa ou faz um momento de reflexão 

sobre o tema que achar pertinente, seguindo de uma oração. Após a acolhida, as 

crianças e adolescentes são direcionados para a oficina que estão inscritos. A escolha da 

                                                           
5Os educadores sociais são profissionais leigos. O único religioso da equipe é o diretor geral. 
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oficina é realizada anualmente pela própria criança ou adolescente. Eles precisam 

escolher duas oficinas por ano, uma realizada nas segundas, quartas e sextas e a outra 

nas terças e quintas. Essas oficinas duram cerca de uma hora por dia. Posterior à oficina, 

os usuários são direcionados ao refeitório para que possam lanchar. Este momento 

também segue um ritual, onde todos lavam as mãos, se posicionam nas cadeiras, fazem 

a oração, direcionada por um educador, se alimentam e um grupo de educandos auxilia 

na limpeza do refeitório. Daí em diante, acontece a recreação, que é uma forma de 

recreio, só que extenso. Esta atividade dura cerca de uma hora. Cada educador fica em 

um espaço diferente (quadra, campo, corredor esportivo, parquinho, pátio interno, 

golzinho e biblioteca), por meio de um rodizio diário, com a finalidade de observar as 

atividades e prevenir conflitos, até tocar o sino que avisa o horário final de permanência 

dos usuários na instituição. 

A idade de saída dos adolescentes deste projeto social é aos 16 anos. A proposta 

inicial era que os adolescentes deixassem a instituição para ingressar no mercado de 

trabalho. Todavia, tinham duas condições centrais para conseguir uma vaga no mercado, 

que seriam a escolaridade (estar cursando, no mínimo, o 9º ano, aos 15 anos), além da 

renda familiar inferior a meio salário mínimo por componente familiar. Essa inserção 

acontecia a partir do vínculo que a instituição tinha com outras organizações que 

encaminhavam para o programa jovem aprendiz da Caixa Econômica, do Banco do 

Brasil e das Drogarias Pacheco ao longo do ano. Entretanto, isso não é algo obrigatório 

e no ano de 2016 nenhum adolescente foi encaminhado para o mercado de trabalho, 

pois a organização que auxiliava na inserção dos jovens decretou falência. 

Existem algumas particularidades que funcionam como diretrizes de atuação 

profissional na instituição. O trabalho com as crianças e adolescentes é extensivo à 

família, onde realizam-se atendimentos por demanda da instituição, do educando ou da 

família, para tratar de assuntos do interesse do usuário. Além disso, existem reuniões 

periódicas, onde todos os responsáveis são convidados a participar, com temas e 

palestrantes diversos e externos. Existe também a reunião de pais e/ou responsáveis 

realizada semestralmente de cunho obrigatório, para que as informações sobre as 

atividades institucionais sejam transmitidas. O encontro com a família ocorre também 

por meio das festividades e eventos realizados pela instituição, além das visitas 

domiciliares realizadas pela equipe de Serviço Social. 

Outra forma de atuação imprescindível à especificidade da instituição diz 

respeito ao associacionismo e protagonismo juvenil. Essas duas categorias devem ser  
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trabalhadas por todos os funcionários da instituição e em todos os ambientes. O 

associacionismo é a experiência coletiva de agrupamento dos educandos, para 

potencializar reflexões e ações mais concisas sobre questões trazidas pelos educandos, a 

fim de possibilitar o desenvolvimento plural, crítico e de construção da cidadania. Já o 

protagonismo juvenil é a forma pela qual, o jovem torna-se o centro das práticas 

educativas, a partir dos estímulos da equipe. A participação social ofereceria a 

possibilidade de enfatizar a autonomia e o comprometimento da juventude, com o 

crescimento pessoal e da comunidade em que está inserido. 

Uma característica importante que os funcionários assumem no desenvolvimento 

do trabalho na instituição, é relativa ao sistema de educação promovido pela 

congregação, que é a “assistência-presença”. O criador dessa experiência definiu que a 

palavra e a ação são os principais elementos para seu método educativo. Neste sentido, a 

assistência-presença está vinculada ao tempo que os educadores dispensam aos 

educandos. Estar com as crianças e os adolescentes durante todo o tempo de 

permanência deles no projeto, não está relacionado à vigilância e disciplina e sim, à 

necessidade contínua de instrução e exemplo por parte dos educadores aos educandos. 

Essas características e diretrizes que compõem a atuação do projeto são 

essenciais para o entendimento de algumas cenas vivenciadas no decorrer da pesquisa e 

que serão analisadas ao longo deste trabalho. Para tanto, também é importante situar os 

leitores sobre o contexto de vida dos jovens atendidos na instituição. 

 

1.3 – Os jovens 

 

Com o intuito de tratar as características dos jovens que protagonizaram o 

desenvolvimento deste trabalho, acho pertinente estabelecer alguns paralelos com a 

dinâmica de vida destes interlocutores. Sendo assim, a proposta neste momento é traçar 

o perfil dos usuários atendidos pela instituição e propor a compreensão de alguns 

aspectos condizentes com a trajetória de vida da juventude estudada. É evidente que 

cada caso resguarda a singularidade do contexto em que foi vivenciado. Todavia, a 

construção da subjetividade de cada ator nas cenas que analisarei durante a extensão do 

trabalho, é importante para a compreensão das dinâmicas sociais que serão 

evidenciadas. Afinal, cada sujeito apresenta experiências prévias e formas de 

interpretações distintas no momento de interação social, o que incide diretamente na 

forma de construção das informações. 
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Durante o desenvolvimento da pesquisa, entre maio de 2015 e julho de 2016, 397 

crianças e adolescentes foram atendidos pelo projeto social. Dentre eles, 174 eram do 

sexo feminino e 223 do sexo masculino. Em relação à faixa etária, são 251 adolescentes 

(12 a 16 anos) e 146 crianças (08 a 11 anos). Quanto à escolaridade, 47% já repetiram a 

série escolar em algum momento da vida. Apenas 17, dos 397 educandos são oriundos 

da rede de ensino privado, sendo que todos 13 são bolsistas integrais dessas escolas, os 

demais são bolsistas parciais. Quanto à localização da moradia, apenas 23 não residem 

em favelas, porém, todos moram próximos ou dentro de alguma. São 214 educandos, 

cuja família recebe algum valor referente aos programas de transferência de renda, seja 

do programa bolsa família, renda melhor ou aluguel social.  

Essas informações dizem respeito ao perfil quantitativo das crianças e adolescentes 

envolvidas na pesquisa. Apresentar essas informações contribui para uma compreensão 

coletiva e ampla sobre quem são estes jovens. Por outro lado, desde o início deste 

trabalho, assinalam-se duas condições do público pesquisado: o contexto de pobreza e a 

habitação em favelas ou espaços populares. As duas categorias dimensionam a 

qualidade do público pesquisado e, por isso, é necessário indicar sob quais pontos de 

vista, essas categorias estão sendo analisadas. 

O conceito de pobreza pressupõe o acesso escasso a materiais econômicos e 

condições de vida inferior a um determinado padrão. Por sua vez, para as crianças e 

adolescentes entrevistados, a pobreza percorre duas dimensões, a da ausência total de 

dinheiro, alimentos e casa. Porém, a pobreza pode estar ligada objetivamente a 

dificuldade de parte da população em ter acesso aos recursos financeiros. Há uma 

maleabilidade na noção de pobreza.  

Todos os entrevistados se identificaram como pobres e apenas um explicitou que 

não mora em favela, mas que gostaria de voltar a morar. A favela não é uma unidade, 

cada uma possui seu significado, sua origem e sua dinâmica. Por outro lado, esses 

espaços costuram uma série de semelhanças, a começar pela escassez de recursos 

públicos. Sua construção não é gerida pelos processos mais belos de arquitetura e 

urbanismo da cidade. Lícia Valladares (2000) constrói um importante trabalho de 

resgate a história politica e social da favela no início do século XX. Segundo a autora, 

existe uma dupla explicação para o surgimento desse novo espaço geográfico, o 

primeiro relativo à semelhança com as construções dos casebres e barracões dos 

cortiços, por outro lado, diz respeito ao processo de ocupações ilegais inerentes a 

atividade da prefeitura de destruição dos cortiços. Enfim, os esforços políticos, sociais e 
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científicos se voltaram para essa área após a campanha contra os cortiços, no sentido de 

que aquele lugar era o produto mais recente de territorialização da pobreza. É entre ruas, 

becos e vielas, seus moradores se estreitam e confidenciam a dinâmica real do seu 

processo de sociabilidade. 

 

A favela ficou também registrada oficialmente como a área de habitações 

irregularmente construídas, sem arruamentos, sem plano urbano, sem esgoto, 

sem agua, sem luz. Dessa precariedade urbana, resultado da pobreza de seus 

habitantes e do descaso do poder público, surgiram as imagens que fizeram 

da favela o lugar de carência, da falta, do vazio a ser preenchido pelos 

sentimentos humanitários, do perigo a ser erradicado pelas estratégias 

politicas que fizeram do favelado um bode expiatório dos problemas da 

cidade, o ‘outro’, distinto do morador civilizado da primeira metrópole que o 

Brasil teve. (ZALUAR, 2001, p.8) 

 

 Neste trecho, a socióloga Alba Zaluar, evidencia claramente a vinculação da 

favela com a pobreza e os sentimentos de solidariedade e caridade que envolve o senso 

comum sobre os temas. Porém, a favela também é sinônimo de lazer, cultura e 

aprendizagem. Perguntei aos adolescentes se eles tinham desejo de morar em outro 

local, que não a favela, todos foram unânimes ao dizer que não. O ponto que eles mais 

gostam da favela é a possibilidade de brincar na rua, soltar “cafifa”6, jogar futebol 

(inclusive apontaram quais as favelas que possuem os melhores espaços para um jogo). 

Mas, quando indagados sobre o que não gostam na favela, as respostas foram distintas, 

mas carregam um só significado. Entre bandido e polícia (essas foram às respostas), 

ficamos com uma evidência: a aversão à criminalidade. As favelas se configuram como 

o território de construção do medo, da insegurança e do caos. A maioria das favelas 

estão sob controle de grupos armados que trabalham no comércio varejista de drogas.  

 A associação entre pobreza, favela e criminalidade tem ensejado num 

movimento estigmatizador das pessoas que possuem essas variáveis. Temos, com isso, a 

criminalização da pobreza como um instrumento que tem sido ampliado em seus 

desdobramentos. Criminalizar o pobre incide em selecionar um público determinado 

para compor o sistema carcerário e as mortes violentas. Michel Misse (1993) evidencia 

que através da percepção social e da mídia, certos tipos de criminalidade tem sido 

selecionando como componente da violência urbana a ser combatida. 

 

 

                                                           
6 É um brinquedo feito de bambu, papel de seda e linha que é operacionalizado a partir dos ventos, 

desempenhando uma série de movimentos no céu, Conhecido também como pipa ou papagaio.  
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Enfrentar o que há de errado na associação pobreza-crime no imaginário 

social, para além de sua virtude intrínseca, parece que entrelaçou 

indevidamente problemas de representação, com suas categorias práticas, e 

problemas de explicação, recalcando para um obscuro plano implícito 

questões decorrentes de uma associação complexa cuja simplificação, nos 

discursos sociais, facilita sua falsificação pelo discurso sociológico, 

particularmente quando este prefere um recorte de denúncia (com todas as 

possíveis implicações etnocêntricas) fundada em "valores universais", cuja 

significação cultural para a nossa época é irreprochável, mas que não esconde 

sua superficialidade. (MISSE, 1993, p. 13. GRIFOS DO AUTOR) 

 

 É neste contexto que se situam as crianças e adolescentes que participaram do 

projeto e da pesquisa. Como pobres e moradores de favelas, a violência também é parte 

constitutiva de suas trajetórias. Descrever qualitativamente situações apresentadas no 

contexto sociofamiliar desses jovens também é imprescindível. Como o contexto de 

dificuldade em acessar políticas de habitação, alimentação, saúde e saúde mental, por 

exemplo, além das violações de direitos e a forma de acesso à segurança pública 

institucional. Neste sentido, me proponho a conduzir apontamentos que considero 

relevantes, para potencializar o entendimento do processo de interpretação dos pontos 

levantados sobre a realidade, a qual procuro traduzir aos leitores. 

A cidade em que residem as crianças e adolescentes que participaram da 

pesquisa contabiliza diversas favelas com áreas de deslizamento de encostas. Em 2010, 

a cidade passou pela maior tragédia da história, onde em apenas uma favela da cidade, 

mais de 250 pessoas perderam a vida e outras centenas ficaram desabrigadas, por mais 

de dois anos. Crianças e adolescentes que participaram dessa pesquisa em 2015 e 2016 

perderam seus familiares e casas e precisaram habitar em igrejas, escolas e até em um 

batalhão desativado do exército brasileiro. Existem hoje, diversas áreas de risco 

condenadas pela defesa civil, onde o público do projeto continua habitando. São áreas 

com saneamento básico precário, sem agua encanada e sem coleta de lixo. As opções de 

lazer nesses territórios ficam restritas às praças, campos de terra e aos bailes funks 

ofertados em sua maioria pelos traficantes. As crianças percebem as precariedades e 

utilizam-se dessas limitações, inclusive, como forma de manifestar sua vontade em 

acessar os espaços de lazer do projeto, exposto claramente por uma criança: “Tia, libera 

a bola, eu só posso jogar futebol aqui, lá no morro minha mãe não deixa por causa do 

tiro”. 

O efetivo do grupo armado de determinada localidade e a polícia não é a única 

forma de criar o “tiroteio”. Os moradores também estão expostos à possibilidade de 
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enfrentamento armado entre grupos armados rivais. As “facções” são grupos que 

disputam o território para usufruir do comércio de drogas local.   

Além dessas precariedades, as favelas da cidade também são espaços de 

reprodução de violência e criminalidade. É comum ouvir que o Estado não chega a 

favela, entretanto, não é bem essa a realidade que nos apresenta. O Estado chega a 

favela sim, mas a forma é outra, ele não vem garantir a educação, a saúde, a liberdade 

como em outros espaços da cidade. Na favela sua ação chega com repressão, chega com 

outro nome, chega metamorfoseado de um direito social comum a todos, denominado 

como segurança pública. E ainda assim, não vem para garantir a segurança aos 

moradores locais, e sim, para banir, exterminar uma população que segundo eles, coloca 

em risco os demais moradores da cidade.  

 Como as crianças e adolescentes representam e percebem essa realidade? Como 

eles entendem o tráfico, sua possibilidades e suas consequências? Porque optam em 

fazer parte ativamente, dessa realidade tão dura e cruel? Essas perguntas não são 

facilmente respondidas, vão além de uma simples escolha. É a oportunuidade, é a 

convivência familiar, são os espaços de sociabilidade, é o cotidiano, é a vida na favela. 

Embora, não seja esse o tema central deste trabalho, a proposta neste momento é 

apontar as violências a que essas crianças e adolescentes estão expostas. 

Por exemplo, dois irmãos de 11 e 13 anos são filhos da companheira de um dos 

“donos” do tráfico em uma favela de Niterói. No final de 2015, a casa onde residiam foi 

cercada pela polícia. Os policiais queriam o valor de sessenta mil reais para possibilitar 

a permanência do tráfico de drogas no próximo ano. Foram cerca de quatro horas, que 

os policiais continuaram na casa até que o dinheiro chegasse nas mãos dele. Os irmãos, 

sua mãe e o companheiro dela, o então, “dono” do local ficaram durante todo esse 

tempo com a casa cercada. Infelizmente, não temos outros dados, afinal, não foram as 

próprias crianças que contaram e sim um terceira criança que tem parentesco com eles e 

que veio explicar o motivo da saída da criança de 11 anos do projeto, ele disse que não 

precisava estar na instituição, pois já sabia o que iria fazer quando crescer, “vou 

substituir meu ‘pai’”. 

Uma outra situação, ocorreu com uma menina de 11 anos, que procurou o 

Serviço Social para justificar a sua ausência no dia anterior. Após muito chorar, ela 

relatou que seu irmão, de 16 anos, tinha levado um tiro no dedo, que ele era do tráfico e 

quando a policia chegou ele não conseguiu destravar a arma e por isso correu. Ao 

correr, a própria arma disparou e acertou seu dedo polegar. Tentei acalmá-la, dizendo 
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que ele estava bem, mas ela continuava a chorar e dizer que ele falou que não mais 

voltaria para essa vida. Aproveitei a situação e perguntei sobre sua irmã de 19 anos. Seu 

choro ficou ainda mais intenso. Ela diz que não vê a irmã há 5 meses, porque ela foi 

obrigada a sair do morro correndo, abandonando seu filho de um ano. O pai da criança, 

ameaçou dar um tiro nas costas dela, para não matar, mas para deixar numa cadeira de 

rodas, porque ela decidiu se relacionar com outro homem.  

Outro fato que envolve as famílias e o público da pesquisa diz respeito a um 

adolescente de 14 anos, que em uma visita domiciliar ao passar por um ponto de vendas 

de drogas na favela que reside, mostrou forte receio, caminhando bem rápido pelo local 

e evitando olhar para os meninos que estavam no posto. Indagado pelo motivo da sua 

atitude, ele diz: “ é que meu pai foi gerente da boca aqui há muito tempo atras, mas ele 

se converteu e agora é pastor, porém, os meninos daqui, toda vez que me vê, diz que um 

dia eu vou ser o dono daqui ou eles vão atirar em mim, igual fizeram com meu pai”. 

Além do processo de sociabilidade nos espaços da favela e o vínculo com o 

tráfico, algumas crianças e adolescentes também possuem familiares que compoem este 

cenário. Conviver com essas questões, sem se vincular, torna-se um desafio para a 

infância e juventude local. 

Existia um adolescente no projeto de 15 anos de idade, que estava na instituição 

desde os 08 anos. Ele não protagonizava conflitos, sempre tímido, assíduo no projeto, 

apontado pela equipe como um “bom” menino. Entretanto, após as férias de julho, ele 

não retornou as atividades no projeto. Segundo seus colegas e sua irmã, mais nova, 13 

anos, ele estava trabalhando para o tráfico. 

No primeiro momento, a irmã quis se mostrar superior,  com o trabalho do 

irmão. Quem ousasse falar dela, ela se defendia, dizendo que falaria com ele. Quando 

perguntei o que ela achava dele no tráfico, ela disse: “ não está faltando mais nada lá em 

casa e tudo que eu peço pra ele, ele me dá, então tá bom”. Porém, ocorreu uma operação 

policial na favela, falarei sobre isso a seguir, e algumas pessoas foram mortas e outras 

presas. A partir dessa realidade, a menina inibiu o seu comportamento de estar por cima, 

passou a demonstrar medo e chegou a dizer que pediu para ele deixar essa vida. 

Cerca de três meses após a noticia de que ele tinha entrado para a boca, ele 

apareceu na instituição, de aparelho, tênis e roupa de marca, mas com o mesmo sorriso 

tímido e olhar carente, o convidei a minha sala e logo perguntei: 

AS: Está armado? 

A: Claro que não! E levantou a camisa. 



29 

 

AS: Você sabe que eu já sei. 

A: Sim! 

AS: Porque fez isso? 

A: Não sei, mas vou sair, minha mulher está grávida. 

AS: Serio? Quantos meses? Quantos anos ela tem? 

A: Sim, 1 mês, ela está com 17 anos e mora em X. 

AS: Entendi, agora você vai tomar jeito, né?! 

 

 As conversas com ele sempre foram limitadas, ele mal fala. Depois dessa vez, 

ele ainda foi ao projeto por duas vezes, mudou de local, não atuava mais na favela de 

origem, estava traficando em outro lugar, bem próximo. Na última vez, ele chegou bem 

cedo ao projeto. Depois de muito olhar para a gerente, pediu para passar a manhã ali, ela 

se sensibilizou e deixou. Depois, ficamos sabendo que ele não tinha onde ficar, porque 

sabia que teria uma operação policial onde traficava e não queria se expor aquele risco, 

resultado da operação do dia: dois meninos mortos. 

 Esse adolescente a quem nos referimos, perdeu a mãe no ano anterior, ela sofreu 

um infarto ao levar a sua filha ao colégio. Ele foi avisado quando ainda estava no 

projeto. Seu pai mora numa cidade vizinha e é usuário de substâncias psicoativas. Com 

a morte de sua mãe, ele foi residir com sua irmã mais velha, que não tinha possibilidade 

de cuidar dele e de sua irmã mais nova. 

Outra situação é com um adolescente de 14 anos, que tinha pouco mais de dois 

meses na instituição. Menino de personalidade forte que, segundo a equipe, é líder nato. 

Começou a se ausentar das atividades do projeto, entretanto, no último dia que 

compareceu fez duas ações que fundamentavam sua “saída”. A primeira diz respeito ao 

diálogo que construiu sobre uma educadora, onde dizia que “tinha feito coisas erradas, 

que ficou na ‘boca’ durante uma semana e que foi incrível”, iniciou o uso de maconha, 

traficou e a melhor sensação foi segurar um fuzil. Disse também que, certo dia, o 

movimento estava fraco e eles decidiram assaltar, que na hora que roubou a adrelina 

estava a mil, mas depois ele ficou muito arrependido. Saiu da boca e recebeu o dinheiro 

certinho, que falaram que pagaria”. Neste mesmo dia, antes dessa conversa, ele foi a 

sala do Serviço Social, e eu logo perguntei porque estava sumido. Ele respondeu, “longa 

história, fiz muita ‘merda’, tia”, porém, fui solicitada para uma reunião e logo 

interrompi e disse, então me conte na recreação, levantei e sai. Durante a recreação ele 

não retornou, estava ocupado, fazendo sua segunda ação, ao escrever uma redação de 

dia das mães.  

Na redação, de uma lauda e meia, ele relata os momentos de dificuldade que tem 

com a mãe, inclusive dizendo que a agrediu e pede desculpas, assim como traficou, 
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roubou e usou drogas. Na carta aparece a palavra ‘desculpas’ 13 vezes. Na primeira 

lauda inteira, ele constrói uma narrativa de despedida, como se não voltasse mais ao 

convívio da mãe, porém, ao final ele diz que vai mudar e se tornar um ‘bom’ menino. 

Depois desse dia, ele não retornou às atividades na instituição. Com isso, o Serviço 

Social fez contato telefônico com os responsáveis, e não obteram êxito na tentativa de 

falar com a genitora, e então ligaram para a avó paterna, que por sua vez passou o 

telefone para o genitor do adolescente. Este foi categórico: “ não vou fazer nada por este 

moleque, se eu me meter é capaz dele dar um tiro na minha cara. Aliás, se o tráfico 

souber que ele bateu na mãe dele, vão estourar o ‘cu’ dele e eu não quero me meter 

nisso, tenho uma mulher e uma filha para cuidar (ele constituiu nova união), eu só irei 

ao conselho tutelar, para me eximir disso, já que a guarda é minha, mas ele mora com a 

mãe há seis meses e foi ela que não deu conta de segurar esse moleque.” 

 A ausência dos genitores nem sempre está vinculada a decisão pessoal do 

componente da família. Em algumas situações, a ausência é identificada pela prisão ou 

morte, sobretudo a violenta. Nesse sentido, apresento também algumas trajetórias de 

vida que envolvem os pesquisados e a relação que tem com algum ente da família que 

encontra-se nestas situações. 

Havia um menino de 11 anos, na instituição, que em determinado dia foi até o 

portão do projeto social depois do horário.  Acompanhado de um colega (10 anos), este, 

por sua vez, interfonou pedindo para entrar. Autorizamos a entrada de ambos, porém, o 

menino de 11 anos se recusou a entrar. Argumentou dizendo que estava com dor de 

cabeça e que ia para casa. A estagiária de Serviço Social, tentou convence-lo a ficar, 

mas ele saiu de skate. 

Chamamos então o colega que estava em sua companhia e perguntamos o que 

tinha acontecido, ele disse que não podia dizer. Insistimos e ele falou que o menino 

expressou que não quer vir mais na oficina de esporte, terça e quinta, pois tinha ocorrido 

um acidente. Ele evacuou na calça e disse que todo mundo estava zoando ele.  

Agradecemos ao colega e fizemos contato imediato com a avó, mas não obtivemos 

êxito, e então deixamos recado com o tio. 

No dia posterior o menino retorna a chegar atrasado, desta vez, sozinho.  Ao 

tocar o interfone, pediu pra eu ligar para a sua avó, pois queria falar com ela, mas estava 

sem crédito e diz que não vai entrar. Fui até ele no portão, o abracei e pedi que fosse 

para a oficina. Dessa vez, ele nada falou, apenas obedeceu. 
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Fiz contato imediato com a avó que relatou que o pai do menino foi preso 

novamente, 7ª passagem, que ficou apenas quatro meses na rua e que agora está no 

presídio de Agua Santa, e que ontem foi visitá-lo, por isso, não conseguimos contato. 

Disse que desde que o pai voltou para cadeia, o menino está muito atribulado, tem 

chorado constantemente e que a escola está para levar o nome dele para o conselho 

tutelar, pois em sala de aula ele só quer dormir e não quer realizar as tarefas designadas. 

Contou também que o tempo que o pai ficou na rua, ele retornou a exercer as atividades 

no tráfico, inclusive portando pistola e fuzil na frente de seus filhos, mostrando o que 

faz as armas e pedindo para que eles não contassem para a avó.  

Importante dizer que a condição de preso do genitor não altera seu papel de 

proteção enquanto pai, Uma vez que, em qualquer situação de conflito que o filho se 

envolva, dentro ou fora da instituição, o pai “aparece” em cena, seja pelo 

posicionamento da mãe, da avó ou da madrasta da criança, que deixa claro e que o pai 

da criança já está ciente do fato “no lugar que ele está” (expressão utilizada por elas). 

Outra situação, que foi emblemática na instituição e quase resultou na 

interrupção de um sonho de um adolescente, diz respeito a condição de vida seu genitor. 

Em uma visita domiciliar realizada em junho de 2015, a tia do adolescente relata que os 

genitores do usuário residem numa cidade vizinha, porém o pai dele ficou cerca de sete 

anos preso por associação ao tráfico de drogas e atualmente retornou às ruas. Por isso, o 

adolescente foi criado desde o nascimento pelos tios. Em outubro do mesmo ano, o 

adolescente ganhou um prêmio, junto a outros nove colegas do projeto social, para ir ao 

exterior participar de um torneio de futebol. Inicialmente, mostrou felicidade. 

Contudo, uma viagem ao exterior requer alguns documentos e para a emissão de 

passaporte, com viagem em companhia de terceiros exige de ambos os genitores, uma 

autorização expressa presencialmente.  

Seu pai tinha fugido da cadeia. Nós não sabíamos que ele tinha retornado às ruas 

nessa condição. Ao tomar ciência que ambos os genitores deveriam se apresentar a 

polícia federal para emitir o passaporte, o adolescente disse que não queria fazer a 

viagem. Como não realizar o sonho da maioria dos meninos nessa idade? Jogar futebol 

em um torneio no exterior, financiado integralmente por uma instituição? Inicialmente, 

não conseguimos alcançar o entendimento.  

Porém, já tínhamos marcado uma reunião com todos os genitores dos 

adolescentes para o mesmo dia e os pais deste adolescente compareceram. Pai e mãe. 

Não o conhecia, perguntei quem era e ele me respondeu. Agradeci a presença. Iniciamos 
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a reunião. Percebi que ele ficou sentado a uma cadeira próxima a saída da sala. No 

decorrer da reunião, apontei que estávamos esperando um advogado para nos ajudar 

com algumas questões que precisávamos solucionar com maior rapidez. Nesse instante, 

o pai se levantou e saiu correndo. Nunca mais o vi.  

Conversamos com a tia ao final da reunião. Ela nos apresentou a real situação do 

pai do adolescente. Compreendemos sua desistência. Mas, conseguimos com o auxilio 

do advogado proporcionar sua viagem, sem comprometer seu pai. 

Todavia, nem todas as prisões ficam circunscritas no universo masculino e 

tampouco estão ligadas a crimes cometidos realmente. Após o término do primeiro 

grupo focal com adolescentes para discutir sobre segurança pública, uma adolescente 

me procurou. Disse que queria me contar que sua mãe foi presa injustamente.  

Ela relata que: 

 
Um dia sua mãe estava passando em frente a um mercado, localizado num 

bairro da zona sul da cidade. E um homem roubou e colocou a culpa nela. 

Estava eu e minhas duas tias, porque a minha mãe não sabe sacar dinheiro 

em caixa eletrônico e minhas tias sempre ajudavam. Ela ia comprar roupa 

pra mim e pro meu irmão pra gente ir à escola. Minha mãe sempre gostou 

muito de mercado, ai ela tinha marcado com minhas tias em frente ao 

mercado para irem juntas.  

 

Ai uma das minhas tias chegaram e então as duas ficaram esperando a minha 

mãe na frente do mercado. Só que entrou um menino pra dentro do mercado, 

fez as compras, só que na hora de pagar ele pegou as compras e saiu 

correndo. Quando ele viu que os seguranças correram, ele pegou e deixou as 

sacolas no lado da minha mãe, no chão. Parecia até que era armado. Ai o 

segurança perguntou pra mulher do caixa, e ela apontou para a minha mãe. 

Sendo que nessa hora chegou a minha outra tia. (Essa mulher é mãe de 

outras duas meninas que participam do projeto social, 11 e 13 anos) Aí eles 

ligaram pra polícia, os policiais colocaram as três dentro do camburão. Só 

que a minha tia disse que não ia entrar, - ‘eu não fiz eu não vou’, e os 

policiais falavam: ‘isso você tem que provar na delegacia’. Ele puxou o 

cabelo da minha tia, que era falso né, ai saiu o cabelo dela todo, mas ela 

entrou no carro. E as câmeras de lá de fora, estavam de enfeite né. Disse que 

não grava. Só que a câmera de dentro do mercado, viu que elas nem 

entraram no mercado. Sendo que até hoje elas respondem. Ai chegou na 

delegacia, minha tia apanhou. A minha mãe não apanhou, só levou um 

puxão no braço. Ficaram 3 a 4 dias só. Só que pra mim parecia uma 

eternidade, isso foi em 2007.  

 

Durante esse tempo meu pai sumiu, ficaram só as crianças lá dentro de casa. 

Uma prima mais velha veio cuidar da gente, ela tinha 17 anos. Eram seis (7, 

8, 9, 10, 13 e 17 anos) crianças em casa. Se a polícia batesse lá, ia ferrar 

tudo. A gente só comia miojo. As outras tias, não foram um dia lá ver a 

gente. 

Entendi, e o que você acha dessa história toda? Maior injustiça né. 

Aí tipo saiu no jornal. E minha prima era daqui já. Ai quando ela chegou 
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aqui, as crianças tudo com o jornal na mãe, falando q a mãe dela era isso, era 

aquilo. Sei que depois disso, minha mãe nunca mais entrou no mercado. 

 

Prisões arbitrárias ou não, compõem a narrativa dos registros de vida de crianças 

e adolescentes. Raramente eles procuram defender diretamente a condição de vida de 

seus familiares, mas deixam transparecer em determinadas situações o sentimento que 

aquela cena traz em sua vivência.  

 Quando a interrupção da dinâmica familiar ocorre por conta da supressão da 

vida de algum familiar, a conjuntura das marcas ganham novos sentidos, mais relativo à 

dor e tristeza ou à indiferença. Em meio a um processo de renovação de matricula, a 

mãe relata que o pai de seu filho foi assassinado em 2008, próximo de sua residência. 

Diz que ele saiu para fazer um “bico” e minutos depois ouviu alguns tiros. Aí pediu para 

os filhos, na época com 5 e 11 anos de idade, verem na rua, antes de brincar, se era 

algum conhecido que tinha morrido. Ao chegar ao local, avistaram seu pai morto.  

Segundo, a mãe o filho chorou pouco e foi ao enterro para entender que o “papai 

dormiria pra sempre”. Hoje, porém, aos 12 anos de idade, ele fala que seu pai é falecido, 

mas costuma não revelar o que traz na memória ao ver as marcas do sangue de seu pai 

no chão.  

 Entretanto, as reações entre crianças e adolescentes são distintas quando a morte 

violenta insiste em cruzar o seu caminho. Por exemplo, durante uma visita domiciliar na 

presença da menina, com 15 anos de idade. A mãe fala sobre o falecimento do pai. Ele 

foi assassinado em 2012, residia numa favela cuja facção distingue da facção da favela 

de moradia da filha e de uma das favelas que ele mais frequentava, por ser o domicílio 

de seus familiares.  

Em determinado momento, ele “roubou” certa quantidade de drogas na favela 

que costuma frequentar e foi para casa. Porém, em pouco tempo, um grupo de 

indivíduos foi de carro até a casa dele na favela de outra facção e o executou dentro de 

casa. Foram mais de 10 tiros e ainda jogou o corpo em outra favela, que funciona como 

desova de alguns corpos da facção em que o mesmo morava. 

Algumas pessoas que presenciaram o acontecimento foram atrás do corpo e 

acharam. Segundo a mãe, ela foi avisada pela companheira do pai dele. Ex-companheira 

e filha foram ao enterro, mas foi caixão fechado e a menina não teve a oportunidade de 

vê-lo. A mãe diz que contou pra ela “numa boa”, inclusive mostrou o jornal que trazia a 

notícia da morte dele. Durante a exposição da mãe, a menina se manteve muda e de 

cabeça baixa.  
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 Entre o luto sofrido e o não sofrido, há crianças que optam por um luto velado. 

Onde o sentimento de perda é adaptado ao local em que está no momento. Em maio de 

2015, uma educadora me trouxe a informação que um adolescente estava vindo com 

muito dinheiro para a instituição. E exibindo o valor para todos que dele se 

aproximavam. Como não sabia a procedência do dinheiro, pediu para que eu procurasse 

saber.   

Orientada pela coordenadora da instituição, fiz contato telefônico com a mãe e o 

pai e os chamei para um conversa. Não falei o motivo, apenas que era necessária uma 

conversa sobre o educando com certa urgência. Prontamente a família atendeu e 

compareceu ao projeto a tarde.  

Explicamos a situação e a mãe narrou que o dinheiro era resultado dos presentes 

em dinheiro que o adolescente ganhou de aniversário e que ele estava juntando para 

comprar uma bicicleta. Falamos da importância dele deixar essa quantia em casa, pois 

nós não nos responsabilizamos caso ele venha perder o dinheiro, mas falamos também 

que tínhamos muita preocupação em relação à inserção dos meninos no tráfico de 

drogas e da importância de estarmos atentos a isso.  

Com isso, a mãe começou a chorar e falar que perdeu um dos seus filhos nessa 

situação. O choro era muito doloroso. Ela contou que, em novembro de 2013, um de 

seus filhos que na época tinha 18 anos, foi assassinado com um tiro. Ela não soube 

precisar o motivo. Mas, segundo ela, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e 

que possivelmente foi morto por um comparsa, que sumiu com o seu material de 

vendas.  

O adolescente já estava na instituição nessa época e mesmo assim ninguém da 

equipe tomou ciência do fato. Segundo a mãe, ele não expressa seus sentimentos e 

prefere sofrer calado.  

Cerca de um ano depois, o adolescente já tinha deixado a instituição. Percebi que 

seu irmão caçula (10 anos), que antes sempre foi sorridente, muito triste durante as 

atividades. Observei de longe por alguns minutos, depois pedi para ele me acompanhar 

até minha sala. Perguntei o motivo para ele estar daquele jeito, ele abaixou a cabeça. 

Perguntei se ele estava com saudades de alguém, ela balançou a cabeça positivamente. 

Perguntei se era do seu irmão, mais uma vez sacudiu a cabeça e as lágrimas escorreram 

silenciosamente. Perguntei se era uma data especial, como o aniversário do irmão, aí ele 

chorou ainda mais. Levantei, nos abraçamos por um bom tempo, em meio ao silêncio de 

suas lágrimas. Depois, ele me soltou e disse: “não posso ficar triste em casa, senão 
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minha mãe fica triste também. Posso ficar triste aqui hoje?” Fiz um sinal de positivo 

com a cabeça. Ele saiu. No dia seguinte, já estava sorrindo e brincando novamente.  

A violência intrafamiliar na favela é apresentada pelas crianças em diferentes 

momentos e formas. Uma delas está vinculada à violência sexual. O início da vida 

sexual deveria ocorrer espontaneamente, conforme o desejo de seus envolvidos, 

entretanto, a realidade não é tão óbvia, como parece. Diariamente, crianças e 

adolescentes descobrem este caminho a partir de uma violência e não me refiro somente 

aos atos consumados, mas a toda inserção na vida sexual, como os atos libidinosos. A 

violência sexual contra crianças tem sido melhor abordada no cenário contemporâneo, 

entretanto, quando ela acontece na favela a legalidade instituída pelas leis não chegam 

conforme estabelecem os dispositivos legais, por isso, a justiça acontece de outra forma, 

ou simplesmente, não acontecem. A seguir, pretendo contextualizar algumas falas e 

cenas que ocorreram durante o campo. 

 Após a realização de uma pequena palestra sobre o combate ao abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes, ministrada pela Assistente Social a todas 

as crianças e adolescentes do projeto, uma criança de 11 anos vai a sala do Serviço 

Social. 

 

C: Tia, tia, tenho que falar com você, sério. 

AS: Fala X. 

C: Sabe aquele negócio que você falou lá em cima, na acolhida sobre 

as mãos no lugar que não pode... 

AS: Sim, pode falar. 

C: X² e X³, bem me contaram que isso aconteceu com eles no ano 

passado, mas eles pediram para não falar com ninguém, então não fala 

que te falei, tá bom. 

AS: tudo bem X, obrigada tá?! 

 

 Os colegas que a criança do diálogo apontava tinham 10 (menina) e 11 (menino) 

anos de idade. Eram irmãos. Dias depois, os chamei para uma conversa sobre o assunto. 

Eles relataram que um dia, um adolescente de 17 anos, primo das vítimas foi até a casa 

deles, enquanto eles brincavam com um colega da mesma faixa etária e esfregou seu 

orgão genitor nas nádegas tanto dela, quanto de seu irmão por um bom tempo, talvez 

uns dez minutos, ela não sabia precisar, primeiro fez com ela e depois mandou chamar 

seu irmão que brincava com o colega e fez a mesma coisa com ele. Assim que a mãe 

chegou em casa, eles contaram a ela. A mãe, por sua vez, foi até a casa do adolescente e 
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conversou com a mãe do mesmo e dias depois o menino foi preso, não pelo ato em si, 

mas por se vincular ao tráfico de drogas local.  

Seu irmão ficou calado durante todo o relato, só concordava com a cabeça. Ao 

final, ela pediu para eu não contar a ninguém, porque ela tinha muita vergonha. Durante 

a semana, ela foi a sala do Serviço Social todos os dias, pedindo para  dizer quem tinha 

contado isso sobre eles, mas mantive o sigilo. Uma semana depois, os dois não 

retornaram as atividades do projeto. Tentei contato com a família inúmeras vezes, mas 

eles não atendiam aos telefonemas. Os colegas vizinhos a eles, disseram que eles não 

viriam mais, porque a mãe assim mandou. Porém, continuavam morando no mesmo 

lugar  e estavam na mesma escola. De fato, eles nunca mais voltaram. O que nos leva a 

pensar no medo, no receio da mãe. Vale ressaltar que eles moram na favela mais 

perigosa da região e que o autor do ato era vinculado ao tráfico local. Provavelmente 

eles contaram que a Assistente Social sabia e a mãe por medo de proceder com a 

ocorrência para os orgãos de proteção e consequentemente de ter a polícia envolvida na 

favela onde mora, fez essa opção. Afinal, a mãe sempre foi assídua na instituição, bem 

como as crianças. 

 Um caso semelhante é necessário relatar, antes de tecer comentários a respeito 

dos atos de abuso e exploração sexual infantil. Em maio de 2015, um menino de 10 

anos se desentendeu com um colega e o educador fez a intervenção para cessar o 

conflito, porém, mesmo com a questão resolvida, o menino seguia em um choro 

contínuo e, por isso, o conduziu ao Serviço Social. Depois de diversas perguntas  

chegamos a questão central, a separação dos pais, mas essa já tinha quase um ano de 

consolidada. Portanto, fizemos contato telefônico com a mãe. Agora sim, a situação foi 

melhor compreendida, a separação ocorreu após a denuncia da irmã da criança que foi 

abusada pelo pai dele, logo, pelo padrastro. A menina, agora com 16 anos, era abusada 

desde 12 anos, inclusive tendo perdido a virgindade com ele. Como sempre foi 

ameaçada, guardou o segredo por três anos. Porém, quando a adolescente contou, 

inclusive foi na frente de seu irmão, a mãe tomou as providências legais. Com a 

separação, a mãe e seus dois filhos se mudaram e foram residir em outra favela. A 

criança permaneceu em contato diário com seu pai. No entanto, ele estava proibido de 

subir a comunidade para não se aproximar da adolescente, conforme medida de 

proteção estabelecida pelo juiz, segundo relatos da mãe. E esse foi o ponto central do 

choro do menino naquele dia. O seu pai foi até a favela onde residem atualmente 

entregar biscoito e iogurte que o menino pediu por telefone. Com a aproximação dele, a 



37 

 

mãe gritou: “Vou contar para os meninos da boca e você nunca mais vai sair daqui”. Por 

isto, seu choro era de medo, não queria seu pai morto e passou a odiar a irmã, colocando 

a culpa nela, tanto pela separação dos pais quanto pelo risco de morte do seu genitor. 

Segundo a mãe, ela estava a se envolver em situações de violência em todos os espaços 

de sociabilidade. 

Outra situação diz respeito a um menino de 10 anos que deixou de frequentar as 

atividades no projeto. Perguntamos ao irmão do menino, de 14 anos, que continuou 

participando normalmente das atividades, o motivo da ausência de seu irmão. Ele 

contou que a mãe tirou o irmão dele do projeto porque ele foi estuprado. Depois de 

insistentes ligações, por mais dez dias, a mãe relata que iria conversar conosco na 

instituição e que ia deixar o filho retornar as atividades. A mãe nunca apareceu. O 

menino voltou um dia depois. Perguntei à ele o que tinha acontecido, ele disse que tinha 

um homem lá no morro de quarenta e poucos anos, que era amigo dele. Só que a mãe 

dele ficou sabendo que o homem tinha estuprado um menino lá, da idade dele. Aí a mãe 

pensou que tinha sido com ele. Perguntei se o cara nunca tinha feito nada com ele, 

algum carinho ou algo parecido. Ele foi incisivo ao dizer que não, que eram só amigos. 

 Crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes e a dificuldade de garantia 

da justiça em um território segregado, requer uma série de reflexões. A começar pela 

ilegitimidade da lei, como podemos perceber a aplicação de determinados artigos do 

código penal brasileiro não chegam a todos os espaços da nação. Na favela, sua 

aplicação se limita às drogas e as armas. Quando se trata de homícidio,  estupro,  furto e 

tantas outras ações que podem ser tipificadas como crimes, a intervenção é distinta, ela 

não ocorre apenas através dos agentes legais. A lei na favela é outra, instituída pelo 

grupo local que, no geral, são os sujeitos responsaveis pelo comércio varejista de drogas 

da região. 

 Essas exposições ilustram o fluxo de vida adotado pelos jovens pesquisados. A 

tentativa de evidenciar esses casos não diz respeito a uma vitimização do contexto de 

vida das crianças e adolescentes, até porque eles não serão identificados no decorrer das 

cenas que vou refletir neste trabalho. A intenção é evidenciar a história por trás da 

história. A proposta do trabalho é traduzir o que sentem, o que pensam, o que querem e 

quem são as crianças e adolescentes pesquisados a partir das características construídas 

ao longo da vida, e o que a condição de pobre e favelado diz respeito sobre os fatos que 

vivenciam.   



38 

 

 Afinal, é inegável que a vida de quem ocupa esses espaços controlados por um 

grupo de pessoas armados dia e noite, distingue-se dos demais em virtude da pauta de 

submissão em que estão condicionados. A identidade básica revelada nessas poucas 

linhas reporta ao caráter de resignação necessária à convivência possível nesses 

territórios. Mas, é necessário salientar, a favela não é espaço apenas de pavor e 

repressão. As vivências neste espaço geográfico também carregam os sorrisos e a 

cumplicidade de seus moradores. As crianças são taxativas quando dizem que a favela 

ainda é lugar de alegria e "liberdade”. A favela é um espaço de construção de valores e 

cultura. O problema não está no lugar, mas nas relações de enfrentamento em que esses 

lugares estão submetidos.  

E é sobre a tensão presente nos enfrentamentos entre polícia e bandido, bandido 

e bandido, morador e polícia, ou ainda, morador e bandido, que vou construir um 

trabalho capaz de fazer distinções e aproximações entre esses grupos e o exercício da 

gestão de controle compartilhado executado por eles na cidade, sob o aspecto peculiar 

do olhar das crianças e dos adolescentes.  

 

 

1.4– Metodologia de pesquisa 

 

A fim de relatar o motivo de escolha do campo e a rotina institucional, faz-se 

necessário discutir a importância das fases em que a pesquisa ocorreu. Inicialmente, 

apenas a coordenadora do projeto tinha ciência que, além de Assistente Social, eu 

desejava desenvolver uma pesquisa sobre a relação entre juventude e segurança pública. 

Este primeiro momento, foi um período de longa observação às demandas que 

chegavam para o Serviço Social. Aos poucos, fui percebendo que, diariamente, uma 

ação dos usuários, mesmo que de forma isolada, tinha profunda vinculação com os fatos 

administrados ou administráveis pelo exercício da politica de segurança pública da 

cidade.  

Entre brincadeiras, brigas, conversas, grupos, visitas domiciliares e 

institucionais, o contexto da criminalidade sempre tem envolvimento. A proximidade as 

várias favelas do entorno do projeto, também propiciou diversos achados científicos, 

nesse primeiro momento da pesquisa. Depois, comecei a me apresentar a algumas 

crianças e adolescentes como uma pessoa que também estava fazendo pesquisa com 

eles, informando que eu estava fazendo um trabalho para a faculdade e queria ouvi-los e 
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para transcrever as nossas conversas, eu poderia gravar as falas que eles traziam sobre a 

atuação da polícia. Isso fomentou a procura de alguns deles para relatar as situações que 

eles não concordavam e depois ficavam perguntando: “Tia você já me colocou no seu 

livro?”. Entretanto, o gravador não foi um meio utilizado durante todo o percurso da 

pesquisa. Falar sobre segurança pública e atuação policial é delicado. O gravador foi 

utilizado apenas nos grupos realizados com os adolescentes, ou, quando a criança ou 

adolescente me procurava em particular para relatar um fato, que ela considerava 

importante a pesquisa, e logo comunicam: “tia, é pra gravar, hein!” 

Vale ressaltar que qualquer criança tem acesso livre a sala do Serviço Social, 

sem precisar passar por triagem ou coisa do tipo. Isso facilitava o acesso deles a mim. A 

instituição também trabalha com a filosofia de “assistência-presença”, onde qualquer 

funcionário exerce o cargo de educador e precisa estar sempre a disposição dos usuários 

para a escuta atenta. Como todos tinham ciência, mesmo que indireta, dessa 

possibilidade, não hesitavam em entrar e permanecer no Serviço Social para falar do seu 

dia, dos seus medos e anseios. É uma característica comum das crianças e adolescentes 

da instituição. 

A última fase da pesquisa de campo ocorreu apenas com adolescentes de 14 a 16 

anos. A proposta inicial planejada junto a minha orientadora, após a realização das 

bibliografias indicadas, era a realização de grupo focal. Porém, a instituição também 

demandava um grupo reflexivo capaz de identificar os adolescentes líderes e temas com 

fossem transversais a realidade do grupo. Procurei combinar os dois propósitos nos 

encontros que promovi. Sendo assim, organizamos os três primeiros encontros com 

temas voltados para segurança pública. A escolha dos participantes também foi uma 

demanda institucional, com todos os adolescentes que fizessem 16 anos até junho de 

2017, ou seja, os adolescentes que vão deixar a instituição em 2016. Com isso, 

contabilizamos cerca de 40 adolescentes. No primeiro encontro, expliquei para todos o 

motivo institucional do grupo e o uso acadêmico e deixei aberto para a saída dos que 

não gostariam de participar. Em resumo, os três encontros foram produtivos, cerca de 30 

adolescentes compuseram a reunião que não tinha data agendada. 

É importante salientar que os três procedimentos não ocorreram em períodos 

separados. O início de uma fase, não fazia cessar a continuidade do outro. No que tange 

ao surgimento sim, eles iniciaram nesta ordem: observação-participante, entrevistas 

individuais e abordagem em grupos. Mas, no período que iniciei o grupo, a entrevista e 

a observação não cessaram. Na verdade, isso não foi interrompido até o momento de 
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escrita da dissertação. Mas, é preciso delimitar neste trabalho, os registros dos casos e 

percalços para que possam compor este ou trabalhos futuros. 

A divisão em fases não foi tendenciosa, pelo contrário, foi a forma de melhor 

compreender os movimentos das crianças e adolescentes sobre o tema. Uma atuação 

completava a outra. Numa abordagem coletiva, o discurso era construído a partir de 

algumas limitações, silêncios ou necessidade de empoderamento individual. Todos os 

indícios que observamos serão pontuados mediante as exposições. Vale salientar que as 

fragilidades e potencialidades de uma análise da construção do discurso numa 

abordagem coletiva possibilita grandes reflexões, não só com o processo de interação 

social pela comunicação oral, mas, sobretudo, pelo olhar, pelo gesto e pelo silêncio. 

Ratifico, o silêncio sobre temas articulados a Política de Segurança Pública, expressa 

mais que do que muitas palavras. 

Posto isso, optei por recriar duas categorias para pensar as condições de 

expressão das crianças e adolescentes sobre a Segurança Pública, a representação e a 

percepção, atribuindo uma outra dimensão.  Pensar as expressões a partir dessas duas 

realidades corrobora para uma compreensão ampliada dos fenômenos sociais. 

A representação ocorre no momento em que as crianças e adolescentes estão 

desenvolvendo suas atividades habituais de forma natural, eles não foram questionados 

sobre determinado assunto, apenas estão executando em consonância com seus pares, o 

que acreditam que devam fazer. É o momento em que interagem e avaliam sua realidade 

social a partir da associação cultural, econômica e política da realidade. São nesses 

momentos de interação natural, que as crianças e adolescentes expressam o que pensam 

de si e dos outros, momento este de construção direta das identidades, identidade essa 

que pode ser mantida ou transformada. O produto desse processo de sociabilidade 

podem ser transcritos em dito e não-dito, os gestos, expressões corporais, silêncios 

também representam o mundo social e constroem as práticas sociais. 

Quanto ao processo de percepção da realidade, é quando o sujeito é provocado a 

discutir sobre determinado tema, neste momento ele precisa absorver o que lhe foi 

questionado e gestar um discurso capaz de responder claramente ou não, o que lhe foi 

indagado, isto é, quando ele expressa o seu entendimento sobre as perguntas referidas. 

O processo de percepção pode ser individual ou coletiva. Quando individual, a interação 

ocorre e momento que a interlocução acontece. Em cena, apenas o entrevistador e o 

entrevistado, por trás um mundo de representações e percepções anteriores àquele 

momento. Porém, quando a percepção é coletiva, os indivíduos são postos frente a 
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frente, e a interlocução ocorre de forma diferente, não que haja contradição entre o dizer 

e o fazer, o que ocorre é o desejo contraposto à realidade de poder expressar ou não 

livremente seus pensamentos. E grupo construído na terceira fase da pesquisa, é um 

exemplo que percepção coletiva, o ato de conversar com seus pares sobre o cotidiano do 

jovem, pobre e morador de favela, exige de cada um dos participantes coragem! Bem 

como as entrevistas. Construir uma exposição diante do outro, seja diante da minha 

presença ou de seus pares, requer confiabilidade. A coragem não está apenas no falar 

em público, de debater sobre suas vivências e opiniões, mas na capacidade de externar 

algo peculiar, intrínseco e não natural, sujeito a interpretação distintas do grupo, que 

pode favorecer ou não o modo de interação social extra grupo. 

A experiência em grupo permitiu diversas descobertas, que não ficaram claras 

durante um ano de observação-participante. Como o grupo foi também uma demanda 

institucional, a mediação precisou garantir o caráter pedagógico profissional do Serviço 

Social. Isso exigiu algumas especificidades, mas não tornou a experiência ilegítima, 

tampouco, ineficaz. Foi apenas, peculiar! Os participantes do grupo tinham ciência da 

minha função de pesquisa, mas, também careciam de algumas informações, eu não 

podia lhes negar tal direito. Dessa forma, nos tornamos um grupo de reflexão 

informativo, trazíamos os temas e falávamos sobre ele, coletivamente. Todos ganharam, 

em conhecimento, habilidades e igualdade. A igualdade diz respeito à construção do 

futuro, das possibilidades e, sobretudo do sentimento de pertencimento de uma situação 

de guerra. Guerra? Sim, das experiências destes grupos, o sentimento compartilhado foi 

o de que há uma guerra em que agora somos aliados, estamos aliados ao medo, ao 

sofrimento e ao desespero. 

O mais importante de tudo isso até aqui, estão em duas considerações, a primeira 

diz respeito à veracidade dos fatos. Em hipótese alguma os relatos, experiências e 

sentimentos serão interpretados no sentido investigatório de que narrativa é real ou 

verdadeira. A premissa para este trabalho se pauta nas perspectivas que crianças e 

adolescentes percebem sobre o processo de interação social que pertencem. E a 

segunda, é sobre a construção da cultura. Meu papel aqui não é submeter a julgamento a 

atuação policial ou a atuação do grupo armado que comercializa drogas. Meu sentindo, 

enquanto pesquisadora é descrever os fatos e tecer comentários sobre o processo de 

sociabilidade em que se encontram as crianças e adolescentes entre esses grupos, com 

base no meu entendimento. Isso corrobora com o que Geertz (1961) intitula de uma 

etnografia essencialmente contestável.   
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O fato é que comprometer-se com um conceito semiótico de cultura e uma 

abordagem interpretativa do seu estudo é comprometer-se com uma visão da 

afirmativa etnográfica como ‘essencialmente contestável’ ... a antropologia, 

ou pelos menos a antropologia interpretativa, é uma ciência cujo progresso é 

marcado menos por uma perfeição de consenso do que por um refinamento 

de debate.  (GEERTZ, 1961, p. 39)  

 

 

Portanto, o meu trabalho não está livre de “críticas”, a proposta real é traduzir 

uma realidade capaz de levantar novos questionamentos e novos pontos a serem 

pesquisados. Não de sedimentar um ou outro conceito que pode ocorrer. Mas, sua 

natureza abriga a certeza que, numa cidade, a interpretação distinta dos fatos 

semelhantes possibilita novas formas de socialização. Que podem ser separados por 

grupos em que se vinculam ou simplesmente podem coabitar e se expandirem sobre a 

lógica de complementaridade das funções.  
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CAPÍTULO II: Segurança Pública institucional: o governo do crime 

 

A segurança pública apresenta-se como uma demanda da sociedade por 

proteção, garantia a tranquilidade e desenvolvimento das relações com a ausência de 

risco, seja em defesa do seu patrimônio ou de contra crimes violentos. Neste sentido, a 

segurança pública institucional estatal, também se revela como um direito adquirido por 

todos na Constituição Federal do Brasil de 1988, com o preceito de preservação da 

ordem pública.  

Em torno desse conceito o entendimento é difuso. Alguns autores (LIMA e 

COSTA, 2011; LIMA e SINHORETO, 2015; LIMA, BUENO e MINGARDI, 2016) 

tem dedicado suas pesquisas a pensar o termo e sua operacionalidade do Brasil. Os 

autores reconhecem os diversos conceitos empreendidos para se pensar à segurança 

pública, porém evidenciam uma reflexão importante sobre o termo. 

 

Diferentes posições políticas e institucionais interagem para que segurança 

pública não esteja circunscrita em torno de uma única definição conceitual e 

esteja imersa num campo em disputas. Trata-se menos de um conceito teórico 

e mais de um campo empírico e organizacional que estrutura instituições e 

relações sociais em torno da forma como o Estado administra ordem e 

conflitos sociais (COSTA e LIMA, 2014, p. 482) 

 

Os autores relatam também, que pensar a segurança pública no atual panorama 

brasileiro requer uma análise a partir da democracia e das práticas institucionalizadas. A 

Constituição Federal brasileira de 1988 significou uma mudança discursiva fundamental 

em relação aos mecanismos legítimos de controle social e do crime no país. As 

mudanças advindas do período de inserção democrática no país, não gerou mudanças 

substanciais. Inclusive porque as modificações foram incompletas no que diz respeito as 

suas estruturas. As alterações na gestão policial e nas legislações revelam sua 

insuficiência frente ao aumento da violência urbana conforme as estatísticas.  

 

Se é verdade que o Brasil tem melhorado seus indicadores econômicos e 

sociais, o quadro de violência do país indica a convivência com taxas de 

crimes letais em muito superiores às de outros países e nos coloca no triste 

ranking das sociedades mais violentas do mundo, isso sem contar as altas 

taxas endêmicas de outros crimes violentos (roubos, sequestros, lesões, 

mortes pela polícia, etc.). (LIMA, BUENO e MINGARDI, 2016, p.51) 

 

Com a Constituição Federal “cidadã”, a segurança pública ganha um artigo que 

não a define, mas elenca as instituições públicas responsáveis pelo provimento da 
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segurança. Ou seja, designa e limita as instituições policiais, em seus diferentes ramos, a 

garantir a ordem pública.  Assim, a execução se faz por meio das práticas de instituições 

que dela derivam, a saber: a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a polícia 

ferroviária federal, as polícias civis e as polícias militares e corpos de bombeiros 

militares. Esses órgãos e instituições são os responsáveis pela execução da política, no 

âmbito nacional e estadual. Contudo, estudos relatam que há pouca integração entre as 

ações dessas instituições. Por isso, que muitos planos, programas e projetos mencionam 

a necessidade de maior integração e articulação. Ressalto que eles não atuam conforme 

uma política e objetivos comuns. Em muitas ocasiões são definidas metas e prioridades 

corporativas que concorrem entre si. LIMA, BUENO e MINGARDI (2016), narram que 

o modelo de organização policial no Brasil evidencia muitas tensões, mostrando sua 

ineficiência a partir dos paradoxos postos na indução de cooperação entre as 

instituições.  

 

E, por essa perspectiva, na ausência de uma política de segurança pública 

pautada na articulação de energias e esforços para a garantia de direitos, no 

respeito e na não violência, deixamos de enfrentar o fato de que o nosso 

sistema de justiça e segurança necessita de reformas estruturais mais 

profundas. E não se trata de defendermos apenas mudanças legislativas 

tópicas ou, em sentido inverso, focarmos apenas na modernização gerencial 

das instituições encarregadas de prover segurança pública no Brasil.  (LIMA, 

BUENO e MINGARDI, 2016, p.65) 

 

 Nesse sentido, as formas de “combate à criminalidade” tem se transfigurado na 

ampliação contínua dos instrumentos de controle das relações sociais. Essa construção 

está intrinsecamente vinculada à forma de governar determinado território. Este trabalho 

trata de uma região territorial específica no Brasil, o Rio de Janeiro, e é sobre ela que 

vou me ater a partir de agora.  

 

Pensar o Rio de Janeiro é pensar uma situação complexa de fragmentação 

social, reforçada por antigos estereótipos e oposições, como por exemplo, 

entre favela e asfalto. De acordo com o senso comum, carregado de 

preconceitos, de que se coloca ‘do lado de cá’, no asfalto, a violência sempre 

começa do ‘lado de lá’, na favela. Apesar do enorme numero de pessoas que 

moram em favelas, e a despeito de as favelas serem parte integrante da 

paisagem e da identidade da cidade do Rio de Janeiro, o termo ‘favelado’ 

ainda é um termo que mora no morro tal, ou na comunidade tal. 

(VERISSIMO, 2009, p. 211) 

 

 O Rio de Janeiro possui uma trajetória peculiar de construção territorial, de 

dinâmica da vida social e de gestão da Política de Segurança Pública. Geograficamente, 
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a cidade do Rio de Janeiro e a região metropolitana possuem diversas áreas com morros 

e que historicamente foram ocupados pela população pobre desde o século XIX. A 

partir de uma política higienista de governo, no início do século XX, essa população e 

as favelas (VALLADARES, 2005) foram sendo deslocadas para as vias de acesso à 

cidade, sem que a ocupação desordenada deixasse de ocupar as áreas centrais e outras 

consideradas mais nobres. Esses locais foram chamados de favelas. Porém, a política de 

controle não se encerrou nessa conjuntura.  

 A construção social da favela foi uma forma de contribuir para outras estratégias 

que seriam executadas posteriormente. Dessa forma, a favela apresenta-se hoje como 

um espaço de segregação territorial, econômica e racial. Afinal, desde sua elaboração, 

estes locais foram pensados para os pobres oriundos do processo de escravidão do 

século passado, como descreve a Licia Valladares (1991; 2000; 2005) no que tange a 

dificuldade de não associação entre favela, pobreza e negatividade.  

 

No entanto, nem por isso conseguiram desvencilhar-se de uma imagem 

negativa, cheia de clichês, que por muito tempo marcou a maneira de as elites 

nacionais conceberem a pobreza e os pobres: pobreza igual a vadiagem, 

vício, sujeira, preguiça, carregando ainda a marca da escravidão; pobre igual 

a negro e a malandro. (VALLADARES, 2000, p.18) 

 

 

Remontado o espaço de pobreza na cidade, atualmente esses territórios são 

controlados por alguns grupos detentores da força e do controle social: a polícia com as 

práticas institucionalizadas, o grupo armado do comércio varejista de drogas e a milícia 

na conjuntura do Rio de Janeiro. Essas organizações acabam por dificultar as 

associações entre os moradores e desmobiliza a coletividade política dos espaços em 

que estão instaurados, uma vez que, o domínio da força impera nas relações de controle 

social local.  Faço uma opção neste trabalho em denominar dessa forma o público 

responsável pelo tráfico de drogas e armas, por inúmeras questões. Alguns autores 

denominam esse grupo como “o grupo criminoso”, porém esse adjetivo pode alcançar 

diversos outros grupos, para além dos que se estabelecem nas favelas, como veremos no 

desenvolvimento do trabalho. Há também os que classificam este grupo como: poder 

paralelo, crime organizado, traficantes e bandidos, porém todas essas categorias podem 

limitar o poder de alcance que este público executa no âmbito dos processos de 

interação social. Isso não quer dizer que essas expressões não serão utilizadas ao longo 

do texto, pelo contrário, essa pesquisa se dá com uma multiplicidade de pessoas, que 

“apelidam” esses grupos da forma que lhe achar conveniente e isso será respeitado. 
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Entretanto, é necessário que eu aponte a minha escolha sobre a expressão: grupo armado 

do comércio varejista de drogas. Optei apenas em traduzir objetivamente a ação que o 

grupo estabelece originalmente em determinados territórios. Onde o comércio de drogas 

foi implementado, a partir de um pequeno grupo, através do uso da força que se efetua 

com o formato de utilização do armamento bélico.  

 

A representação da favela como um novo espaço da pobreza remonta ao 

início do século XX, em substituição ao cortiço, que teria sido sua semente. É 

justamente neste espaço que as organizações criminosas atuais vão se 

aquartelar, procurando escapar da ação e da perseguição policial, submetendo 

a população ao terror. E esta, acossada de todos os lados – pelo bandido que a 

tiraniza -, pelo abandono do poder público e pela polícia que não respeita – 

sente na própria pele as piores consequências desta situação de fragmentação 

social. As favelas, em suma, tornam-se, nesse contexto, o local por 

excelência do desrespeito aos mais básicos direitos à pessoa humana sob uma 

perspectiva de um Estado democrático de direito. (VERISSIMO, 2009, p. 

211) 

  

 O comércio varejista de drogas tem na favela sua ação mais criminalizável, 

embora o consumo de drogas esteja presente em todos os espaços da cidade. Pois não 

temos a dimensão acadêmica do trafico de drogas internacional e do trafico de drogas 

em outras classes. Entretanto, os conflitos ficam centralizados nos pontos de venda de 

drogas a varejo. E, é sobre os moradores da favela que incide, obrigatoriamente, a 

modificação da rotina em relação a isso.  Afinal, a lucratividade da atividade rentável do 

tráfico possibilita o amplo alcance dos traficantes a novas armas, seja por exportação ou 

por negociação com outros criminosos. Misse (2002) chama atenção para a existência 

de dois mercados informais ilegais: um que faz a transação de mercadorias econômicas 

ilícitas e o outro que transaciona as chamadas mercadorias politicas. Essa relação é 

baseada no poder e na violência. Conforme o autor relata é próprio dessas relações o 

emprego da violência, na demanda por proteção. Uma vez expandido o tráfico de 

drogas, consequentemente se tem a ampliação por proteção.  

Nesse sentido que o autor fundamentado em Ruggiero e South (1997) relaciona 

as transações da cidade do Rio de Janeiro com um bazar ocidental. Em virtude dos 

múltiplos pontos de mercado de estratégias especificas de barganha e manobra, 

resguardando as singularidades da cidade. 

 

Não há exatamente “setores” nesses mercados, já que as fronteiras com os 

mercados legais e regulados são basicamente tênues e negociáveis. 

Pragmaticamente, um dos principais fatores que os diferencia é o seu maior 

ou menor grau de demanda ou submissão à oferta de “mercadorias políticas”, 
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isto é, a bens e serviços codificados de segurança, proteção e garantias de 

confiança nas transações, que conflitam com a soberania das 

regulamentações estatais. (MISSE, 2002, p. 14) 

 

Segundo Misse (2002) cada sociedade enfrenta as tensões dos mercados ilegais, 

informais e ilícitos a sua maneira. A designação criminal de determinada mercadoria 

depende do significado que ela tem na moralidade da sociedade, logo a criminalização é 

relativizada. Temos assim, por exemplo, a transformações de: 

 

...Policiais em traficantes de armas e drogas apreendidas... Completando o 

processo através do qual a sobreposição inicial dá lugar a uma estruturação 

de redes cuja organização, como no caso das organizações criminais de tipo 

mafioso, dependerá de que se alcance a oligopolização do mercado e o 

controle político dos principais operadores dessas redes e de seus territórios. 

(MISSE, 2002, p. 18) 

 

O que é evidente, é que com o acesso a esses materiais bélicos, por conta da 

disputa de território entre traficantes, tornou ainda mais violenta as operações policiais 

de repressão e combate ao tráfico de armas e drogas, o que colabora para o aumento da 

corrida armamentista dos traficantes para também se defenderem das incursões 

policiais. 

Por outro lado, o grupo que controla a venda de drogas não é o único grupo 

armado a habitar este território. De forma mais esporádica, a polícia também habita a 

favela como um grupo armado que se configura em controle social. Entretanto, é 

comum separar esses dois grupos, e coloca-los em posição permanente de 

enfrentamento e disputa, mas não é isso que de fato lhes caracteriza. Feltran (2012) 

dispôs-se a pensar as tensões, ambiguidades e aproximações que estes dois grupos 

gestam na cidade de São Paulo. Segundo ele, governo e crime possuem uma íntima 

relação, a ponto de ser um dispositivo comum da gestão das vidas e da produção da 

ordem social, uma vez que o crime também se apresenta como uma instância de poder. 

 

Governo e crime são, portanto, esferas que conferem os sentidos – 

existenciais, políticos, morais – da vida e da morte de diferentes sujeitos e 

grupos. Tanto a alteridade que distingue e opõe radicalmente governo e crime 

nos discursos de um e outro, quanto à contiguidade funcional entre eles na 

gestão da ordem, podem igualmente ser captadas em situações etnográficas. 

A relação entre ambos, portanto, só pode ser entendida como partilha – algo 

que divide absolutamente as partes e, ao mesmo tempo, as institui num todo 

comum (FELTRAN, 2012, p. 235) 

 

 

  A relação profunda em que esses dois grupos constroem no plano 

governamental dos territórios ganha a centralidade deste trabalho. Ao ponto de que 
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crianças e adolescentes não só se submetem a essa lógica, mas também compreendem e 

externam esta afinidade. Optar, porém, em separar a exposição desses jovens em dois 

capítulos que tratam de grupos distintos é algo metodologicamente refletido, com o 

intuito de não igualar as ações dos grupos, que justamente se aproximam em suas falas.   

Com isso, a finalidade deste capítulo é explorar as perspectivas que crianças e 

adolescentes constroem acerca da Segurança Pública aplicada na forma institucional, ou 

seja, através dos órgãos e instituições da política. Neste sentido, as ações da polícia, 

tanto militar quanto civil, ganham a centralidade da exposição. 

A administração institucional de conflitos é composta no âmbito estadual, por 

um modelo bipartido, com a policia militar e civil. Percebe-se uma ruptura no processo 

de passagem da condução de uma polícia para a outra. Uma vez que, a polícia militar é 

responsável pela prevenção do crime, numa forma de polícia administrativa e a polícia 

civil tem a atribuição de repreender a criminalidade numa espécie de polícia judiciária.  

Não obstante essa divisão, há uma série de agrupamentos especiais dentro de 

cada polícia, o que também provoca um choque de atuação e de poder. Além das 

particularidades morais, culturais e funcionais que cada batalhão da PM possui, há 

também as unidades especializadas como o Batalhão de Operações Policiais Especiais 

(BOPE) e o Serviço de Inteligência ou Serviço Reservado, conhecido pela população 

como P2, que seriam os PM à paisana, por exemplo, que são amplamente conhecidas 

pela população por sua atuação diferenciada. 

Existem também divisões nos procedimentos das abordagens policiais, dispostas 

na Secção III da Diretriz geral de operações (DGO), DE 1983. Não consegui ter acesso 

ao documento original, mas, utilizo-me das compreensões de Ramos e Musumeci 

(2005), quando elas tratam das normas e ambiguidades do policiamento ostensivo.  

 

De acordo com a DGO, a atuação do policiamento ostensivo se divide em 

três grandes categorias: ordinário, complementar e extraordinário, cada um 

deles podendo englobar uma ou mais modalidades de intervenção policial 

[...] O policiamento ostensivo ordinário é aquele realizado rotineiramente 

pelas unidades da PM que têm circunscrição territorial [...] O policiamento 

ostensivo complementar (POC) envolve operações planejadas com o 

propósito de dinamizar o policiamento ordinário, seja no aspecto preventivo 

ou no repressivo. [...] o aspecto repressivo da POC é contemplado sobre tudo 

pelas operações de ação repressiva, que, por sua vez, podem ser de quatro 

tipos diferentes: vasculhamento – ação genérica de revista de pessoas e locais 

suspeitos, realizada em áreas de grande densidade demográfica onde se supõe 

que haja focos de atividades criminais (na prática, quase sempre em favelas); 

busca e captura – ação com objetivo de reprimir crimes ou contravenções 

específicos, mediante a prisão de delinquentes e a apreensão de materiais 

utilizados para a prática de delitos (quase sempre, também, realizada em 
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favelas); revista – ação inopinada, em locais estratégicos, de revista de 

veículos particulares, coletivos e ou de cargas, com a finalidade de apreender 

armas, drogas e outros materiais associados a crimes ou contravenções, e de 

reprimir o roubo e o furto de veículos; cerco – combinação de operações 

simultâneas de revista visando coibir a fuga de criminosos [...] Finalmente, o 

policiamento ostensivo extraordinário diz respeito à manutenção da ordem e 

da segurança em eventos específicos como jogos esportivos... (RAMOS e 

MUSUMECI, 2005, p.23-24) 

 

 Explanar as formas tácitas de abordagens policiais vão auxiliar no entendimento 

do leitor de como que as crianças e adolescentes interpretam e classificam cada contato 

que eles tem com as instituições policiais. É respeitando esse entendimento e a 

interlocução com os pesquisados que eu decidi separar abordagens de operações 

policiais. A primeira, no entendimento do público pesquisado é relativa a ações mais 

individualizadas, entre polícia e o sujeito, que seria o caso do policiamento ostensivo 

ordinário e o complementar nas modalidades de vasculhamento e revista. Já as 

operações policiais se realizam com um conjunto de policiais em determinada favela ou 

em suas imediações para prender alguém ou apreender drogas, que no caso policial seria 

a busca e captura ou o cerco.  

 Neste ponto de vista é que pretendo trabalhar com a percepção das crianças e 

adolescentes sobre segurança pública, abordagem policial e a construção a suspeita e da 

seletividade. A partir daí, tratarei das operações policiais, seguida das mortes violentas e 

da ausência de policiamento, bem como, a legitimidade ou não de suas atuações. 

 

2.1 – O que é Segurança Pública? 

 

Com a finalidade de compreender a segurança pública através do olhar de 

crianças e adolescentes pobres, moradores de favelas, foi necessário pensar sobre a 

associação possível que o tema pode ter no cotidiano vivenciado por eles. O conceito de 

segurança pública deveria ser associado a um estado de confiança, de proteção e 

preservação da coletividade, dos indivíduos na sociedade, em determinado tempo e 

espaço. Todavia, as crianças e os adolescentes encaram o termo, segurança pública, 

como ausência. 

 A primeira parte da pesquisa foi realizada a partir uma participação-observante 

no cotidiano das crianças e adolescentes a partir do meu entendimento sobre segurança 

pública. Inicialmente, os achados científicos foram identificados em meios aos conflitos 

que chegavam como demanda para o Serviço Social, conflito entre os pares, entre 
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educando e educador ou entre os familiares. Posteriormente, vieram as visitas 

domiciliares e depois as conversas realizadas, a partir da procura das crianças, quando 

me reconheceram também como pesquisadora.  

 Segurança pública para eles está vinculada claramente a um binômio: bandido e 

polícia. Quando as duas representações não aparecem juntas, pelo menos, uma delas 

protagoniza a ação. Percebi também que para as pessoas que trabalham com a venda a 

varejo de drogas, é a referência para a categoria “bandido” que é utilizada. Porém, em 

diversas falas o bandido é encarado também como um adjetivo comum à polícia.  

 A ausência de segurança e o binômio bandido-polícia estão circunscritas no 

entendimento majoritário de compreensão do termo segurança pública para as crianças e 

adolescentes pobres e que residem em favelas. Em momento algum a segurança pública 

aparece como um direito, tampouco, como algo positivo. As falas, os gestos e as 

expressões estão carregados de uma multiplicidade de sentimentos seguidos por um 

silêncio que transcreve a barulhenta realidade sigilosa.  

 O silêncio transmuta uma série de pensamentos e acontecimentos que não 

podem ser objetivamente revelados. O não-dito tende a ocultar situações de desespero e 

desprazer, mas também, pode esconder formas de sociabilidade irreveláveis por sua 

ilegalidade. É o que muitos classificam como “a lei do silêncio” na favela. Onde o 

grupo que controla a venda varejista de drogas tende a não permitir que as ações 

ocorridas no interior da favela alcance outras dimensões que não aquele espaço, para 

salvaguardar a identidade dos componentes do grupo e também o local de indolação e 

venda da droga, por exemplo. São comuns as crianças e adolescentes reproduzirem 

algum diálogos entre a polícia e uma pessoa abordada por eles, inclusive os próprios 

adolescentes. Tem uma fala que é emblemática da polícia na favela: “menor, onde fica a 

boca aqui?”. A resposta, muita das vezes é o silêncio ou o “não sei, senhor”, mas 

segundo eles a maior vontade é de responder: “embaixo do nariz, senhor.” Isso, por 

exemplo, o grito que o silêncio produz. Por isso que o silêncio dos pesquisados são tão 

barulhentos quanto o som das munições quando disparadas, pois possuem rumos 

incertos, corrida desleal e atinge com tamanha profundidade e desmantelamento quanto 

a bala em um corpo. 

 Em um grupo realizado com cerca de 30 adolescentes, o primeiro dos três 

encontros coletivos que propôs para pensar a segurança pública, colocamos três 

expressões no chão no meio da roda, eram elas: violência, crime e segurança pública. 

Foi do desejo deles iniciar a conversa falando de crime e violência e só depois de 40 
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minutos e apenas quando foram provocados, que a expressão “segurança pública” foi 

colocada em pauta. A pergunta direcionada a todos foi: “E então, o que é segurança 

pública?” As falas, que antes eram altas e intensas, deram lugar a um silêncio de pouco 

mais de 5 segundos, até que veio a primeira fala:  

 
“Não tem isso mais no Brasil, no mundo, em Niterói, não?!”  

Adolescente feminina, 15 anos. 

“E a policia particular”  

Adolescente masculino, 15 anos. 

 

 Toda vez que tentei falar sobre o termo “segurança pública”, algo era comum, o 

silêncio. O silêncio pode ser transcrito de diversas formas, momento reflexivo ou de 

dúvida, de covardia ou de segredo, de certezas ou de incredibilidade.  Seguimos com as 

perguntas: “O que a política de segurança pública faz hoje?”. O silêncio ainda se 

manteve presente, por talvez 15 segundos, que pareciam mortais, um número expressivo 

de cabeças baixas. Construí então, outra pergunta: “Quando eu falo segurança pública, o 

que vocês entendem?” Bom, aí as respostas foram imediatas: polícia, guarda municipal, 

bope, p2...silêncio!  

 

Adolescente: A policia que está na rua é tudo safado, tudo trambiqueiro. 

Eu: A polícia que está na rua ou na delegacia? 

A: Os que estão rodando na rua, aqueles safados! Ah civil ou militar, todos 

são safados. 
Adolescente feminina, 15 anos. 

 

A²: Porque a P2, pode matar? 

Eu: Pode? 

A²: Pode sim, todo mundo sabe disso, eles mesmo falam isso. 

 
Adolescente feminina, 14 anos. 

 

 A construção da sensação de segurança é variável entre os pesquisados. Mas, sua 

maior relatividade está no espaço geográfico e na atuação dos grupos armados, sejam 

policiais ou bandidos. Perguntei a um grupo de oito meninos: 

 

P: Em que momento a Polícia trazia segurança a vocês? 

R¹: Mas, a polícia não traz segurança. 

R²: Não traz mesmo, porque quando eu tô na rua de boné, eles já gritam 

logo... ei, ei, ei,! Tremo logo, não dá pra se sentir seguro com aqueles 

vermes não. Capaz deles até me estuprar.  

 

P: Então, quando vocês se sentem seguros? 

R¹: Na escola! 
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R²: Na escola nada, a diretora já chamou a polícia pra mim. 

 

P: Então quando vocês se sentem seguros na favela? 

R: Quando a policia não entra! 

R²: E quando “os alemão” também não, parceiro. 

,  

 

Os jovens entendem a divisão entre os grupos armados. Sabem que os traficantes 

não são um grupo homogêneo. E por isso, construíram a categoria de “alemão” para 

designar o grupo oposto ao que está na localidade em que residem e que tentam invadir 

o território para conquistar o ponto de venda de drogas. Mas, também percebem que os 

agentes policiais não são únicos e que tem uma divisão entre eles, onde cada grupo tem 

o poder de executar determinada ação com mais força e objetividade do que outros 

agentes. 

As instituições policiais civis e militares se misturam, mas a elas são agregadas 

outros dois grupos, que são partes dessas instituições. , Mas, são compreendidas pelas 

crianças e adolescentes moradores de favelas, como órgãos autônomos e com uma 

legitimidade clara e objetiva. O Bope, Batalhão de Operações Policiais Especiais, e a 

P2, que é o serviço de inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro, são indicados 

pelo público pesquisado como instituições autorizadas para matar, sendo essa sua única 

atribuição. Isso remete à clara distinção cultural que Jacqueline Muniz (1999) faz sobre 

o policial de rua. No sentido em que os policiais estão sempre envolvidos num mistério 

de desconfianças, suspeitas e medo, e na expectativa do conflito surpresa, os policiais de 

unidades especializadas sabem que o conflito é a causa-fim de sua ação e a morte é 

apenas uma consequência “positiva” da operação. É como se eles já viessem preparados 

para a guerra, como também aponta Ramos e Musumeci: 

 

Essa cultura do policial que está na linha de frente do trabalho de policia 

manteria relativa a autonomia em relação as normas institucionais e seria 

alimentada por mecanismos da atividade policial, essencialmente 

discricionária em sua prática cotidiana. (2005, p. 31) 

 

 Na tentativa de encerrar o primeiro encontro com o grupo, pensei numa 

dinâmica que a princípio não tinha uma intenção conclusiva. Era apenas para saber dos 

medos e encerrar a dinâmica com agradecimento pela participação, porém, as falas 

renderam algumas reflexões. A dinâmica era, eu perguntava a cada um dos 

componentes: “você tem medo do quê?”. Sugiram diversos medos, barata, altura, rato, 

escorpião e alguns direcionados ao tema debatido: 
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Você tem medo de quê? 

 

- De ser torturado. (masculino, 15 anos) 

- De morrer (feminino, 14 anos) 

Com sua fala, seus pares começaram a rir e falar que todos iriam morrer, até 

que outro adolescente disse: 

- De morrer lentamente e agonizando (masculino, 14 anos). 

- De covardia (masculino, 15 anos). 

- É mesmo covardia, dá maior medo. (masculino, 14 anos). 

- De escuro (risos do grupo), po maior breu, e do nada começa, pá,pá, pá 

(risos do grupo) e tu na rua, ta louco. (masculino, 14 anos). 

- Tenho medo de matar alguém. (masculino, 15 anos) 

- Ah eu também tenho medo de matar alguém por acidente, alguém que eu 

não quero matar. (masculino, 14 anos). 

 

 A morte e a forma da morte é algo muito vivo no discurso dos adolescentes, 

sobretudo, nas falas dos meninos. Mais uma vez vinculamos ao estereótipo adotado 

pelas instituições de segurança pública, a morte violenta ocorre para os jovens, meninos, 

negros, pobres e favelados e eles tem ciência disso.  

 Eles não reúnem a todas as características de forma organizada em suas falas, 

mas agregam o perfil em seus corpos e quando cruzam com a construção de seus 

discursos o resultado é este. Dos 8 adolescentes que responderam ao medo com alusão a 

morte, 7/8 eram do sexo masculino, 8/8 eram negros, pobres e moradores de favelas.  

 Estereótipo e medo são categorias que os adolescentes costumam deixar 

transparecer. Misse (2006) apresenta quatro conceitos importantes e que se faz 

necessário nessa interlocução. O primeiro diz respeito a criminalização, que é o ato de 

inscrever determinado evento em lei promovendo sua criminalização. É o caso do 

tráfico de drogas que é criminalizado, pois uma lei que o define dessa forma, em 

contrapartida, temos a descriminalização do consumo de drogas com a lei 11.343 de 

2006.  Já a criminação é relativo ao ato em si, quando se traduz o evento em uma 

categoria penal. Enquanto a incriminação diz respeito à pessoa, ou seja, é quando 

atribui-se o fato a um culpado. E por fim, a sujeição criminal que é o ato de percebem 

alguém como “bandido”, mesmo que este não seja. É o caso, por exemplo, dos 

moradores de favela, que são classificados em virtude do local de residência, cor e 

situação econômica. Com isso, vale dizer que nem todas as pessoas que são 

incriminadas sofrem a sujeição criminal, como os jovens da classe média distribuidores 

de drogas. E ainda, há pessoas que comentem crime e sequer são incriminadas, como os 

assassinatos arbitrários executados por policiais. Bem como, há pessoas que sofrem a 

sujeição criminal sem nunca ter cometido um crime. Incorrendo com mais frequência, 
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portanto, da seguinte forma: sujeição criminal influência a criminalização, criminação e 

incriminação das pessoas. Percebamos, então que, são criminalizados os tipos de 

condutas mais praticados por pobre, logo, são esses que sofrem mais vigilância 

repressiva. Nos capítulos seguintes, veremos as situações onde a vinculação e 

objetividade do tema se tornam claras.  

O termo bandido, na visão das crianças e adolescentes, pressupõe um crime. E 

crime pressupõe a intervenção policial. Polícia, por sua vez, também aparece como um 

bandido e criminoso. Mas, afinal, quais seriam as práticas policiais que os adolescentes 

percebem como associados as práticas criminosas? 

  Quando indagamos o que é crime aos adolescentes durante o primeiro grupo, 

saíram as seguintes tipificações: “homicídio, violência contra a mulher, aborto, 

assassinato, assalto a mão armada, furto, mais o que gente (silêncio)... ah, o tráfico”. 

Logo, perguntei o motivo do tráfico demorar tanto para sair como crime, e a resposta 

foi: 

Porque já é tão normal (adolescente feminina, 14 anos)... mas, não é mesmo! 

(risos) (masculino, 15 anos) 

 

O tráfico aparece para os adolescentes como apenas uma atividade de mercado, 

financeira e não ilegal. Isso não significa dizer que eles banalizam o risco que envolve a 

prática. Porém, a ilicitude no tráfico é construída a partir de fenômeno jurídico, porque 

socialmente no ambiente da favela ele é parte constitutiva do movimento financeiro do 

território.  

 

A venda ou a guarda de "entorpecentes", no Brasil, jamais foi apenas uma 

contravenção. Passou a ser criminalizada pelo Código Penal de 1940, no 

título VIII: "crimes contra a incolumidade pública", capítulo I: "dos crimes de 

perigo comum", artigo 281. A pena prevista era de reclusão, de um a cinco 

anos, além de multa. Em 1968 (Decreto-Lei n.385) e depois em 1971 (Lei 

n.5.726), alterações foram feitas, introduzindo o processo sumário nos casos 

de flagrante (a grande maioria) e endurecendo as medidas penais, como o 

aumento da reclusão para até seis anos, o aumento da multa para até cem 

salários mínimos e o aumento das penas no caso de a venda ser feita por 

bando ou quadrilha. (MISSE, 2007, p. 145) 

 

A venda varejista de drogas nem sempre foi percebida como crime. Aliás, o 

crime ganha forma toda vez que se cria uma normatividade que a transforme como tal. 

Não designa um comportamento, mas a criminalização de condutas perante a lei.  

A busca pelo criminoso ultrapassa a favela, inclusive porque a busca está nos 

estereótipos. Os favelados, sobretudo, os jovens negros. O estigma de criminoso se 
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perpetua, inclusive fora desse âmbito geográfico, principalmente quando se tem a cor da 

pele procurada.  

Michel Misse (1999; 2010), ao desenvolver sua teoria sobre a categoria sujeição 

criminal, aponta que existe um processo de criação da representação social do 

‘bandido’. Inicialmente, se é selecionado um agente que tem uma trajetória criminável, 

para atender a demanda de incriminação, posteriormente, é necessário identificar nele 

uma experiência social especifica da área e por fim, uma identidade com o curso da 

ação. Isto é, a sujeição criminal é um processo social de construção de identidades que 

podem habitar no chamado “mundo do crime”. O crime se torna a razão de ser do 

agente criminável e não uma ação criminosa. Por conta disso, tem-se  uma incriminação 

preventiva, onde se detém o poder de prever num individuo sua capacidade de praticar 

um crime. Variáveis como: pobreza, cor da pele e estilos de vida, são alguns 

estereótipos de identidades sociais de suspeição criminal. Uma trajetória criminável 

tornar-se uma identidade criminal para determinados sujeitos.  

  

A sujeição criminal não é apenas um rótulo arbitrário, ou o resultado de uma 

luta por significações morais disputáveis, mas um processo social que 

condensa determinadas práticas com seus agentes sob uma classificação 

social relativamente estável, recorrente e, enquanto tal, legítima. (MISSE, 

2010, p.24) 

 

Durante o grupo, perguntei se alguém já havia sofrido algum crime ou viu 

alguém sofrendo e gostaria de contar... Ninguém se manifestou. Então, perguntei a um 

adolescente do sexo masculino, de 14 anos, se ele poderia expor para o grupo o que 

tinha me relatado em particular, prontamente ele respondeu: “mas, isso não é crime, isso 

é normal!”. O episódio trata de uma abordagem da polícia militar, realizada em um 

espaço de lazer da zona sul da cidade, contra ele e seu colega. Onde ao colega, que era 

branco, o policial pergunta se ele usava maconha e a ele, que é negro, perguntou se era 

do “movimento”. 

A abordagem policial aos adolescentes do sexo masculino também tem uma 

proporção gigante, eram 21 meninos no grupo, onde a pergunta foi realizada (Quem já 

foi revistado) pela polícia, e 17 ergueram as mãos. Seguimos com outra pergunta, 

“quem nunca viu alguém ser revistado pela polícia”, apenas 3 de um grupo com 36 

pessoas ergueram as mãos. E então conclui, esse ciclo perguntando se existia algum tipo 

de violência nessas abordagens policiais, o murmurinho foi instantâneo:  “claro né, tapa 

na cara, agressão, pescoçada,  banda, bico, fuzil na cara...” 
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 Para concluir este item e passar para a efetividade das abordagens policiais, 

preciso situar a construção do policial no ideário das crianças e adolescentes. Quem são 

os policiais? Essa é uma pergunta que deu origem a diversos debates nas reuniões com o 

grupo de adolescentes. Há uma frase, dita por uma menina de 14 anos, que expressa e 

comunga grande parte do pensamento deles: “Ser policial ou ser bandido é burrice, 

porque qualquer dia eles podem morrer. São tudo burro!”. 

 No terceiro grupo, fiz algumas perguntas sobre polícia e bandido. Seguem 

abaixo, os trechos de alguns diálogos que foram travados com eles: 

 

Eu: Porque bandido vira bandido? 

Respostas de vários adolescentes: Porque quer! Porque não tem emprego. 

Porque é trouxa! Porque que ter mulher e dinheiro! Por falta de 

opção! Achando que a vida será mais fácil. Para ostentar! 

 

Eu: E porque polícia vira polícia? 

R: Pra matar! Pra ter fama! Pra ter status! 

 

Eu: Como bandido vira bandido? 

R: É só falar com um bandido da boca.  

 

Eu: Mas bandido é só o que está na boca?  

R: Não, tem ladrão também.  

 

Eu: Só traficante e ladrão são bandidos? 

R: Não, os políticos também, são tudo bandido. (risada coletiva) 

 

Eu: O que um bandido faz? 

R: Trafica, mata, rouba, vende, bate, deixa careca, busca quentinha, dá 

“kenada”7, coloca ovo quente na boca dos outros, coloca os outros para 

sentar no formigueiro, joga as crianças que faz merda na lixeira. 

 

Eu: O que um policial faz? 

R: A mesma coisa! É mermo, igualzinho! (risada coletiva, consenso geral). 

O policial pra subir o morro tem que cheirar, sobe com o nariz branquinho, 

pra ficar com o sangue quente. 

 

 Qualquer semelhança não é mera coincidência. Há uma linha muito tênue entre 

polícia e bandido. Para as crianças e adolescentes, as ações destes personagens se 

misturam. Por vezes, o que separa um do outro talvez seja um uniforme. As duas 

categorias tem atitudes semelhantes por um ideal comum. Para eles a polícia deve 

combater um crime, mas também pode se tornar um criminoso. 

 Perguntei para o grupo, eram 26 adolescentes neste dia, quem tinha policiais na 

família, sete afirmaram que sim. Em seguida, perguntei quem tinha bandido na família, 

                                                           
7 É o ato de bater com uma sandália da marca Kenner 
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dezoito levantaram as mãos. Porém, o ato de levantar as mãos para as duas perguntas, 

vieram cheias de significados. Expor que existia bandido ou polícia na família era um 

ato de coragem, as mãos foram se levantando aos poucos e uns colegas foram 

impulsionando outros, falando: “e você X, não tem bandido não?” apontavam e sorriam. 

Outros falavam, “ih, minha família toda (risos)”. 

E então, uma adolescente perguntou: 

A¹: Tia, polícia ganha muito?  

Eu: Depende, o que é ganhar muito pra você? 

A²: Ah, eles ganham muito sim roubam pra caralho. 

A¹: Mais de mil reais... 

A³: Ganham uns dois mil, acho que três mil no máximo. 

Eu: E isso é muito ou pouco? 

Vários adolescentes: Pouco! 

 

 E para concluir, fiz mais duas perguntas: 

 

Eu: Um bandido pode virar um policial? 

R: Se não morrer antes né! Os companheiros vão matar ele,  achando que é 

x-9! Quero ver passar no concurso, tudo burro! 

 

Eu: E um policial, pode ser tornar bandido? 

R: Já nasceu bandido! 

 “Vai morreeer, pá,pá, pá, pum!” 

 

Há uma proximidade entre a atuação policial e a atuação dos vendedores do 

comércio varejista de drogas e é o crime que faz essa costura, entre os dois grupos. 

Porém, as experiências e percepções dos entrevistados apontam nitidamente que essa 

relação não é igualitária. Em verdade, conhecer as experiências desse público com a 

polícia, é apreender na medida em que essas relações afetam a opinião dos jovens 

favelados. Também é conhecer os mecanismos reais utilizados pelas instituições 

policiais durante as abordagens e operações nas favelas e com os favelados.  

 

2.2 – Abordagens policiais 

 

 O que fazem os policiais? Em quais momentos eles podem ou devem atuar? Por 

qual motivo eles entram na favela? Qual a sua real função? Tratar esses e outros 

aspectos contribui para o entendimento sobre a execução das abordagens policiais. 

Existem diversos estudos sobre as abordagens policiais, Tania Pinc (2007) faz relação 

ao desconforto da experiência de uma abordagem policial pela maior parte das pessoas. 

Por conta do imaginário comum que associa essa ação com algo violento e negativo. 
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Segundo a autora, “a abordagem policial é necessária para manter a ordem pública e 

controlar o crime” (2007, p.7). Por isso, em seu trabalho ela tenta desconstruir os mitos 

em torno das abordagens policiais.  

Pinc relata que o que se percebe é que nesses encontros entre policiais e o 

público, o ato de fiscalizar e ter sua privacidade invadida provoca desconforto nas 

pessoas. E para, além disso, a vinculação direta dos termos policia e violência contribui 

para uma percepção que limita o policial ao uso da força física e letal, no que tange a 

percepção da população. Isso significa dizer que a abordagem policial tende a ser 

percebida como violação de direitos da pessoa humana. 

 

A abordagem policial: é um encontro entre a polícia e o público cujos 

procedimentos adotados variam de acordo com as circunstâncias e com a 

avaliação feita pelo policial sobre a pessoa com que interage, podendo estar 

relacionada ao crime ou não. (PINC, 2006 apud PINC, 2007, p. 7) 

 

Logo, a abordagem policial é um evento em que qualquer pessoa pode ser 

submetida. Está respaldada em lei, onde o poder é da policia para iniciar e conduzir essa 

ação. Trata-se também de ação perigosa ao policial, uma vez que, não se sabe o que a 

pessoa que está sendo revistada tem. Logo, sua ação está sempre direcionada por uma 

possível reação do revistado e por isso, espera-se que a pessoa abordada siga as 

instruções do policial.  

Por outro lado, Schlitter, Silvestre e Sinhoretto (2014) e Ramos e Musumeci 

(2005) apontam que as abordagens policiais nas periferias denunciam a seletividade 

racial e territorial.  Uma vez que, incorre na seleção de suspeitos. Com a fragilidade dos 

dados em relação à abordagem propriamente dita, com isso, os autores utilizaram o 

perfil das pessoas presas em flagrante, já que essa ação não decorre de uma investigação 

prévia, para refletir sobre os estereótipos na identificação dos “suspeitos”. Uma vez que, 

“essa prática é operacionalizada por um saber-fazer policial não pautado em critérios 

objetivos e permeada por um conjunto de valores e moralidades informado pelo 

cotidiano e construído na rua.” (SCHLITTER, SILVESTRE e SINHORETTO, 2014, p. 

6) 

No entendimento dos interlocutores da pesquisa, as abordagens policiais se 

limitam ao momento em que os policiais interagem com o individuo, como forma de 

revista e vasculhamento junto a um sujeito, que geralmente está em um espaço público 

sozinho ou em um pequeno grupo de pares.  

 Uma adolescente de 14 anos, pergunta no grupo:  
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A¹: Porque a polícia sobe o morro direto? 

A²: Pra tirar dinheiro dos outros 

A³: Pra pegar pó e dinheiro do tráfico 

A²: Pra matar. 

 

 Em síntese, depois de muito observar as representações em diversos espaços e 

ouvir as falas de crianças e adolescentes sobre a atuação dos policiais, observei que este 

público direciona objetivamente as práticas policiais com o arrego, com o uso das 

drogas e com o limite de supressão da vida.  

As operações e abordagens efetuadas pela polícia, sobretudo a militar, desperta 

diferentes reações em crianças e adolescentes. Uns sentem medo, outros raiva, ou 

simplesmente tomam partido de uma destas posições na realidade, seja se tornando um 

policial, seja se tornando um ‘bandido’. Entre a lei e a legitimidade, está a violência, 

seja ela física, psicológica ou verbal. Existe um limite na construção pedagógica de uma 

criança que reside em favela, pois esta esbarra num agente do estado que ao invés de 

protegê-lo, o viola, o machuca, o degrine.  

Problematizar a questão da cidadania é refletir sobre um tema amplo e com um 

debate cada vez mais propício ao contexto real. Sendo assim, limito o pensamento a 

categoria cidadania por  José Murilo de Carvalho (1987, 2004). Segundo o autor, a 

cidadania se configura no exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais. Estes 

são garantindos a partir da liberdade numa sociedade ideal. Entretanto, a liberdade é 

imperfeita o que prejudica sua dimensão na sociedade. 

A conquista da cidadania é um processo gradativo, de modo que torna-se 

necessário a aquisição dos diversos direitos. O autor fala que “uma cidadania plena, que 

combine liberdade, participação e igualdade para todos, é um ideal desenvolvido no 

Ocidente e talvez intangível” (CARVALHO, 2004). Segundo o ele, para que a 

cidadania possa ser considerada plena, o indivíduo deve ser titular dos três direitos: 

sociais, políticos e civis, sendo o primeiro pré-requisito para expansão dos demais. 

Entretanto, cada país segue um próprio caminho, sendo a construção da cidadania um 

fenômeno histórico, que admite retrocessos. 

Baseado nas três dimensões da cidadania, o autor corrobora de algumas críticas, 

principalmente a elaboração de Marshall na Inglaterra. Inclusive, na perspectiva de 

Carvalho, no Brasil, a pirâmide ocorre de forma invertida. No sentido de que ocorreram 

primeiro as leis que consideravam os direitos sociais, na era Vargas. E somente com os 

anos finais da ditadura que a inquietação e a posterior efetividade dos direitos políticos 

foram reconhecidos. Os direitos no Brasil foram doados a partir dos interesses de um 
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grupo particular. E com isso, a figura do político aparece como um intercessor entre o 

povo e o executivo de forma imediatista. 

 

O Estado é sempre visto como todo-poderoso, na pior hipótese como 

repressor e cobrador de impostos; na melhor, como um distribuidor 

paternalista de empregos e favores. A ação política nessa visão é sobretudo 

orientada para a negociação direta com o governo, sem passar pela mediação 

da representação. (CARVALHO, 2004, p. 221) 

 

Esse reorganização no cenário brasileiro enfatiza um fator preponderante, que é 

o não acoplamento do tripé dos direitos. No sentido de que, o direito a uma coisa não 

garante o direito a outra: “a proteção do Estado a certas pessoas parecia uma quebra da 

igualdade de todos perante a lei, uma interferência na liberdade de trabalho e na livre 

competição”. (CARVALHO, 2004, p. 220) É o caso do adolescente onde o direito a 

identificação civil não lhe garante o direito a liberdade de ir e vir. Ou ainda, o seu 

direito a segurança não lhe garante o direito a igualdade e a presunção da inocência.  

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988, os direitos são ampliados 

em consonância com a concepção de cidadania. Todavia, no exercício real, a prática 

ganha novo contorno. Não mais, somente a carteira de trabalho. Nesse momento, a 

identificação civil tornara-se “obrigatória” a todos os sujeitos, principalmente, os 

“suspeitos”.  Isso significa dizer que o controle sistemático da identidade não é feito de 

forma equânime a toda população. Na França, por exemplo, tem muitos estudos 

recentes que retratam a forma como o controle da identidade (control au faciès) é feito 

de forma discriminatória. Nos resultados dos estudos recentes naquele país, retratam 

que além de discriminatórios com relação à população de origem negra e árabe, os 

policiais quando os abordam não os tratam de maneira respeitosa. Nesse contexto, 

alguns casos de agressão e de prisões arbitrárias também são relatados. Bom, de retorno 

ao Brasil. suspeitos, porquê? Vejamos a situação a seguir: 

Certa vez, um adolescente de 13 anos, negro, vestido com uma bermuda, um 

chinelo e trazendo consigo a camisa do seu uniforme pendurada no ombro por conta do 

forte calor que fazia naquele dia saiu do seu local de moradia, em uma favela, para ir ao 

projeto social e foi abordado por policiais que rondavam a área. 

Ao pedir a documentação, o adolescente disse que não tinha e por isso, os dois 

policiais que realizavam a abordagem, começaram a suspeitar de sua vinculação com a 

criminalidade, chegando a agredi-lo com um tapa na cara. Foi quando o adolescente 

argumentou mostrando o uniforme da instituição e disse que estava fazendo seu 
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percurso diário para chegar ao local e que inclusive eles poderiam ligar para falar com a 

Gerente Socioeducativa e confirmar essas informações. Os policiais começaram a 

indagá-lo para saber da real existência do projeto. Satisfeitos com a informação, o 

deixaram ir. Ao fazer isso, vemos que a abordagem segue o protocolo de bater primeiro 

e perguntar depois.  Além de esta situação ser problemática pelo desrespeito a direitos 

como o de ir e vir explicita outros problemas, pois muitas vezes as abordagens 

acarretam feridas graves e a morte dos “suspeitos”, sem sequer ter o direito à contra 

argumentar. 

A atitude suspeita é um elemento estudado por diversos autores. Pinc (2014) 

relata que os policiais podem abordar pessoas que despertar suspeita em relação a 

transgressão de alguma lei. E continua, apontando que a Polícia Militar de São Paulo 

criou uma espécie de definição para atitude suspeita. Onde informa que está relacionado 

a todo e qualquer comportamento incompatível e anormal em relação ao horário e 

espaço. E ainda cita alguns exemplos, como o ato de desviar o olhar ou caminho a ser 

percorrido ao identificar um policial, ou pessoas que iniciam um processo de fuga, 

veiculo excessivamente lotado e ainda uso de vestes incompatíveis com o clima local.  

Todavia, Ramos e Musumeci (2005) demonstram, após pesquisa realizada com 

um grupo de pessoas, que as características podem corroborar para a eleição do 

elemento suspeito no Rio de Janeiro. Principalmente, no que diz respeito as classes 

sociais. Nesse sentido, elas consideram que existem pessoas que fatalmente serão 

abordadas por conta de sua aparência. 

 

Um outro ‘consenso’ aponta o território da favela e seus habitantes como 

alvo da máxima suspeição e da máxima ‘licença ‘ para quebrar regras e 

desrespeitar direitos civis.  A frase ouvida de um policial da PMERJ – ‘no 

morro, todos são suspeitos’ – resume bem o peso do território (e de suas 

marcas sociais) na lógica seletiva da polícia, fazendo eco a convicção dos 

cariocas de que esse é o segmento mais fortemente discriminado pela 

sociedade e pala ação policial. (RAMOS e MUSUMECI, 2005, p.222) 

 

Vera Malaguti Batista (2003) ressalta que as abordagens policiais no Rio de 

Janeiro são extremamente seletivas. Uma vez que, a atitude suspeita se torna uma 

estratégia de para abordar jovens, negros e moradores de favelas pelo exército de 

controle repressivo da cidade.  

 

O artifício da atitude suspeita faz parte do universo dessas medidas (de 

segurança). Se estas medidas apontam para a contenção de uma 

periculosidade difusa, a atitude suspeita aponta para uma seletividade nas 
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práticas de implementação dessas medidas (MALAGUTI BATISTA, 2003, 

p.102) 

 

De retorno ao caso, o jovem chegou ao projeto, muito apreensivo e triste, relatou 

a história em meio a lágrimas, enfatizando a questão de ter sido “esculachado, sem ser 

vagabundo”.  Parece-me que há legitimidade no esculacho, segundo o adolescente, se 

este estivesse sido desempenhando em um “vagabundo”, um ‘bandido”. Com ele, 

entretanto, por ser sem “motivo” não era compreendido, por isso lhe causava tamanha 

indignação. As representações e percepções frente ao esculacho oscila em detrimento da 

validade da ação em relação aos sujeitos. Logo, ele pode ser tolerado ou não a partir da 

forma, do contexto, do espaço e do sujeito em que ele é aplicado.  

Por sua vez, o adolescente foi indagado sobre a localização da sua 

documentação. Ele, por sua vez, conta que sua mãe rasgou todos os documentos dele, 

inclusive a certidão de nascimento, quando estava sob efeito de substâncias psicoativas 

e que ele não sabia o que fazer por conta dessa situação.  

Todavia, a ausência de documentação não foi o motivo pelo qual ele foi 

abordado inicialmente. Entende-se que há um estereótipo de abordagem policial, o 

adolescente é negro e estava de chinelo, bermuda e sem camisa, saindo de uma favela. 

Neste cenário, basicamente tem-se duas questões intrinsecamente ligadas, 

seletividade punitiva e cidadania controlável. Controlável, pois determinados meios de 

exercícios plenos da cidadania tornam-se, meios de controle social. O sujeito ao ter 

características socialmente construídas para enquadramento de suspeito tem seus 

direitos reduzidos a um mero papel. Segundo, Marcia Leite há uma “clara percepção da 

exponenciação dos riscos associada à ‘cidadania de geometria variável’, como algo que 

marca o lugar dos favelados no Rio de janeiro e na sociedade brasileira.” (2008, p. 141). 

A ausência de um documento em conjunto com suas características físicas é capaz de 

eliminar um principio fundamental no Direito Penal, que é a presunção de inocência.  

A identificação civil como um pressuposto básico de gozo efetivo dos direitos da 

cidadania plena, aumenta as possibilidades de controle e monitoramento de cidadãos. 

Obter a identidade passa a ser um passo fundamental e necessário para o 

reconhecimento do indivíduo como cidadão e proporciona não só o acesso aos serviços 

públicos, como também promove a garantia dos direitos fundamentais, a si, mas 

também aos outros, quando a ausência do documento torna-se uma excludente de 

cidadania e consequentemente aos direitos atribuídos a esse status.  Isso nos remete a 

Misse (2010) quando ele evidencia que o processo de sujeição criminal incorpora a 
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rotulação e estigmatização numa identidade social, ligada diretamente a incriminação. E 

enfatiza que pode haver a sujeição criminal, como no caso acima, sem que haja 

incriminação. 

Não há sujeição criminal sem incriminação, mas pode haver incriminação 

sem sujeição criminal. O que distingue radicalmente a incriminação de um 

indivíduo de sua sujei- ção criminal é representado socialmente, grosso 

modo, pela distinção entre “bandidos” e não bandidos. (MISSE, 2010, p. 28) 

 

As classificações penais são arbitrárias e fundamentam-se em representações das 

ações criminosas, formulando generalizações incapazes de abarcar a complexidade 

encontrada no mundo, como tivemos a oportunidade de ver por meio dos relatos 

transcritos acima.  

Por isso, a busca efetiva por direitos também leva a sua perda, é necessário 

reconhecer o limite do direito na sociedade e ao mesmo tempo buscar sua 

universalização, repensando as estratégias que o controle sociopunitivo encontram no 

exercício da cidadania de qualquer sujeito. 

Outra situação envolvendo a questão, diz respeito a uma conversa informal com 

um adolescente de 14 anos, também negro. Diariamente, ele ia à sala de Serviço Social 

cumprimentar os profissionais e quando a sala estava vazia, ele se sentava e costumava 

relatar situações do seu cotidiano. Certa vez, ele construiu um diálogo da seguinte 

forma: 

 

Adolescente: Ih, você não sabe o que aconteceu comigo hoje, levei 

uma dura no Campo São Bento, aliás, sempre levo uma dura. Tava eu 

e meu parceiro conversando sentado lá nos bancos e chegou os caras. 

Daí um virou pra mim e disse: 

Policial: E aí, menor, você é do movimento? 

A: Não, senhor! 

Policial: E você menor, já apertou um baseado? 

A²: Não, senhor! 

 

 O adolescente parou a reprodução do diálogo e disse: “eu sou negro e meu 

amigo é branco. Me deu maior vontade de perguntar para o policial, porque a pergunta 

era diferente”. E então, acabei realizando a primeira intervenção em relação ao caso, 

indaguei-o sobre o motivo de não ter feito a pergunta. Ele foi rápido e objetivo ao 

responder: “tá doida, ia levar um tapa na cara”.  

 

O que é mais suspeito: uma pessoa pobre andando na zona sul ou uma pessoa 

rica andando perto de uma favela?’. Em todos os grupos, concluiu-se que 

ambos são suspeitos, embora por diferentes motivos: um jovem negro e pobre 
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andando a pé em um bairro de classe media é vista pela polícia como 

provável assaltante ou traficante, tornando candidatos a uma abordagem 

violenta, enquanto que um jovem branco com aparência de classe média, em 

um carro, dentro ou fora de uma favela, é visto como possível usuário 

adquirindo drogas e torna-se candidato a extorsão. (RAMOS e MUSUMECI, 

2005, p.78) 

 

Crianças e adolescentes negros e moradores de favela, constroem desde cedo à 

reflexão sobre a acusação social, evidenciada por Misse (2010), uma vez que, essa 

difere da questão do esteriótipo que é atribuída por terceiros. A acusação social também 

causa efeitos nos sujeitos. 

 

A acusação social que constrói o criminoso (e que coincide com o início do 

processo de incriminação) é sempre resultante de uma interpretação 

contextualizada, entre agentes, de cursos de ação cujo significado “normal” 

ou “desviante” se produz nesse mesmo processo e não antes dele. (MISSE, 

2010, p. 22) 

 

 

 Ele continuou a narrativa, relatando que o policial pediu o celular dele e ao ter o 

aparelho em mãos, ele disse: 

 

P: “Se eu olhar e encontrar um funk de apologia ao crime ou tráfico, posso 

esculachar?” 

A: Sim, senhor! 

P: Desbloqueia ai então. 

 

A seletividade na abordagem policial, no geral, é precedida de uma categoria 

que o antropólogo Lenin Pires (2006) se propôs a analisar, que é o esculacho. 

Entendendo a categoria do esculacho como uma prática social, onde a ética, ou a falta 

dela, é carregada de moralidades por parte dos agentes da lei contra um sujeito 

“suspeito”, incidindo em ações cujas diversas formas de violência controlam a situação. 

O adolescente diz que só ouve rap porque seu sonho é ser um rapper, porém 

havia um funk8 que um colega tinha enviado pelo aplicativo “Whatsapp”. O policial, 

clicou na música, ouviu a letra inteira, não haviam indícios, mas entendeu não ser 

suficiente para finalizar a abordagem. Decidiu ler as conversas do adolescente nas redes 

sociais, nada encontrou. Revistou a mochila do adolescente, encontrou um frasco de 

remédio de alergia, o policial cheirou e falou para o outro policial que o acompanhava 

que possuía cheiro de cereja. Com isso, resolveu finalizar a abordagem, dizendo:  

P: “Se eu ver vocês aqui novamente não vai ter jeito” 

                                                           
8 Janela aberta –Mc Nego do Borel. 
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A: O espaço é público, senhor. 

Levou um tapa na cara... 

P: O que o você falou? 

A: Nada não, senhor! 
 

A cidade é composta de diversos espaços territoriais com peculiaridades 

diversas. A favela, por sua vez, possui uma dinâmica socioeconomica e cultural bem 

especifica. David Harvey (2012), um importante geógrafo urbanista e sociólogo 

britânico, trabalha com um tema essencial a essa questão, que é o direito à cidade e à 

cultura pelo viés econômico.  Na cidade, a tendência é a divisão por áreas urbanas e a 

divisão propicia o conflito. Ter a cidade funcionando como um corpo político coletivo 

linear parece improvável para o autor. Neste cenário, de divisão e conflito, a atividade 

criminal ameaça a segurança individual a todo momento, o que gera demandas 

populares por controle e repressão policial. 

A democratização do direito a todos os espaços da cidade, por todos os sujeitos, 

necessita, imperativamente, fazer parte da construção sociopolitica e cultural de todos 

os habitantes. Hermano Vianna (2006), ressalta a dificuldade em  agregar as culturas em 

uma metrópole de extremo controle social, “é claro que a mediação cultural é cada vez 

mais difícil de acontecer numa cidade que vive sob o tratamento de choque separatista 

do atual Rio de Janeiro”, mas pondera que a favela ganha uma ressignificação do espaço 

através do funk, que mantém uma identidade especifica do público a partir das 

interações sociais que ocorrem neste espaço. 

Por sua vez, Adriana Facina (2010), historiadora brasileira que estuda o 

movimento funk, aponta que o funk é um meio cultural urbano, carioca e familiar, 

porém, a familiaridade não foi domesticada, sendo assim, torna-se selvagem aos olhos 

da população, que tende a “demonizar” o funk, por falta de familiaridade. Esse contexto 

favorece a demonização do ritmo, que se dedica a cantar o cotidiano de um espaço 

estranho ao restante da cidade. Literalmente, na favela “o ritmo é outro”, isso não 

significa dizer que, a dinâmica na favela é ruim, apenas diferente, gestando sua cultura, 

sua história, sua realidade.  

 

A associação entre artistas do funk e “traficantes” como heróis da juventude 

favelada não é casual. O perfil sociológico de ambos é o mesmo de qualquer 

jovem de favela. A construção da imagem do “traficante” como ameaça à 

sociedade, substituindo outros estereótipos, como o do “comunista”, cria um 

novo inimigo que justifica a continuidade da opressão do povo pobre em 

novos marcos. (FACINA, 2010, p.3) 

 

 



66 

 

Funk, tráfico e crime são características atribuíveis a jovens negros e moradores 

de favela. A possibilidade de atribuição, remonta um panorama tão idealizado por um 

conjunto de grupos que torna-se suspeito, inclusive para crianças e adolescentes. E 

mais, a condição de morar no mesmo território não iguala seus moradores. A distinção 

não está apenas na atitude, nas ações que costumam separar “vagabundo” de “morador”, 

mas de distinguir e classificar com as características iniciais.  

A construção do suspeito ou da atitude suspeita, se tornou intrinseca à ação 

policial. Segundo Ramos e Musumeci (2005), existe uma resposta clássica, quando se 

indaga a uma policial sobre o que é suspeito, segundo elas, eles dizem que “para o 

policial não existe pessoa suspeita, apenas situação suspeita” (2005, p. 38). Elas 

entendem que essa é uma resposta institucional, padrão e utilizada pela maioria dos 

agentes quando questionados. Todavia, segundo Jacqueline Muniz (1999),  “do ponto 

de vista pragmático da cultura policial das ruas, suspeitar consiste em ‘uma atitude 

saudável’ de todo policial” (1999, p.16). 

 Em novembro de 2015, um educador procurou o setor de Serviço Social, com 

um papel na mão, sentou, mostrou-me um papel e disse, olha o que X (um adolescente 

de 12 anos) desenhou. Fez uma cara de surpreso com meio sorriso, um certo sarcasmo. 

Era uma arma, muito bem desenhada por sinal.  

 

Figura 1 – Arma desenhada sobre papel 

 

 

Exclamei: belo desenho! Ele disse: pedi para todos os educandos da oficina 

desenhar o que acham sobre algo que tivesse relação com o dia da consciência negra e 

ele desenhou isso. Perguntei se ele tinha falado com o educando sobre o desenho, ele 

diz que não, recolheu de todos e só viu ao final da oficina, quando todos já tinham 

descido. Pedi para tirar uma xerox e disse que falaria com a gerente socioeducativa. Ele 
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disse que eu podia ficar com o original e eu disse: ok, me deixe pensar um pouco sobre. 

Naquele pequeno intervalo de pensamento (enquanto eu procurava a gerente, cerca de 2 

minutos) várias eram as possibilidades de construção daquele desenho ao meu ver. Ele é 

branco, muito branco, mas mora na favela, será que é o que ele ver, será que ele associa 

sempre o negro como autor da violência ou o negro como vítima da violência. Cheguei 

a gerente já mostrando o desenho e ela perguntou quem fez, eu disse: o X, durante a 

oficina de cidade quando o educador pediu para eles desenharem  qualquer coisa sobre a 

consciência negra e foi isso que ele desenhou. Três dias depois, o mesmo educador 

retornou a minha sala com uma outra atividade do educando, agora uma charge. 

 

Figura 2 – Charge 

 

 

 

Ele disse que os demais educandos acompanharam o raciocínio da ativdade, mas 

que X, não. Ficamos quietos, olhando um pra cara do outro e eu só conseguia me 

perguntar, porque.... O dispensei falando que ia pensar e o chamaria para conversar. 

Fiquei pensando nisso por duas semanas. Incomodava meus pensamentos e eu não sabia 

como intervir. Vinte dias depois, chamei o adolescente para uma conversa na sala do 

Serviço Social, só nós dois. Ele falou: “ah, o que eu fiz?”. Aí eu disse que estavamos ali 

apenas para conversar, trocar uma ideia sobre a consciência negra e ele disse: ah é sobre 
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o desenho né...e abaixou a cabeça. Eu disse: também, mas falando nisso, porque você 

desenhou aquilo. Ele disse: eu desenhei o que veio na cabeça, foi isso. Eu fiz: hum e 

fiquei em silêncio, já a charge,  ele me explicou exatamente como escreveu, que o 

menino estava roubando a senhora. Eu, mais uma vez, não sabia o que fazer, fiquei 

calada e disse, tá bom meu amor, depois a gente conversa mais sobre isso. Um mês após 

a ultima conversa com o adolescente, a mãe dele foi renovar a matricula. Precisava 

aproveitar o ensejo da situação e conversar com ela sobre isso. Ela se mostrou 

assustada, disse que vem trabalhando isso nele há alguns meses, pois ele fez uma 

postagem nas redes sociais, afirmando que “preto tem que comer”. Ela tem pós-

graduação na área educacional e, por isso, diz construir uma interlocução com seus 

filhos a respeito do preconceito, inclusive por residirem em “comunidade”. Ela orienta 

os filhos a cumprimentarem com respeito as pessoas inclusive as inseridas no tráfico. 

Posterior a isso, o adolescente não expressou nada relativo a essa conduta. 

 Malaguti Batista (2003), explicita em sua obra sobre drogas e juventude pobre 

no Rio de Janeiro, que o problema de drogas é vinculado a questões econômicas e 

ideológicas, pois o sistema produz e reproduz uma visão esquizofrênica da utilização 

das drogas. Por um lado, estimula sua produção, comercialização e circulação e, por 

outro lado, constrói concomitamtemente um grande aparato legal e ideológico de 

fundamentação das ações estatais de criminalização e demonização sobre as atitudes 

que envolvam as drogas.  

Estudos que tratam da análise da economia de droga afirmam que a política 

de repressão na verdade dinamiza esses circuitos econômicos, e que a 

economia de mercado funciona perfeitamente para o lucro dos fornecedores 

que controlam o tráfico de drogas proibidas...O tráfico se utiliza da ameaça 

de violência do Estado para deter completamente o controle do preço daquela 

mercadoria. (MALAGUTI BATISTA, 2003, p. 83) 

 

 A autora trabalha com a criação do mito da droga, que fundamenta e favorece o 

processo de repressão e controle que são cada vez mais potencializados com as 

manchetes da mídia que acaba por patrocinar uma opinião pública cada vez mais ríspida 

e centrada na produção do fato e não na identificação de seus fatores.  

 Drogas e armas, para crianças e adolescentes pobres, moradoras de favelas e 

espaços populares, estão instaurados em um processo de resignificação. Ao mesmo 

tempo que essa realidade se inscreve como estranha e ameaçadora aos olhos de 

moradores de outros espaços da cidade, para esse público específico, a convivência 

diária com esses elementos, retiram de seus olhos os preceitos demonizadores dessas 
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ações. O dificil é conviver com as ações policiais. Estas sim, na visão das crianças, são 

violentas e  criminosas.  

 Quando apontei o ciclo crime-violência-crime, quis chegar ao ápice do 

espetáculo das relações sociais crúeis na contemporaneidade, a morte. A guerra urbana 

travada diariamente contra as drogas gera uma série de violência aos que estão ligados, 

direta ou indiretamente a esse contexto. Tráfico de drogas como crime, gera a ação 

violenta para o seu enfrentamento, que resulta em outro crime, o homicídio, seja qual 

for a vítima que tem seu corpo estirado no chão, traficantes, policiais ou os moradores 

locais. A morte é encarada como o produto final da violência na favela mas, em 

verdade, ela é o início de uma série de violações que estão circunscritas nesse meio. 

 

2.3 – Operações policiais nas favelas  

 

 As operações policiais nas favelas dizem respeito a um grupo de policiais, sejam 

eles militares ou civis, que se direcionam aos territórios favelados com o intuito de 

intervir na dinâmica local a procura de armas e drogas para apreensão e prisão dos 

responsáveis por tais materiais. Contudo, essas operações, na maioria das vezes, 

ocorrem violentamente. Pois, uma vez que, um território é habitado por um grupo do 

comércio varejista de drogas, e este recebe uma visita indesejada, neste caso a polícia, a 

tendência é haver um confronto violento entre os grupos.  

 Michel Misse, em vários trabalhos, aponta para a acumulação social da 

violência. E relata que a letalidade policial nas operações é grande, o que ocasiona 

mortes dos traficantes, mortes de pessoas inocentes, mortes por bala perdidas e também 

mortes dos policiais. Neste contexto, também ocorre a extorsão, o “esculacho” 

anteriormente referido e as mortes por execução (algumas das “auto de resistência”) que 

jamais serão objeto de investigação. Na concepção deste autor, a polícia justifica a 

letalidade dos conflitos pela presença de armas pesadas no lado dos traficantes, já estes 

justificam o implemento em armas pois além do território estar em disputa com outros 

grupos de traficantes que podem “invadir” as favelas, os policiais também atuam de 

forma violenta e os traficantes preferem o confronto pois sabem que podem morrer caso 

sejam pegos e se entreguem. Isso é o que Misse chama de “acumulação social da 

violência”. 

 A imprevisibilidade da ação policial é administrada violentamente pelo grupo 

armado do morro. Todavia, por mais que os policiais saibam que estão numa operação 
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que oferece risco, o maior medo do policial, segundo Ramos e Musumeci (2005) , são 

os confrontos. A generalização do medo em todos os integrantes da guerra, policiais, 

bandidos e moradores, é um instrumento de propagação da necessidade de 

envolvimento estatal.  

 

O medo e, acrescente-se, a ‘politica do medo’, que instrumentaliza a 

insegurança com rendimentos políticos e manutenção de relações de poder, 

fermentam a busca frenética de ‘inimigos’ localizáveis para o estado de 

desproteção e desamparo. (FRIDMAN, 2008, p.78) 

 

E o medo não é construído apenas no estopim guerrilho, não está vinculado 

apenas aos sons dos tiros durante a operação, mas também na instrumentalização dos 

corpos ostentados na favela, sejam mortos, feridos ou presos. Até porque, o principal 

objetivo das operações policiais na favela, está na visibilidade que a polícia orquestra 

nas principais vias públicas da cidade. Ao ponto que uma operação na favela traz medo 

e insegurança, nos outros espaços da cidade, uma operação gera segurança, tendo em 

visto que sua função primordial é eliminar o crime e proporcionar a sensação de 

proteção.   

Com a finalidade de ilustrar os dois pontos centrais na perspectiva da atuação 

policial para crianças e adolescentes, separei um caso capaz de agregar diversas 

questões que permeiam o fazer profissional da polícia, inclusive a abordagem e a 

operação policial em um mesmo momento.   

O adolescente, de 17 anos de idade, chegou a instituição bem cedo e sua 

permanência foi autorizada pela gerente. Quando ele foi a Sala de Serviço Social, 

perguntei se poderíamos conversar, não como Assistente Social, mas como 

pesquisadora e que estava estudando a questão da juventude e a violência, e que embora 

estivessemos na sala do Serviço Social, era meu horário de almoço e ia usar para ouvir a 

história dele. Pedi a autorização para gravar. A gravação se estendeu por 42 minutos e 

49 segundos. Abaixo, seguem os trechos de maior ênfase da narrativa. 

Ele estava vestindo de bermuda, tênis da nike e camisa da Lacoste, cabelo e 

barba a fazer. Sentado a minha frente, me olhava nos olhos e começou a contar o dia em 

que foi apreendido. Disse que tinha ido buscar a quentinha. No caminho deu falta do 

garfo e da faca. Ao retornar foi surpreendido pelos policiais. Tentou sacar a pistola que 

tinha, “mas o policial foi logo enconstando o bico do fuzil no peito dele”. Com ele, 

tinha uma pistola e um rádio transmissor. O adolescente era um dos “atividades” (são os 
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sujeitos responsáveis pela identicação da presença de um grupo rival na favela, seja de 

outra facção ou policiais, evidenciando o risco de ação violenta.) do tráfico local. 

Segundo ele, o policial fez ele de escudo até chegar no alto do morro. 

 

“Tinha um morador sentado na pracinha assim ai ele mandou todo 

mundo sair fora... Ai ele mandou o morador sair dali e eu fiquei 

pensando: não sai, não sai, não sai...ai o morador ficou mexendo na 

maçaneta para abrir a porta ai os cara aqui não zé aqui não. Os caras ia 

me matar do mesmo jeito, porque se viesse os caras dessem de cara 

com os moleques eles iam dar tiro em cima de mim e dos canas do 

mesmo jeito. Ai os canas falaram assim: ai zé uma tretinha, vamos 

jogar ele ai mesmo. Ai o morador saiu da casa e gritou: Não, aqui não, 

na minha casa não. Ai tinha uma outra mulher, olhando da janela. Ai 

os canas, aqui não zé, está cheio de morador, aqui não, cheio de 

criança aqui. Ai ele me deixou sentado na escada. Ai o pai da minha 

ex namorada passou, ai ficou olhando assim, a filha dele desesperada, 

ele disfarçando com uma garrafa de água na mão. Mas, tipo como, ele 

estava peidando mais que eu.” 

 

Este trecho acima apresenta uma circunstância em que os policiais, ao identificar 

que o jovem era envolvido com o tráfico, estavam lhe encaminhando para cima do 

morro para que ele fosse executado. Por ser um roteiro típico, tanto o jovem quanto os 

moradores tinham consciência de que a intenção dos policiais poderia ser a execução. 

Outras moralidades interviram na ocasião fazendo com que os policiais não 

terminassem a execução no local, como a presença de muitos moradores e crianças 

como testemunhas. No entanto, estes sabiam que pouco poderiam intervir. A presença 

deles era uma forma de intervenção limitada, pois eles não tinham direito a falar ou 

interromper a ação dos policiais, somente a presença e o medo poderiam constranger. 

A construção do medo na favela, gira em torno de dois elementos: a extorsão, a 

morte ou a prisão arbitrária. Presenciar o fim da vida de alguém, é manter vivo na 

memória o apogeu da crueldade. Ninguém quer ser testemunha, inclusive, porque em 

algumas situações a testemunha se torna a próxima vítima, com a “queima de arquivo”. 

Todavia, também se torna difícil intervir numa cena de pré execução quando não se tem 

armas, forças ou possibilidades de atuação. Neste momento, a polícia tem o controle 

pleno de uma situação insustentável. A iminência da morte, se torna morte para todos 

em volta, é o fim da vida, da situação, da luta, da resistência, fim da possibilidade de 

seguir. 

  

“Vão bora, seu safado, e agarrou na minha camisa assim e foi levando, 

quando chegou na santa, mandou chamar o X, que tinha rodado 

também (pai de uma adolescente de 12 anos do projeto social). 
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Policial: e ai não vai dar nada não né... 

A: dá o que mano, não tenho nem um mês de boca. 

P: um mês e já de peça, liga ai então que nós vai ver o dinheiro. 

A: iiii que dinheiro, vida de atividade não é assim não.  

P: Atividade? E essa mochila ai?  

A: Essa mochila , não é minha não. 

P: Agora é!  

Eu: então, na verdade você só rodou com a pistola?  

A: Isso ai! A mochila na verdade era de X (um adolescente de 15 

anos, que já foi do projeto), ai ele deixou cair.” 

 

A prática de modificar o local do crime, também se constitui como um crime e é 

amplamente associado à figura dos policiais. Neste caso, e no caso em que falamos 

sobre o assassinato de 4 jovens, as falas foram pertinentes a essa cultura. É comum, por 

exemplo, os adolescentes terem medo de uma abordagem policial, a famosa revista, pois 

existe um receio em atribuir ao sujeito revistado, alguma “carga” para que ele possa ser 

indiciado criminalmente. No caso do adolescente acima, além de uma pistola, lhe foi 

agregado uma mochila com drogas e foi julgado por associação ao tráfico de drogas. 

Atribuir-lhe algo que não era seu, lhe traz desespero e medo. 

 

 “Aí teve uma hora, que tipo, parece que ele tinha esquecido a gente, 

ai tinha um buraco assim no chão, ai eu pensei, vou pular aqui, ai os 

caras, qual foi ta pensando que vai conseguir fugir, já olhou a 

quantidade de fuzil que tem aqui, para poder te furar todo. Ta me 

olhando por causa de quê. Ai eu fui e abaixei a cabeça, ai olhei pra ele 

de novo, ai abaixei a cabeça, sabe quando você está sendo muito 

oprimido e não pode fazer nada, então, é isso. Risos. Ai zé você é 

muito abusado, já deu uns tapas nele já, ainda não. Ai o policial veio 

andando por trás de mim, fiquei olhando pra bota nele e pá, ai veio 

bico, chute, cassetada e tudo. Ai os caras começaram a desenrolar, 

deram cinco mil para soltar a gente, pegaram os cinco mil e ainda 

prenderam a gente.” 

 

A extorsão policial ou ainda, o arrego, é uma ação recorrente no tráfico de 

drogas. Misse (2007; 2008) trabalha com a categoria de mercadorias políticas, para 

designar as formas de trocas que envolvem os custos e negociação estratégica de 

proteção dos mercados ilegais. Para o autor, “mercadoria política” designa algum bem 

público apropriado de forma privada e transformado em mercadoria pelos agentes 

públicos. Neste caso, o direito a vida e o direito a liberdade são transformados em 

“mercadorias” a serem compradas pelos traficantes aos policiais. No caso acima, vemos 

que os traficantes “desenrolaram” e pagaram cinco mil para que o jovem não fosse 

morto pelos policiais. Misse descreve que com a criminalização da venda ou guarda de 
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“entorpecentes”, com a promulgação do Código Penal de 1940, seguido do 

endurecimento das legislações na contemporaneidade, a corrupção deixa de ser 

concebida como um desvio e ganha um status de legitimidade. Neutraliza-se a culpa 

para desenvolver a troca.  

 

Exatamente no período em que a legislação endurece, o mercado ilícito de 

achaques e propinas torna-se mais atraente, diminuindo o volume de 

incriminações. Não me parece plausível que esse endurecimento das penas 

possa ter dissuadido consumidores e vendedores pela simples razão de que 

uma nova mudança na legislação, ainda mais dura, decretada em 1980, não 

impedirá a tendência de aumento da criminação do movimento nos anos 

1982-1985, um período em que também aumenta a incriminação de policiais 

acusados de exigir propinas de acusados por tráfico de entorpecentes. 

(MISSE, 2007, p.145) 

 

 

Com isso, o pagamento de propina se ampliou e passou a ser imposto por 

agentes do Estado. Com o intuito de garantir, de alguma forma, a reprodução da 

ilicitude local, “Contudo, por mais que o arrego seja pago, as polícias não são 

instituições coesas, de modo que alguns plantões aceitam o arrego e outros não 

(GRILLO, 2013, p. 91)”.  O caso narrado pelo adolescente aponta a legitimidade dessa 

ação. Tem-se o “desenrolo” do valor necessário para não prender ou apreender os 

envolvidos. Todavia, o ato de pagar o arrego, não mais se configura em garantia de 

continuidade ou ruptura da ação “defendida”.  

O arrego na conjuntura da favela, é visto como um instrumento, não só de 

negociação, mas, de controle das ações dos dois grupos. A duplicidade da atuação, 

quem paga e quem recebe, oferece uma sensação de segurança para ambas as partes. Do 

ponto de vista dos traficantes, pagar o arrego, é garantir a continuidade de seu trabalho 

em segurança, ou seja, manter as atividades do tráfico e até mesmo seu momento de 

lazer, como o baile funk, a salvo de qualquer intervenção violenta na área. Do ponto de 

vista policial, além de onerar sua ação, garante também sua segurança, uma vez que a 

abordagem será interrompida. Logo, o arrego além de permitir a presença do tráfico na 

favela, também pode ser uma das variáveis que compõe algumas operações na favela, 

quando não paga. É o caráter indiscriminado da atuação policial. 

O Estado perdeu o monopólio da violência, pois as instituições policiais e de 

repressão abrigam em seus quadros, uma quantidade imensa de agentes 

dispostos a todo tipo de negociação com o crime em troca de recompensas. 

(FRIDMAN, 2008, p. 79)  
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O arrego hoje, configura-se também como uma prática rentável, como um 

processo de enriquecimento do agente estatal, inclusive pelo discurso de que os agentes 

da segurança pública não são bem remunerados. Acabam, então, sendo uma forma de 

complementar sua renda. Porém, com a disseminação desse mercado ilegal, surgiram 

com ele, processos de investigação para apurar essa prática. Entre a rentabilidade 

financeira e uma sanção administrativa e penal, estão os agentes que recebem a propina, 

mas não executam o combinado.   

 Crime-violência-crime, essa situação narrada acima evoca claramente a 

violência após a uma ação criminosa. A sessão de violência física e verbal é clara,  não 

há motivos para tal. O adolescente já estava imobilizado e a força policial, naquele 

momento, não era proporcional à dele em hipótese alguma. 

 Contudo, as formas de violência não se encerram na abordagem policial. É 

também é parte do Sistema de Justiça. O atendimento socioeducativo é executado por 

instituições no âmbito estadual. Em tese, com a apreensão do adolescente ele é 

encaminhado a Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente. Posteriormente, seguem 

para Centro de Triagem e Recepção, onde deve ficar por 72 horas, unidade dentro do 

Sistema Socioeducativo do Rio de Janeiro. Por último, seguem para o Centro de 

Socioeducação Dom Bosco (antigo Padre Severino), onde podem ficar, no máximo, por 

45 dias. Mas, a seguir, vamos perceber que as ações não acontecem como prescritas. 

 

“Na delegacia: eu fiquei lá maior tempão, cheio de fome, fiquei lá 

quatro dias, sem tomar banho. Ai meu irmão: você está precisando de 

alguma coisa? Po, tava precisando de tudo, mas falei que não tava 

não, ai ele ta bom, pegou e foi embora... De lá fui pro CTR, tinha uns 

‘alemaozinhos’ lá no ‘chiqueirinho’. Ai os agentes lá, falou assim: 

chegou né bandido, onde os filhos choram e a mãe não vê. Ta 

pensando o que, que você está na DPCA, se você fizer alguma coisa 

aqui, você vai entrar na porrada. Ai, como, quando cheguei lá no 

CTR, logo baixei a bola. Vários vagabundos pelados, ai eu: caraca 

mané.” 

 

Segundo Ramos e Musumeci (2005), do ponto de vista dos adolescentes, ser 

menor, aciona uma estratégia que pode evitar maior violência (2005, p.77).  Pelo menos, 

durante as abordagens policiais nas ruas.   Por isso, alguns policiais acham que seja leve 

a consequência penal para os jovens e tendem a fazer a “execução” penal nas ruas para 

não terem a impressão de estarem “enxugando gelo”.  

Contudo, os órgãos que executam a política para esses adolescentes em linhas 

gerais, não trazem essa segurança, ou a capacidade de redução da violência. E chegar ao 
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sistema socioeducativo é se deparar com o fim de mundo. Não só pelo contexto físico 

da instituição, mas pelo sentimento de derrota moral. “Chegou né bandido”, bem vindo 

ao estigma direcionado claramente. O adolescente não passou por nenhuma audiência, 

foi apreendido apenas tendo os próprios policiais como testemunhas. O princípio da 

presunção de inocência não existe, e, ainda assim, não cometeu nenhum crime, são atos 

infracionais. As instituições são distintas, DPCA (nas cidades que tem essa unidade), as 

delagacias comuns e o DEGASE, mas, o contexto é o mesmo, controle sociopenal e 

repressão, com agressão e sem garantia de direitos.    

 

 “A mulher falou assim: é verdade que no dia tal, tal tal, você estava 

com uma pistola nove milimetros... ai falando pra caraca, lendo varias 

coisas... um radio transmissor e uma mochila com 68 pinos de cocaína 

e 46 dolos de maconha? Aí, eu falei: posso falar o que aconteceu? Aí 

ela: pode falar. Eu fui buscar minha marmita lá na X, ai meio que 

parei de falar né, mas ela disse: vai continua. Mas, como? Ela tem 

maior olhão, dá maior medo, ai fui tava voltando, ai olhei na tampa da 

quentinha, tava faltando o garfo e a faca e voltei pra pegar, ai quando 

eu olhei o policial já veio me panhando, ai veio me algemou e me fez 

de escudo até o alto do morro. Eu: mas, ai você não falou que a 

mochila não era sua? (ele continou a falar) ai ela falou: então você era 

do tráfico né. Ele: é, eu trabalhava no tráfico. Ela: porque? Ele: porque 

emprego tá difícil e eu não conseguia comprar minhas roupas e 

minhas coisas. Ela: ah você tem muita cabeça, pra quem tem um mês 

de boca. Ele: mas a gente que mora na comunidade, sabe como é a 

convivência, tem visão de como as coisas acontecem né...” 

 

Talvez aqui seja o motivo real de delimitação do tema: crianças e adolescentes 

pobres e moradores de favelas. Sim, tem diferença, e a diferença é essa: “mas a gente 

que mora na comunidade, sabe como é a convivência, tem visão de como as coisas 

acontecem né”. Não é falar da favela de forma pejorativa.  Pelo contrário, é evidenciar 

que a dinâmica da favela é diferente dos outros espaços da cidade. 

Machado da Silva (2004; 2010), desenvolve um estudo sobre favelas e propõe 

uma categoria analítica relativa a sociabilidade violenta. Para o sociólogo, a 

sociabilidade violenta não é caracterizada pela ausência do Estado e sim pela 

convivência entre o aparato legal e institucional frente à violência. Embora todo o corpo 

esteja regido por essa forma de sociabilidade, as áreas populares são afetadas 

diretamente. O uso da força é um elemento crucial na forma de organização social das 

relações.   

A favela, desde sua gênese, é encarada como um problema. Seja geográfica, seja 

no âmbito da criminalidade e violência. A convivência de dois conjuntos diferentes, 
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mas que não são opostos ameaça a organização social da cidade. Quando a violência se 

torna o centro das atenções, temos a sociabilidade violenta. 

 

Esse quadro sofre uma profunda transformação quando as favelas passam a 

ser tematizadas na linguagem da violência urbana. Nesse momento, o perigo 

imputado a elas deixa de ser uma questão urbanística, relacionada ao 

fortalecimento de uma categoria social em franco processo de incorporação 

socioeconômica e política. As favelas passaram a ser vistas – pouco importa 

o quão errônea possa ser essa compreensão – como o valhacouto de 

criminosos que interrompem, real ou potencialmente, as rotinas que 

constituem a vida ordinária na cidade. Em resumo, como efeito da 

consolidação da violência urbana, modificaram-se profundamente os 

conteúdos que, na perspectiva dominante, definem as favelas como um 

problema urbano. Sem qualquer intervenção de sua parte que justificasse essa 

revisão, os moradores foram criminalizados justamente quando pareciam 

bem sucedidos no esforço de participar do debate público. (MACHADO DA 

SILVA, 2010, p.297) 

 

 

Há ética, há moral, existem costumes e principalmente há leis. Não digo 

necessariamente sobre as normas e regras codificadas, mas na favela há leis sociais que 

não são escritas, mas são de conhecimento amplo de seus moradores: desobedeceu, tem 

sanção e e os limites das penalidades é o fim da vida. A lei de talião impera na favela, 

da mesma forma que determinados serviços não chegam a favela. Alguns artigos do 

Código Civil e do Código Penal também não alcançam seus limites geográficos. Ouso 

dizer que poucas tipificações alcançam a favela, como o tráfico de drogas, que inclusive 

conta com uma legislação específica.   

Em verdade, a legislação é encarada de forma diferente em diversos espaços, por 

exemplo, o acesso a saúde, que é um direito universal no Brasil, deveria ser garantido a 

todos e de forma igualitária, mas, o estigma também alcança os equipamentos de saúde. 

 

“CRIAAD, tempo indeterminado, dependendo do seu comportamento 

você sai, mas se evadir a primeira vez você pega internação. Mas, eu 

já pulei duas vezes. Mas, fui direto no fórum. Tinha aparecido vários 

caroços estranhos na minha parte íntima, e os garotos lá tavam tudo 

assim, ai eu falei com a técnica, a assistente social lá, ela mandou eu 

esperar, ai eu fui pulei, fui direto no posto e depois fui pra casa, cortei 

o cabelo e voltei pro fórum, ai no fórum, e eles pediram um 

comprovante. Aí voltei no posto expliquei a situação, eles ficaram 

com medo perguntando se não ia dar nada pra eles , ai eu disse que só 

queria um comprovante, que não o pessoal falou que não ia dar em 

nada não, era uma consulta normal.” 

  

Escolher entre progredir a medida socioeducativa e acessar um direito não deve 

ser uma escolha tranquila. Era só uma consulta médica. As escolhas na juventude estão 

difíceis, mas existem determinados contextos em que a dificuldade piora 
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exponencialmente. Outra questão sobre escolha que está em consonância com as 

oportunidades diz respeito aos sonhos e ao poder de consumo. Consumir o que sonha, 

ou apenas sonhar, se torna uma das tarefas mais difíceis, para os jovens pobres e 

moradores de favela. 

 

“Caraca eu ganhava muito dinheiro por dia. Você sabe que esse valor 

você não tirar agora em um emprego formal. Aham, caraca olha R$ 

870,00 por dia, gastava tudo no dia, comida, droga. Mas, sabe porque 

eu não guardava dinheiro, porque eu não sei o dia que eu ia morrer. 

Não tinha mais emprego, eu trabalhei em quentinha, no lavo-jato, de 

faxineiro, não quero sujar minha ficha de novo...” 

 

 

 Nossa conversa se encerrou aqui, sem expectativa, do mesmo jeito que começou. 

Crime-violência-crime. Será que retornamos ao crime, em meio a esse ciclo? As 

operações policiais nos territórios favelados mobilizam uma série de movimentos que 

constroem este ciclo. Iniciar uma troca de tiros ou percorrer os trajetos da favela em 

busca de material ou pessoas significa traçar estratégias de enfretamento dentro de um 

território que compreende a região de moradia e repouso de outros indivíduos, que não 

apenas desses grupos.  

 Nessa lógica, a apreensão desse adolescente, por exemplo, deixou evidente uma 

categoria que incide na atuação positiva ou negativa dos policiais. Os moradores de 

favela desempenham um papel fundamental na construção real da segurança pública. 

Servem de testemunha no intuito de coibir ou legitimar determinadas ações. Controlam 

as intervenções estatais e criminosas, mas, por outro lado, servem de espectadores de 

uma realidade que dissipam o poder repressor e controlador incidido na dinâmica de 

governamental da utilização da força.  

 A invasão das casas durante um confronto armado é recorrente na favela. 

Durante a segunda reunião do grupo com os adolescentes, enquanto eles falavam sobre 

o papel da polícia dentro das favelas, uma menina de 15 anos, indaga: E quando a 

polícia invade a casa do morador? Aproveitei o ensejo e perguntei se alguém já tinha 

passado por isso. Três adolescentes levantaram as mãos e apenas dois quiseram expor a 

situação, como se segue abaixo, onde uma menina, moradora de uma favela com alto 

índice de criminalidade, segundo a mídia e moradores locais, expõe:  

 

Eu estava vendo televisão em casa, aí tava tendo um tiroteio lá né, mas eu 

não tava prestando atenção. Aí o cachorro começou a latir, aí eu fui olhar e o 

policial apontou o fuzil pra mim e falou: “oh garota, manda esse cachorro 
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calar a boca” Eu não, você está no meu quintal e ainda quer que eu mande 

ele calar a boca...Ele ta no direito dele... (risada) 

Aí eu fiquei com medo e gritei..oh maaaae. Aí minha mãe veio da casa da 

minha vó. Eu disse, ele está aqui invadiu o quintal. 

Eu: Isso na frente dele? 

Logo, os colegas do grupo apontaram: Duvido que você fez isso! 

Ela retrucou: falei pra minha mãe, baixinho né.  

Um adolescente de 13 anos disse: Dava um tirão no meio da cara. 

Eu disse: Pera aí, congela, dar um tiro na cara por quê?  

Ele: pow pow pow.. (imitando o som dos tiros)  

Começou um falatório. E então, pedi para a adolescente continuar a 

narrativa.  

Ela: Aí minha mãe falou com ele, que ele tava na casa de morador, com 

criança em casa e tal, aí ele pegou e saiu. 

Eu perguntei: foi de manhã, à tarde ou à noite. 

Ela respondeu: De manhã! 

Outra menina comentou: De manhã, olha. À noite, então, misericórdia! 

 

Entre o risco e o respeito, foi construída essa cena. A adolescente despertou, no 

decorrer de sua breve exposição, uma série de sentimentos que precisam ser 

considerados. Inicialmente, ela apresenta a normalidade com que se executa uma 

atividade em meio a uma operação policial com troca de tiros. No momento posterior, 

ela indica o poder policial em acessar sua casa sem seu consentimento, mas corrobora 

com a possibilidade de enfrentá-lo dentro de seus limites. Ela se coloca, mas se omite. É 

o limite entre o risco e o respeito. Impor respeito em um território que não é do invasor 

é se colocar em risco, uma vez que, o poder de força do policial é maior do que o dela. 

Mesmo com todas essas limitações, ela impõe a construção do Direito, neste caso, o 

direito de seu animal. Todavia, mesmo alegando com embasamento no “Direito”, ela 

não obtém êxito. Mas, foi com a fala de um adulto e com a ponderação da categoria 

morador, é que o discurso do respeito se tornou mais adaptável à posição policial. 

 Um menino de 14 anos, no mesmo caso, pediu para contar sua experiência de 

invasão em seu domicílio, segundo ele:  

 

“Tava eu, minha mãe e minhas duas irmãs dormindo. Meu pai já tinha saído, 

porque às vezes, ele vai todo dia lá pra casa da minha avó. Ai eles estavam 

procurando meu primo. Nem chamou nem nada, já chegou arrobando a 

porta, pegando minha irmã, perguntando cadê ele, porque ele pensou que 

minha irmã, era a namorada do meu primo. Ai minha mãe acordou. Os caras 

jogaram tudo chão e depois perguntaram, não tem homem aqui não. Ai 

minha mãe falou, não senhor, aqui só mora eu e os meus filhos, o homem 

que tinha aqui já foi embora, não mora comigo mais não. E eles falaram, se 

eu voltar aqui e tiver homem aqui eu mato você. Ai eles pegaram e foram 

embora.”  
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A disseminação do medo é um instrumento das ações policiais. A ameaça de um 

esculacho ou da morte é a condição que o agente estatal utiliza para conseguir obter as 

provas ou aumentar sua possibilidade de lograr êxito em sua operação. Por outro lado, 

existe no regramento da favela a construção do X-9. O X-9 é a pessoa que delata, que 

favorece informações para prejudicar outrem. Dessa forma, utilizar um morador de 

favela para conseguir informações sobre o tráfico, por exemplo, acaba o expondo a risco 

pelo grupo criminoso local. Mas, a polícia também pode ser o facilitador ou executor do 

risco, quando se utiliza dos moradores para incriminar outros sujeitos, até por meio da 

tortura.  

O uso da tortura, segundo Joana Domingues Vargas (2012) é um instrumento de 

obtenção da confissão, seja no momento da investigação, seja na hora da culpa. A 

polícia pouco investe na investigação dos fatos, sendo estes muitas vezes registrados 

apenas a partir do testemunho policial e a partir da confissão dos suspeitos, confissão 

esta muitas vezes obtida através da tortura. A autora revela a dificuldade em se punir a 

tortura, por conta da obtenção de outras testemunhas, complexificando a construção do 

registro. Além desses apontamentos, a tortura também se traduz como uma forma de 

gestão mais econômica na solução dos crimes.  

 

Uma dessas regras previa o emprego da tortura para se obter a confissão 

somente se houvesse o registro de pelo menos um testemunho, vindo este a 

constituir, no cálculo estabelecido pelo sistema romano-canônico, uma meia-

prova. Nesse sentido, confissão e tortura, ou a ameaça desta, formam partes 

relacionadas de um mesmo sistema. E no direito continental, encontram-se 

voltadas para a busca de uma verdade imanente. (VARGAS, 2012, p.239) 

 

 

 Em si, quando a tortura ultrapassa todas essas variáveis, ela ainda assume a 

posição de mecanismo de poder. Sua instrumentalidade se torna legítima quando a dor e 

o sofrimento são acionados para pagar uma ação. Numa operação policial, o morador é 

o responsável por demarcar constantemente seu território. Defender-se como morador, 

significa buscar uma prerrogativa de inocência e de necessidade de respeito. É o limite 

que os indivíduos locais encontraram para se afastar da realidade violenta a que estão 

submetidos.  

 

Falar da possibilidade de denunciar a violência institucional não é o mesmo 

que dizer que estas denuncias são frequentes, que não geram represálias ou 

que resultam diretamente na punição dos culpados. ( FARIAS, 2008, p.176) 
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Até porque, a tortura recai para o morador a partir do enfrentamento em que ele 

se disponibiliza a vivenciar. Se seu posicionamento for contra o grupo que gerencia a 

atividade ilícita local, o morador fica submetido à atuação cruel deste grupo, quando 

descoberto. E se seu silêncio estiver vinculado a “lei do silêncio”, contrariando e 

dificultando a ação policial, este grupo pode intervir contra a pessoa de forma incisiva e 

arbitrária. Logo, não depende de quem o morador defende, mas de qual realidade de 

medo e pavor que ele está momento em que foi abordado. 

  

O campo de aceitação da arbitrariedade e da barbárie está sempre aberto. O 

resultado é a constituição de mecanismos que aliam a desagregação dos 

organismos responsáveis pela segurança pública com a aceitação cultural e 

ideológica de que certas áreas da cidade podem ser tomadas de assalto por 

forças policiais que reprimem, matam e fazem negócios (FRIDMAN, 2008, 

p.78) 

 

De fato, falar em operação policial é limitar a abrangência geográfica dessa 

atuação. A mesma adolescente que narra a invasão dos policiais em sua casa, relata 

meses depois uma cena ao sair de casa. Com o corpo ela tecia os movimentos que 

precisou fazer para sair da favela sem ser atingida, dizia que sentia o vento da bala 

passando pelo corpo e que por isso parou durante o caminho diversas vezes para não ser 

alvejada. O medo a paralisou. Mas ela seguiu e conseguiu chegar sem nenhum 

ferimento ao projeto. Estava aparentemente calma ao relatar, como disse um educador 

do projeto: tem calma que só o desespero traz.  

 Esse tipo específico de abordagem ocorre majoritamente nas favelas. E por isso, 

as favelas tem sido o palco da arbitrariedade e da tortura subsidiada pelo silêncio. O 

silêncio é recorrível, no intento das práticas que ocorrem no interior do território 

favelado, uma vez que, o uso injustificado da força provoca a letalidade que, por sua 

vez, traduz a gerência sobre a negociação das provas que podem prejudicar ou serem 

proveitosas para determinado grupo.  Afinal, o sistema de defesa dos jovens e dos 

moradores de favelas, está alicerçado ao grupo que cometeu a atrocidade. Como chamar 

a polícia para um policial? Como chamar a polícia para dentro da favela por causa da 

atuação do tráfico? Levantar esses questionamentos é ter a certeza que de nenhum deles 

serão respondidos com coerência. Alias, não se tem coerência na (in)gerência da 

segurança, e é por isso, que o assassinato acaba sendo a saída de resolução para diversos 

conflitos.  
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2.4 – Mortes violentas  

 Como em diversos espaços, o assassinato é parte inerente a toda vivência em 

sociedade, entretanto, na favela, a legitimidade do assassinato é construído a partir de 

diversas pecularidades e parte de uma política de extermínio. Neste sentido, vou 

mobilizar o conceito do filósofo camaronês Achille Mbembe (2003), que estuda a 

realidade africana a partir da categoria “necropolítica”, para repensar a morte violenta 

no cenário carioca. 

Embora o autor seja um foucaultiano, Mbembe avança com os estudos sobre 

governamentabilidade e expande o conceito de biopoder,  pensando o assassinato como 

o exercício do poder soberano do Estado, onde se decide quem pode morrer e quem 

pode viver.  

 

Hacer morir o dejar vivir constituye, por tanto, los limites de Ia soberanía, sus 

principales atributos. La soberanía consiste en ejercer un control sobre la 

mortalidad y definir Ia vida como el despliegue y la manifestacion del poder 

(MBEMBE, 2003, p. 20) 

 

Essa nova forma de dominação consiste em exercer o controle sobre a morte e a 

definição de vida como a manifestação do poder em fazer morrer e deixar viver. O 

soberano tem o poder de matar a qualquer momento e de qualquer maneira, como numa 

guerra. Importante é pensar a construção do soberano no contexto brasileiro. Ele não se 

limita a força estatal institucional. Existe outras formas de se pensar o poder soberano 

nas favelas, por exemplo. Praticado também pelo grupo armado que controla a venda de 

drogas local. Há uma aliança entre essas forças que garante a gestão da morte como 

espetáculo. 

A morte torna-se a principal forma de administrar os territórios. Adquirir o 

direito de matar é parte de uma gestão compartilhada da vida. No Rio de Janeiro, por 

exemplo, a existência do tráfico de drogas é uma parceria estatal, onde o Estado 

estabelece uma profunda relação de gestão com os demais agentes de controle social. A 

autoridade estatal ao mesmo tempo em que é presente e atuante, se faz distante e 

ambígua. No sentido de que há uma aliança na execução da morte, favorecendo que 

agentes estatais desprezem as legislações em nome de uma Lei maior. Essa não é 

codificada, mas amplamente legitimada.  
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Nessa perspectiva, ao analisar os discursos de crianças e adolescentes pobres, 

moradoras de favelas, percebi que o fim da vida nos limites da favela só tem como ser 

compreendida a partir de um denominador: o da vítima que tem o seu corpo estendido 

no chão. O corpo que fica para ser espetacularizado é a do morador. E quando me refiro 

ao morador, não estou fazendo menção, ao “cidadão de bem”, como a mídia tende a 

colocar, estou falando do habitante da favela, envolvido ou não com a criminalidade. É 

nessa ótica que as crianças e adolescentes, encaram a morte na favela. Para eles, quem 

morre não é o bandido, mas o seu vizinho, seu parente, seu amigo, ou pelo menos a 

pessoa a quem ele vê cotidianamente, independente das situações em que estão 

envolvidas. 

 Vai morrer! Essa foi um frase utilizada 37 vezes por um adolescente de 14 anos 

de idade, negro, morador de uma favela em que eu presencei o maior número de 

crianças na linha de frente do conflito, portanto metralhadoras e fuzis. Falo de criança 

mesmo, de 9, 10 e 11 anos de idade, que precisava ficar sentado para segurar o fuzil, 

que me chamou de tia carinhosamente e falou que eu era bonita, sem a maldade de um 

homem adulto.  

 Durante as três reuniões do grupo, a sua participação se limitou a essa frase, 

falada em tom de música, seguida da imitação de som de tiros, onde ele falava com as 

mãos na boca com o intuito de fazer progredir o som do que falava em tom musical: 

“Vai morrer hein, pá, pá, pum”, imitando o som dos tiros. No primeiro grupo, eu 

cheguei a repreender, porque sua fala era alta, incomodava, porque a princípio era 

desconexa com o debate que estava sendo travado. Inclusive, uma adolescente de 15 

anos, chegou a dizer que a presença de crianças no grupo “dava nisso”, na interrupção 

bruta,  irritante e sem sentido. 

 Na verdade, seu papel foi fundamental ao grupo. Após ouvir a primeira 

gravação, pude perceber isso. Durante as três reuniões, este adolescente se sentou no 

mesmo lugar, no lado esquerdo da roda, de frente pra mim. Eu não estava sentada, 

ficava em pé, próximo a mesa da sala, ele ficava de frente pra mim, e ao colocar a sua 

frase, sempre direcionava seu olhar pra mim, seguido de um sorriso. 

 Passei então a perceber, que a sua frase só era colocada quando falavámos sobre 

a polícia. Surgiam as palavras polícia, policial, bope, caveira, p2, os homens, ele 

cantava... “Vai morreeeer, pá, pá, pá, pum”. Ao escrever sobre as situações que pude 

vivenciar com as crianças e adolescentes do projeto social e os discursos nos grupos, 

percebi que em momento algum, falamos sobre as mortes dos agentes de segurança 
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pública nas favelas. Talvez porque eles não tivessem presenciado, não porque não 

tivesse ocorrido, mas porque a gestão dos corpos dessas pessoas, ocorrem de forma 

diferenciada. Quando um morador é alvejado na favela, ele demora a ser socorrido, e 

quando ele é morto, o corpo fica  exposto por muito tempo. Mas, quando o policial é 

alvejado, o socorro é imediato, se ele chega a óbito no mesmo instante, o corpo é 

retirado rapidamente. 

Com esse cenário é que associei o assassinato como uma técnica de reedição do 

suplício em Foucault (2014), na sua obra ‘Vigiar e Punir’, escrita originalmente em 

1977. Onde ele remonta a evolução histórica dos métodos e técnicas de punição e 

controle social. Nesse sentido, as reflexões seguintes, estão relacionadas a primeira 

técnica que ele expõe em sua obra, o suplício, compreendendo este como uma tática 

punitiva de exposição do corpo à humilhação e instrumento positivador de construção 

de saberes e produção de individualidades.  

Dialogar com Foucault, Mbembe e Garland pressupõe a utilização do cenário 

descrito por Foucault para pensar os mecanismos utilizados historicamente e os 

procedimentos na atual conjuntura. Não necessariamente debater a partir os seus 

conceitos, mas remontar as formas de aplicação da técnica e a forma como os conceitos 

propostos pelo primeiro autor são mobilizados para entender a realidade 

contemporânea. E utilizar a realidade atual africana e americana para discorrer sobre o 

contexto brasileiro.  

O poder reestrutura a guerra toda vez que a instituição da Polícia Militar utiliza, 

através de seus agentes, o assassinato como um exercício prático em determinado 

espaço geográfico e para um determinado sujeito, punindo de forma funcional, não pelo 

que o sujeito fez, mas pelo que ele representa na favela.  

Através das percepções das crianças e dos adolescentes, pude apreender como é 

a relação da população local com o ‘corpo dos condenados’ e a legitimidade da morte, 

bem como, a ostentação do suplício, como uma “lógica instrumental que utiliza os 

símbolos da condenação e sofrimento para transmitir a sua mensagem”, a mensagem do 

soberano e a certeza do espetáculo. 

 “Tia, tia, tia.... minha mãe pediu para cancelar a visita domiciliar hoje. Teve 

operação lá no morro e ela está resolvendo o enterro do meu padrasto.”9 Essa foi a fala 

                                                           
9 A narrativa é produzida em situações diversas, com atores distintos, em meio ao tempo de observação 

compreendida entre maio de 2015 a fevereiro de 2016. Logo, são ações em tempo e espaço geográfica 
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de uma criança de 11 anos, ás 8:15h em uma manhã de terça-feira. A chamei para 

conversar na minha sala. Perguntei se ela estava triste, ela não tinha expressão facial, 

mas disse que sim. Eu perguntei como a mãe dela deu a notícia para ela, mas, ela disse 

que foi o contrário, ela deu a noticia para a mãe, pois ela viu tudo. 

 O suplício para Foucault (2014), era uma técnica de extração da verdade, parte 

do processo judiciário. Vimos, no tópico anterior, como o suplício pode ser realizado 

desta maneira a partir das práticas de tortura para obtencão de confissões e para a 

extorsão feitas pelos policiais na favela, práticas extrajudiciais que acabam por serem 

legitimadas legalmente. Por sua vez, os assassinatos na favela por agentes do Estado, 

ocorrem sobre duas vertentes, a primeira para dar uma resposta satisfatória ao público e 

a segunda para eliminar os sujeitos que possam atrapalhar o “bom andamento” das 

operações policiais legais ou ilegais10. Existem etapas que muito se assemelham a 

produção da verdade por meio da técnica de suplício de Foucault. Um exemplo é 

quando a operação policial tem um alvo certo, sendo a pessoa responsável pelo 

comércio varejista de drogas local, ou a pessoa que porta uma grande quantidade de 

drogas que chegou ou chegará a favela e ainda os “suspeitos” que  sequer portam 

drogas, como no caso do adolescente apreendido acima, no qual foi atribuído a ele 

determinada quantidade de droga que ele não portava na hora do evento. . O sujeito que 

for alvejado ou não, o indivíduo que aparecer durante a operação policial será 

“capturado” a fim de fornecer informações valiosas ao resultado daquela operação e 

para a “verdade” ser extraída. Existem algumas estratégias de “convencimento”, como 

os tapas na cara, o “esculacho”, a imobilização e o saco plástico na cabeça para produzir 

sufocamento. 

 A tortura é uma espécie de tecnica minusciosamente regulada para a produção 

da verdade, verdade esta que no primeiro momento não é jurídica, como no suplício, 

mas é uma verdade operacional que posteriormente se torna jurídica. As únicas 

testemunhas que constam nos processos são os próprios policiais e eles não explicitam 

os meios de obtencao da confissão a partir da tortura. Porém, se não chega a verdade, a 

execução final é uma saída para os tempos modernos, uma vez que, legalmente a tortura 

é proibida. No entanto, mesmo quando os jovens indicam que foram torturados e os 

                                                                                                                                                                          
diferentes e que estão corroborados nesse artigo, por conta da delimitação do tema, sendo assim, existe 

um contexto em cada história aqui relatada.   
10 Refiro-me a ilegalidade das operações, quando o seu sentido não está direcionado aos crimes 

tipificados nas legislações, como por exemplo, o recebimento do “arrego”.  
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exames legais apontam para características de execucao nos corpos (como tiros na 

nuca), é muito difícil que os policiais sejam julgados. 

Entende-se o suplício como penalidade, não é uma maneira de reprimir os 

delitos, uma vez que “elas estão ligadas a toda uma série de efeitos positivos e úteis que 

elas tem por encargo sustentar” (Foucault, 2014, 22). O corpo é sempre o alvo do poder, 

seja por sua utilidade, docilidade, repartição ou submissão, é nele que se esgotam todas 

as forças do soberano, e além da sua função econômica, o corpo se estende no campo 

político. Afinal,  “as relações de poder tem alcance imediato sobre ele; elas o investem, 

o marcam, o dirigem, o supliciam”. No corpo, estão expostos as relações de poder e 

dominação.  

 “Meu padrasto era envolvido tia, e quando começou o tiro ele saiu de casa, pois 

os meninos foram chamar ele, logo na escadaria lá de casa ele levou um tiro. Dois 

policiais viram meu pai caído e ligaram para alguém, eu fiquei na janela escondida, 

vendo e tentando ouvir. Estava sozinha. Eles falaram no telefone que tinha um bandido 

ferido, mas não tava morto, e perguntou se era para levar pro hospital, eu não sei o que a 

pessoa que tava no outro lado falou, mas quando ele desligou, ele deu mais dois tiros no 

meu pai, um na barriga e outro na cabeça. “Meu pai morreu.” As lágrimas chegaram aos 

olhos, mas não escorreram. Era padrasto, mas ela considerava como pai, o seu genitor já 

era falecido. 

 A atrocidade é uma categoria que Foucault também traz em seu trabalho, quando 

fala sobre o suplício. A cena descrita acima ilustra como os agentes estatais detem o 

poder de deixar e fazer morrer. Foucault fala que:   

 

A atrocidade é em primeiro lugar um caráter próprio a certos grandes crimes: 

ela se refere ao número de leis naturais e positivas, divinas ou humanas, que 

violam, à ostentação escandalosa ou, ao contrário, à esperteza secreta com 

que foram cometidos, ao nível social e ao status dos que são seus autores e 

vítimas, à desordem que implicam ou ocasionam, ao horror que suscitam. 

(Foucault, 2014, p. 56) 

 

  

O suplício é uma tecnica e “não deve ser equiparado aos extremos de uma raiva 

sem lei (Foucault, 2014, p.36)”. É uma ação pensada e arquitetada para produzir e 

reproduzir, não apenas a força repressiva e punitiva do poder, mas para produzir as 

individualidades em meio ao processo de interação. Ele produz necessariamente uma 

quantidade de sofrimento, “o suplício repousa na arte quantitativa do sofrimento. Mas 

não é só: esta produção é regulada (Foucault, 2014, p.37)”. O suplício é um ritual que 
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deve cumprir duas exigências significativas. No corpo do condenado deve-se ter a 

marca e na memória da população, a lembrança do suplício. 

 O fato narrado pela criança consegue expor a garantia do suplício, mesmo com 

suas especificidades em virtude do tempo e espaço. Porém, os elementos principais 

seguem na atualidade, a necessidade da marca no corpo, neste caso, os orifícios 

produzidos pelos três tiros e a lembrança na memória dessa criança. Representando a 

população, ela esteve presente no ferimento inicial, até o fim do espetáculo, com os dois 

disparos fatais. 

A soberania possui três elementos centrais a discussão, o sujeito, o poder e a 

legitimidade da lei. Essa última é um instrumento técnico do governo que permite a 

estabilização da técnica. Orlando Zaccone (2015), traz os elementos atuais da realidade 

do Rio de Janeiro em relação ao auto de resistência. 

 

A condição de criminoso-inimigo em territórios segregados passa a ser 

justificativa da presenção da legitima defesa dos policiais, sendo todos os 

pareceres da Assessoria Criminal, nos casos de indeferimento dos pedidos de 

arquivamento pelo juiz, aceitos pelo Procurador Geral da justiça, que insiste 

nos arquivamentos dos inquéritos, agora obrigatoriamente observados pelo 

magistrado” (ZACCONE, 2015, p. 194) 

 

 

 Foucault trabalha com um possível desaparecimento do suplício, entretanto, 

vislumbro sua reedição. Segundo Foucault, 

 

Em algumas dezenas de anos, desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, 

amputado, marcado simbolicamente no rosto, no ombro, exposto vivo ou 

morto, dado como espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da 

repressão penal (FOUCAULT, 2014, p. 13) 

 

De fato, não mais com o corpo em praça pública, com executores que puxam os 

membros do condenado, nem fogueira ou decapitação. Com o processo de humanização 

da pena e os avanços tecnológicos, os instrumentos da técnica do suplício ganham 

novos contornos. As punições são realizadas longe dos olhos do público em territórios 

circunscritos como a prisão, com a expectativa de implementar meios visando diminuir 

a dor física. No entanto, observamos que este útimo aspecto em nosso contexto deixou 

de ser implementado. Não temos prisões disciplinares e, portanto, assistimos a muitas 

revoltas contra o corpo nas prisões, pela falta de condições de higiene, ausência de água 

e alimentação adequada, superlotação e ausência de espaço para dormir, outras formas 

de desrespeito a direitos, torturas e mortes ocorridas por agentes do estado e por grupos 
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rivais dentro deste espaço. Também observamos que outras formas de suplício ainda 

ocorrem em espaço geográfico limitado: os becos das favelas. Tem nova forma de 

matar: com arma e munição. A exposição não tem público convidado, tem publicado 

obrigado a conviver com a realidade, até a espera dos meios legais de locomoção do 

corpo.  

 Certa vez, fazendo visita domiciliar, em companhia de um menino de 12 anos, 

chegamos em uma parte de favela, que me lembrou a morte de 4 jovens, sendo dois 

deles, ex beneficiários do projeto social. E então perguntei ao adolescente que nos 

acompanhava, onde o “fulano e ciclano” morreram? Aqui tia! Aqui aonde? Exatamente 

nessa escadaria, ali naquele poste! Cerca de 4 degraus abaixo, de onde estavamos. 

Seguimos para outros locais e por duas vezes ele me surpreendeu, com outros 

apontamentos. “Tia, você lembra de ‘Carlos’? Acho que sim! Então, agora você está 

pisando no sangue dele, ele morreu bem aqui.” Mais a frente, num local com aparência 

de esgoto a céu aberto, ele expõe outra situação. “Sabe aqui, com esse cheiro estranho, 

foi um banho de sangue que ocorreu aqui, mataram muita gente”. A polícia? É claro, 

tia! 

Zaccone (2015) constrói uma linha argumentativa expondo o Estado de exceção 

e a política de extermínio dos inimigos da cidade, em uma guerra declarada às drogas, 

onde “a polícia intervirá por meio de regulamentos de forma disciplinar, atuando no 

ordenamento da cidade com mecanismos distintos do poder judiciário, embora se utilize 

de mecanismos jurídicos. A polícia exercará um poder jurídico com força de lei sem 

lei.” É evidente que a reedição do suplício não consiste como parte de um processo 

jurídico de extração da verdade jurídica. Todavia, também não é uma ação impensada 

do policial, o autor deixa evidente que, embora não seja parte constitutiva do aparato 

legal, sua ação apesar de extrajudicial, acaba sendo legitimada legalmente. Por isso, tem 

força de lei. 

A humanização das penas, na verdade, foi a suavização delas enquanto técnica 

legal. O assassinato na favela não é uma diretriz da legislação. Não há uma lei clara e 

objetiva que utilize a polícia como um agente capacitado para operar na favela, 

executando pessoas. Na favela a guerra é declarada oficialmente como sendo uma 

guerra contra as drogas e não como uma guerra contra pessoas. Entretanto, há um 

fetiche legislativo e uma determinação social, “bandido bom, é bandido morto”, 

construído para dar legitimidade à guerra. É o surgimento da construção do inimigo, 
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seguido da política de extermínio e dos autos de resistência, amparado pela extensa rede 

de poder soberano.  

O discurso da população local dá legitimidade as marcações do corpo supliciado, 

apontando que o sujeito  escolheu aquele caminho, garantindo de alguma forma  o poder 

do soberano sobre seus súditos. Entretanto, não é essa relação de hierarquia direta que o 

autor propõe, pois o poder é manifestado pelo povo, o povo almeja por sanções aos 

sujeitos que cometem algo contrário ao que é comum a todos. E uma vez que a 

realidade é dinâmica e se transforma de tempos em tempos, na realidade brasileira 

temos observado o declínio da proposta da prisão, como técnica de corrigir as pessoas 

que cometeram ilicitudes, o público clama pelo fim desses grupos, é o extermínio. 

Logo,   os discursos moralistas da classe média ganham grandes dimensões, impetrando 

sua voz na opinião pública e pautando novas politicas públicas. Assim,  toda vez que se 

pede mais policiamento, pede-se mais ação do estado. Essa via de mão dupla, reativa e 

reforça o poder e o vínculo do soberano com seus súditos. 

 

O poder de punir do Estado se configura assim como permanencia do estado 

da natureza no próprio âmago do estado de direito. Por isso, existe uma 

reciprocidade contínua entre o Estado de Direito e o estado de policia, pois o 

estado de direito carrega a violência do Estado policial, que nunca cessa, pois 

se encontra presente no exercicio do proprio poder punitivo estatal, 

naturalizado atraves do tão propalado monopólio do uso legitimo da força, da 

violência, confomre o direito. No exercicio do poder soberano de vida e 

morte... (ZACCONE, 2015, 94) 

 

 Não há uma substituição das técnicas, do suplício para prisão, da prisão para o 

extermínio, há uma sobreposição das tecnologias. O assassinato nas favelas, não é parte 

de um processo jurídico como era o suplício, porém, ainda é uma efeito de uma 

infração, partindo do pressuposto que homicídio é crime. Todavia, o arquivamento 

rotineiro dessas infrações, dá legitimidade a ação, nomeada de legítima defesa, que 

também é um dispositivo legal. Atualmente, segundo Zaccone, “a chamada guerra as 

drogas passa a ser um recrutador eficaz de clientela para a letalidade do nosso sistema 

penal”. Embora a morte não seja parte constitutiva do processo jurídico, a legitima 

defesa dos policiais funda e motiva o processo jurídico na contemporaneidade, como 

excludente de ilicitude. 

 O poder transita pelo corpo dos indivíduos, sendo o corpo uma superfície e o 

poder se torna a maneira de se inscrever o poder no outro corpo. Uma vez que um corpo 

recebe a marca do poder e esta rede de poder é ostentada. A reedição do suplício produz 

outros efeitos nos corpos, não mais o estiramento dos membros, mas o sangue no chão, 
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a exposição dos órgãos internos, as munições e suas perfurações e o tempo da retirada 

do corpo. Enquanto isso, uma população a sua volta por vezes não assistiu a morte, mas 

comprovam seu resultado. Para Foucault, os indivíduos são produtos e efeitos na 

construção do poder.  

 

O suplicio deve ser ostentoso deve ser constatado por todos, um pouco como 

seu triunfo. O próprio excesso das violências cometidas é uma das peças de 

sua glória: o fato de o culpado gemer ou gritar com os golpes não constitui 

algo de acessório e vergonhoso, mas é o próprio cerimonial da justiça que se 

manifesta em sua força. Por isso sem duvida é que os suplícios se prolongam 

ainda depois da morte: cadáveres queimados, cinzas jogadas ao vento, corpos 

arrastados na grade, expostos à beira das estradas. A justiça persegue o corpo 

além de qualquer sofrimento possível. (FOUCAULT, 2014, 37) 

 

 

 Dessa forma, a atualização do “espetáculo” se expressa na exposição das mortes 

em vídeos disseminados pelas redes de conexão mundial potencializado pelo uso cada 

vez mais comum dos aparelhos celulares.  

 O suplício penal tem uma particularidade: é um ritual organizado que produz 

sofrimento e marca a vítima e manifesta o poder que pune. A morte não é a perda do 

controle, é o seu exercício, “a força soberana de que se origina o direito de punir não 

pode em caso algum pertencer à multidão”. Quanto o assassinato ocorre por pessoas 

sem a legitimidade de execução, este é preso, condenado e julgado com base nas 

legislações vigentes, mas quando o assassinato é resultado dos operadores estatais, não 

há prisão, tem até julgamento com destino certo, o arquivamento em virtude da legitima 

defesa dos policiais11. O único condenado é o assassinado. 

 No corpo exposto se vê o poder positivador, não como normativo, mas como a 

produção de uma nova cultura, fica de exemplo para quem pensa em entrar para o 

tráfico de drogas.  

 Em 23 de julho de 2015, a polícia militar realizou uma operação na favela em 

que se localiza o projeto citado, sob a orientação do novo comandante do batalhão da 

área, conhecido por lograr grande êxito nos batalhões que comandou anteriormente. 

Esta operação resultou na morte de 4 pessoas e ferimento de mais uma pessoa, que 

estavam trabalhando no comércio varejista de drogas ilícitas da região. Um dos mortos, 

já fizera parte do projeto, durante sua infância e adolescência. Por isso, a narrativa segue 

com foco neste menino que, naquela data, contava 19 anos de idade. 

                                                           
11 Zaccone, 194. 
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Durante o percurso até o campo de pesquisa, acessei as redes sociais e lá estava 

a notícia. Nos perfis online dos moradores locais. Cheguei ao local e a equipe veio se 

pronunciar sobre a morte do jovem. Ouvi tudo calada, entrei na minha sala e tornei a 

acessar as redes sociais, e encontrei um video que alguém gravou. Provavelmente um 

policial que participou da operação, digo isso, porque durante a gravação aparecia parte 

do uniforme da PMERJ, bem como, o mesmo uniforme das pessoas do entorno. As 

imagens mostravam uma escadaria com os quatro mortos, todos de tênis, boné, camisa e 

bermuda ou calça, todos negros. A pessoa que filmou mostrou bem de perto o rosto dos 

executados, e o jovem de quem falamos levou um tiro na cabeça. Sua boca estava 

estraçalhada. Ele tinha uma boca grande e parece que estourou, no chão havia muito 

sangue e parte do cerebro. Vi o video, não salvei, não mostrei a ninguém, me calei e 

parecia que não havia mais nada na minha cabeça naquele momento. 

Durante todo o dia, não paravam de chegar crianças com as fotos dos 

assassinados no celular. Disputavam, quem tinha a “melhor foto”, quem queria ver.  As 

reações não eram em relação a situação que as imagens evidenciavam, riam das fotos de 

baixa qualidade, não de seu contéudo. Alguns falavam que os jovens executados eram 

bons meninos, “o moleque era bom”, outros falavam em covardia em relação a ação 

policial. A coordenadora do projeto não queria ver de jeito algum, dizia que preferia 

lembrar dele vivo, bem, mas a cozinheira, que reside nesta comunidade, queria ver todas 

as fotos, inclusive, tinha algumas no celular, perguntou se eu queria ver. Rejetei, mas 

depois me arrenpendi. Acessei novamente as redes sociais e fui ver algumas fotos 

sozinha e em silêncio. 

 Analisei as fotos, como pesquisadora, com a emoção retraída. Quatro jovens, 

três negros e um pardo, todos caídos na mesma direção escada abaixo. Em uma foto 

percebia-se que todos estavam no mesmo local, mortos no mesmo momento, na mesma 

situação. Sangue e partes do cérebro no chão. Aparentemente, os tiros foram todos na 

região da cabeça, o resto dos corpos permaneciam intactos. 

 Um ou mais corpos negros estendidos na favela, garante ao grupo policial que 

executou a ação bem sucedida condecorações e status, afinal “um suplício bem sucedido 

justifica a justiça, na medida em que publica a verdade do crime no próprio corpo do 

supliciado.” (Foucault, p. 46). A legitimidade que a morte produz na sociedade, autoriza 

sua continuação, principalmente se isso ocorre nos limites físicos de uma favela, onde 

obrigatoriamente, no senso comum e na mídia se gesta o tráfico de drogas, uma vez que 

há corpos estendidos nesses locais, a “verdade” se dissipa, as drogas como um dos 
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maiores mal da sociedade atual; “da tortura a execução, o corpo produziu e reproduziu a 

verdade do crime”. 

 No dia posterior, a ação foi capa de jornais locais, no jornal O São Gonçalo, o 

título era: “Efeito Salema, quatro mortos e dois baleados em confronto na zona sul de 

Niterói”,12 seguida da foto de um dos feridos (o chefe do tráfico de drogas local) mais a 

foto da escadaria com três, dos quatro mortos e os policiais subindo a escada. Vale 

salientar que nessa foto do jornal, os corpos já estão em posição diferentes das fotos que 

eu vi nas redes sociais, totalmente diferente.  

 No jornal O Fluminense, a chamada principal é: “ Quatro mortos em ação da PM 

em Santa Rosa”. A foto e a matéria é diferente de todas as outras, na foto consta um dos 

corpos, o de pele mais clara, com dois policiais ao lado, um deles aparentemente tirando 

foto e a população local em volta, olhando atentamente para o corpo. Na matéria, o 

repórter apresenta a fala de um dos pais dos meninos, expondo que a ação poderia ter 

sido menos violenta e um dos policiais narra como foi a operação.  

Parentes e amigos foram ao local fazer o reconhecimento dos corpos. O pai 

de um deles, muito abalado após ver o corpo de seu filho caído na escada, 

precisou ser amparado e, muito emocionado, disse que a abordagem policial 

poderia ser menos violenta. (Jornal O Fluminense)13 

 

 Em outro veículo de comunicação, a página de uma reporter criminal no 

facebook, ela recorta a foto e faz uma montagem só com os corpos, retirando a 

dimensão do local e momento em que foram alvejados. Na primeira foto que vi, era 

possível pensar numa execução realizada no momento em que os meninos não 

pudessem ver os policiais no local, “pelas costas”. Essas fotos, eram de moradores, com 

certeza. Passado cerca de 3 meses, foi tentar ter essas fotos novamente, mas todas as 

pessoas que tinham essas fotos, já tinham excluído dos seus aparelhos celulares, uma 

delas, chegou a dizer, “se os caras, me pegam com essas fotos no celular, vão me bater 

muito”. 

Diante dessa narrativa, retornarmos a Foucault, que diz que  “a execução pública 

é vista então como uma fornalha em que se acende a violência (2014, p. 14), por isso, o 

fim do suplício, mas nessa narrativa, muitas questões se aproximam com a reedição do 

suplício.  

Os rituais modernos da execução capital dão testemunho desse duplo 

processo – supressão do espetáculo, anulação da dor ... para todos uma 

                                                           
12 http://www.osaogoncalo.com.br/policia/7525/quatro-mortos-e-dois-baleados-durante-confronto-em-

niteroi 
13 http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/quatro-mortos-e-dois-baleados-em-comunidade-de-

santa-rosa 
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mesma morte, sem que ela tenha que ostentara marca especifica do crime ou 

o estatuto social do criminoso; morte que dura apenas um instante e nenhum 

furor há de multiplica-la antecipadamente ou prolonga-lá sobre o cadaver, 

uma execução que atinja a vida mais do que  o corpo. (FOUCAULT, 

2014,17)  

 

 Ao invés da narrativa de Foucault, o espetáculo se traveste de cenas próprias. 

David Garland (2008), afirma que o gesto do soberano agora é para reconfortar o 

público, pois o que é central na atualidade é a construção de um novo ideal penal é a 

proteção do público e a expressão de seus sentimentos, durante o processo de 

santificação das vítimas.  Ressaltando que essa proteção não é para os moradores da 

favela, mas um discurso público colocado pela classe média ao se ver ameaçada com a 

possibilidade de crimes violentos e patrimoniais. 

  

Elas são apoiadas pelo público, para quem este processo de condenação e 

punição serve como uma válvula de escape expressiva das tensões e como 

momento gratificante de coesão, em face do crime e da insegurança. 

(GARLAND, 2008, 315) 

 

   

 Esses discursos tendem a potencializar a criação de estratégias de combate ao 

crime e ênfase das existentes. A execução dos suspeitos permanece nessa empreitada. 

Não há eliminação das outras técnicas de repressão, a prisão continua sendo também 

uma das formas de punir.  

 

As mudanças verificadas no campo do controle do crime consistem 

principalmente na redistribuição e no redirecionamento das práticas das 

instituições existentes. Consistem não na invenção de instituições ou na 

criação de novas práticas, mas na redefinição daquelas que existem, 

conferindo-lhes força e significado distintos e utilizando-as de maneiras 

diferentes. (GARLAND, 2008, 375) 

 

 O que temos apontado são reflexões sobre a forma última de produção e 

reprodução do controle e do saber das individualidades, o assassinato, a execução da 

vida paralela ao slogan de guerra, seja ela urbana ou às drogas. O suplício não 

desapareceu, ganhou novos contornos, sólido, frio e cruel, limitado a um cenário, a um 

público: a favela ou espaços populares e aos favelados. 

 Crianças e adolescentes que moram nesses espaços representam e percebem essa 

movimentação, fazem escolhas, conforme são lhes apresentadas as oportunidades. 

Como eles costumam reproduzir, ao ver o corpo no chão, que aquela imagem é para que 
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“fique de exemplo que a vida do crime não traz recompensas” 14. 

 Retornando a ideia que inicia neste subitem, a gestão dos corpos na favela é 

parte inerente ao espetáculo que a política de segurança pública se dispõe a executar. O 

corpo do policial morto na favela não pode ser parte desse momento, onde a ostentação 

dos corpos é para ficar de exemplo de sucesso das medidas. Um policial no chão é 

exemplo de falha, de derrota e isso não deve ser ostentado.  

 Todavia, a ostentação dos corpos de um morador produz dor, e a dor gera 

revolta, e talvez, essa seja a maior prerrogativa para que seja ecoado o “vai morreeeer” 

do adolescente, que citei nas linhas iniciais. O sangue que mancha os becos e vielas da 

favela, na visão dele, sobre o meu entendimento, precisa ser outro. Isso quer dizer que a 

morte, na era da política de extermínio dos inimigos, ressalta apenas uma estrutura 

comum, onde o inimigo pode ser qualquer um, o traficante ou o policial. A construção 

do inimigo possui variantes que estão condicionadas ao lugar que o sujeito ocupa na 

guerra.  

 

2.5 – Ausência de polícia X Ausência de policiamento? A ausência é de segurança. 

 

 Permitam-me uma dúvida: depois de falar sobre atuação policial, abordagens, 

operações e morte, quero pensar sobre o fazer policial. Não quem mata, quem manda, 

quem faz, quem acontece, mas exatamente como faz. Afinal, há ausência de policiais na 

favela? Qual o sentido e o sentimento que se encontra na presença policial nesses 

espaços? A seguir, mais um caso. Ao final, volto para analisar as minhas próprias 

indagações. 

Em agosto de 2015, as estratégias da política de segurança pública, se 

apresentaram claramente ao campo de pesquisa. Reflexo de operação policial que 

resultou na morte de um adolescente que já fez parte do projeto social, como relatada no 

item anterior. Um dos feridos naquela operação era o “chefe” do comércio varejista de 

drogas local (favela em que o projeto social está localizado). Quinze dias depois ele 

veio a óbito. 

Durante o turno da manhã, as atividades ocorreram normalmente. Mas, por volta 

de 12h alguns responsáveis começaram a telefonar avisando que algumas crianças e 

adolescentes não iriam ao projeto, pois todos os comércios da região, de Santa Rosa ao 

                                                           
14 Fala de um adolescente  
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Sapê, cerca de 6 km, estavam fechados em virtude do luto pela morte do “dono”. Com 

isso, apenas 14 crianças e adolescentes dos 123 matriculados no turno da tarde 

compareceram ao projeto. E essa tarde aconteceu da seguinte forma: ás 13:15h foram 

abertos os portões. Como inguém entrou eu fui lá fora e encontrei com outros dois 

educadores que eram os responsáveis pelo portão neste dia. Percebi que eles tinham 

mandado duas crianças embora pois estavam acompanhados de seus responsáveis, mas 

tinham três lá fora. Pedi que estes três entrassem e também pedi aos educadores que 

ficassem no portão de dentro, para ficarem menos expostos a rua, por questão de 

segurança, pois pensei: se todos os comércios e escolas da região estão fechados, o 

nosso também deveria estar. Embora não tivessemos recebido expressamente tal ordem, 

nesse momento me veio a memória que, por volta de 11:30h, quando eu estava 

manuseando a impressora e olhei para a televisão que dá acesso às câmeras de 

segurança do projeto e avistei dois homens numa moto com capacetes, que rodaram o 

nosso portão duas vezes tentando ver se tinha alguém aqui dentro. Como tinha um 

silêncio profundo pois as crianças tinham acabado de ir embora, eles poderiam ter 

entendido que não havia mais ninguém no local. Entendi que poderiam ter sido eles que 

estavam dando a tal ordem.  

Naquele momento, pedi para todos entrarem e fui dar uma última olhada para 

ver se estava subindo mais alguma criança. Foi quando dei de cara com o carro blindado 

da polícia militar, o “caveirão”, descendo da favela. Quando o caveirão deixou a rua que 

dá acesso a favela, subiram duas motos com quatro homens armados em alta 

velocidade. No meu entendimento, estavam na moto meninos que faziam parte da 

organização do tráfico local. Exatamente em seguida apareceu o helicóptero da polícia 

militar em direção a favela. Ele ficou praticamente parado por cerca de quinze minutos 

na favela. Foi suficiente para ser instaurado o terror no projeto, mas vale ressaltar que 

este sentimento de medo e terror estava apenas na equipe de funcionários. As crianças 

estavam aparentemente tranquilas. Eu reuni todas no refeitório e disse:  

 

AS: “Todos tem ciência do que está acontecendo aqui, há uma ordem 

para fechar os comércios e as escolas por conta da morte do dono do 

zulu. Por isso, peço que vocês se separem de acordo com a 

proximidade de moradia, pois vou ligar para os responsáveis de vocês 

e todos irão embora”.  

E as reações foram as seguintes: 

C:“ Ah tia, não tem nada para fazer em casa”;  

“ Tia libera a bola pra gente jogar na quadra, o tiro não pega ali não”;  

“Tia, eu quero ir para a oficina, deixa a gente aqui”.  
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AS: Não! Vocês cinco que moram na paulada vão para a sala da 

pedagoga, ela vai ligar para os responsáveis de vocês, vocês que 

moram na garganta para minha sala e os outros aguardem aqui.  

 

Não participei de quase nenhum contato telefônico. Nos que participei usei um 

tom de voz bem normal, como se fosse algo natural, perguntando apenas se o 

responsável viria buscar ou se podíamos liberar para irem sozinhos. Foi a equipe que 

realizou a maioria das ligações. As crianças diziam o seguinte: “minha mãe falou que o 

tiro foi 11 horas, agora (14:30h), não ta tendo mais nada, a polícia já foi embora”, 

“minha mãe disse que só tem um helicopetero fazendo barulho, mas não tem policia na 

rua não”.  

No fim sobraram apenas duas meninas de 9 anos, ambas moradoras de uma 

favela localizada há 4 km do projeto. Não conseguiamos contato com os responsáveis 

delas. Eles não atendiam ou o aparelho estava desligado. Comecei a ficar apreensiva, 

pois  cerca de um mês atrás, uma delas chegou a instituição desmarcando uma visita 

domiciliar por conta de uma incursão da policia militar na favela, que tinha resultado no 

óbito de seu padrasto. Diante disso, a orientação foi dispensar as meninas com um 

bilhete, explicando o ocorrido. Entretanto, não me senti confortável com a situação e fiz 

contato com um amigo particular, que reside no local, quem me disse que a situação 

estava tranquila, que o caveirão já havia ido embora, assim como o helicóptero, e que 

agora não havia sinal de polícia no local. 

O ato de dispensar ou não crianças e adolescentes, durante uma situação de 

conflito, não é uma decisão fácil. Seja qual for a decisão tomada, os riscos são 

incalculáveis. Segundo a gerente do projeto social, durante a ligação telefônica, 

dispensar as duas crianças sem autorização dos pais não era problema, já que as escolas 

sequer fazem contato com os pais quando são os traficantes que impõem a norma. A 

intenção é obedecer e resguardar as vidas dentro do ambiente. Todavia, após o ocorrido, 

em reunião, ela disse, que caso ocorra novamente, o ideal é não liberar nenhuma 

criança, e sim permanecer com elas no pátio interno, local coberto, no primeiro andar de 

um sobrado e longe do portão, onde os riscos  são menores. 

Contudo, o projeto social, embora seja um espaço educativo, não é uma escola. 

E pensar que essas situações são comuns a escolas localizadas em “áreas” de confronto, 

toca num ponto importante da interlocução. Existem muitos trabalhos acadêmicos que 

se referem a violência na escola ou a violência escolar, porém, também precisamos falar 

sobre a violência no entorno da escola e sua influência no processo de aprendizagem. 
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Zaluar (2001) e Ruotti (2010), apontam os desafios que alunos e professores tem 

no que tange a violência extramuros. A criminalidade no entorno escolar, por vezes, 

além de interferir no processo educativo, também o inviabiliza. O poder exercido pelos 

traficantes locais, expõe o risco fisíco dos que compõem o espaço escolar, e sobretudo, 

exerce uma violência psicológica. Cerceado o direito a educação, muitos alunos acabam 

sendo indiretamente recrutados para as atividades análogas ao tráfico de drogas. 

Consequentemente, ocorrem as evasões, o esvaziamento institucional e a (re)produção 

da criminalidade. 

Jovens se veem num processo de socialização dual, ora representados pela 

escola, ora pelas ações de grupos criminosos. É uma realidade externa, mas que penetra 

no espaço escolar. Os profissionais precisam escolher a forma como manter e avançar 

no processo educativo e a repressão acaba se tornando uma possibilidade.  

Um adolescente de 13 anos, ao brincar de bater na mesa, provocando uma 

música no seu entendimento, com seus colegas durante o intervalo entre aulas, foi 

chamado à direção para ser suspenso. Como ele não se dirigiu ao local, a diretora tomou 

a decisão de chamar a polícia militar para retirá-lo da escola. Quando ele viu as viaturas, 

ligou imediatamente para a mãe e trocou de blusa, ato que fez com que não fosse 

reconhecido. DR, é um menino que nunca protagonizou conflito no projeto social, 

sendo reconhecido pela equipe, como um dos melhores educandos, no que tange ao 

respeito e comprometimento com as atividades. 

Entre advertências e suspensões, expulsar da escola e/ou chamar a polícia para 

administrar os conflitos internos, tem sido um dos recursos utilizados no cenário real 

das escolas. 

A violência urbana ou extramuros figura, portanto, como um dos principais 

motivos de afastamento dos meninos e das meninas pobres de suas escolas, 

principalmente os primeiros, visto que repetência e evasão foram muito mais 

mencionados por eles. O tiroteio cada vez mais comum nos bairros populares 

e nas favelas, o uso de armas de fogo dentro dos prédios escolares, onde já 

ocorrem mortes de estudantes, e a presença de traficantes nessas 

comunidades têm prejudicado o rendimento escolar dos jovens, levando-os 

muitas vezes ao afastamento ou mesmo ao abandono dos bancos escolares. A 

existência de opções de trabalho informal no mercado ilegal das drogas, 

assim como outros tipos de crimes contra a pessoa e o patrimônio, também 

contribuem para diminuir, aos olhos dos alunos pobres, a importância da 

escolarização e das oportunidades de profissionalização que oferece. 

(ZALUAR, 2001, p. 158) 

 

Retornando a situação de violência vivenciada pelas crianças e adolescentes no 

projeto social, ressalto, que ao relatar a situação deste dia, percebi uma breve questão 

pertinente aos termos utilizados. O morador local, foi claro, quando disse sobre a 
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ausência de policiais no local, porém, ao reproduzir, acabei pensando na possibilidade 

de escrever: “ausência de policiamento”. Embora os termos sejam semelhantes e em 

algumas situações, sejam sinonimos, nesta ocasião eles eram contrários. Policial é a 

pessoa, policiamento é a prática. Existem diferentes tidpos de práticas de policiamento, 

como o controle da população, como os confrontos, sejam elas formais ou não. Mas, o 

que o morador expôs e a Assistente Social compreendeu, é que como não haviam 

policiais no local, o local estava seguro e não apresentava risco.  

Pois bem, construi um bilhete15, explicando detalhadamente o ocorrido e liberei 

as meninas que a todo tempo brincavam e se divertiam na minha sala com dois 

educadores que tinham atitudes engraçadas para amenizar a tensão do momento, tensão 

esta, que estava em nós apenas. Inclusive, uma das meninas falou: “Pra quê esse bilhete, 

tia”. Elas foram e voltaram no dia seguinte, “em segurança”, e, sim, o bilhete voltou 

assinado e sem nenhum questionamento. 

Ausência de policiais X ausência de policiamento. Existem profundas diferenças 

nessas duas construções. De retorno as perguntas iniciais: o que acarreta a presença de 

policiais na favela? Qual o sentido e o sentimento que se encontra na presença policial? 

A ausência de policiais na favela ou no entorno traduz o sentimento de segurança. De 

alívio depois da guerra. Da “bandeira branca”. No sentido de que “ausência de 

policiamento” só se torna uma categoria negativa no “asfalto”, ou seja, em outros 

espaços da cidade. 

Na favela não se tem ausencia de policiais, tampouco de policiamento. Há muita 

polícia e muita prática policial na favela. O que se tem é ausência de segurança. Há um 

excesso de policiamento sobre a população de favela. O que não tem é uma Política de 

Segurança, e sim uma estratégia de contenção e extermínio da população. 

Existe claramente uma tensão na presença da polícia na favela, e ela não se 

refere a construção de segurança coletiva. O medo imediato diz respeito a ação  

premediata que carregam a visibilidade da polícia na favela, que se traduz no estopim da 

guerra. Diferente de quando a polícia ocupa espaços públicos e a população atribui 

aquela situação de policiamento, como forma de previnir ações violentas. Curiosamente 

                                                           
Ao responsável, informamos que sua filha XXXX chegou no Projeto Social X, na data de hoje, mas foi 

dispensada, como os outros educandos em virtude das operações policiais que estão ocorrendo nas 

comunidades de Niterói, inclusive tendo a ordem de fechar comércio e escolas do entorno. Tentamos 

contato com todos os números disponíveis na ficha social da educanda, mas não obtivemos êxito. Dessa 

forma, liberamos a educanda colocando-a no ônibus, já que a mesma relatou que vai embora sozinha 

diariamente no Projeto XX. Favor devolver a carta assinada tomando ciência do caso. Atenciosamente, 

Ionara Fernandes – Assistente Social. 
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no momento em que escrevo, dei uma olhada rapida nas redes sociais, e em página 

utilizada para trazer informações, de qualquer natureza, sobre a cidade em que o projeto 

está situado, encontro uma postagem com a foto de uma viatura da PMERJ, com dois 

policiais, escrito a seguinte exposição: “nossa tropa já está nas ruas de Niterói para 

garantir a segurança de quem precisa.” Impossivel, seria não fazer um paralelo com a 

discussão que resolvi travar neste momento. 

A distinção entre ausência de policiais e ausência de policiamento traduz a 

metáfora de “duas cidades” ou de “cidade partida”. É evidente que não só os territórios 

da cidade possuem muitos pedaços, mas as pessoas também são categorizadas e 

divididas em muitas pretensões. Existem as que anseiam por policiamento e as que 

repulsam o policiamento em determinados territórios. É importante dizer que os 

moradores das favelas não rechaçam a presença de policiais em qualquer ambiente. Pelo 

contrário, em conversa com os adolescentes, alguns apontaram que já se sentiram 

seguros com a presença de policiais, como em uma arrastão na praia, mas se sentiram 

seguros pois os policiais não estavam em territórios favelados. Vejam como, na 

percepçãos dos interlocutores, a intervenção policial e os policiais são duais. As 

crianças e os adolescentes não repelem a necessidade da atuação policial, eles os 

mobilizam mediante a necessidade. O que os interlocutores são taxativos em expressar é 

a forma violenta como os policiais atuam, principalmente contra eles.  

Em um grupo com oito adolescentes, apenas um não morava, atualmente, em 

uma favela, mas em um espaço popular onde tinham alguns vizinhos policiais, dentre 

eles, um dos mais temidos pelos jovens da cidade.  A todo tempo, o adolescente 

expressa o desejo em tornar a sua antiga casa, situada numa favela próxima. Dizendo 

que naquele espaço podia ir a rua, brincar, tinha “liberdade”. Agora, se ele fosse a rua, a 

minha dizia para ter cuidado, se estava de boné na porta de casa ou andando de bicicleta 

nas redondezas era abordado pelos seus vizinhos policiais. Porém, narra um dia em que 

chamou um dos vizinhos policiais para intervir em um conflito familiar. Percebamos 

que ele chamou a pessoa que é policial e por isso detinha certo poder para mediar a 

situação, e não a instituição policial. Porém, o adolescente concluiu: “ pelo menos ali eu 

pude chamar a polícia, se fosse na antiga casa não ia poder”. 

Logo, o que a população da favela carece, nesse âmbito, é de segurança. Uma 

segurança que não está expressa nas abordagens e operações policiais abusivas e 

violentas. Fica, portanto, a indagação: como solicitar policiamento numa circunstância 

onde suspeito pode ser qualquer um, inclusive você?! É com essa construção que sigo 
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para finalizar este capítulo. Pensando o contexto de (i)legitimidade do fazer policial. 

Afinal, como pensar a segurança pública institucional, a partir da declaração de guerra e 

proximidade necessária contra um grupo específico que habita os territórios da favela. 

Na medida em que se repelem, eles também associam com o plano de administrar a 

execução do controle social por meio da violência.  
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CAPÍTULO III: A segurança do tráfico: o crime como governo. 
 

 

A segurança não é uma categoria executada por apenas um poder estatal. Toda 

vez que penso em segurança, aliada a ela está à questão do poder que controla 

determinados indivíduos em determinado tempo e espaço. Nesse sentido, existem 

diferentes modalidades de controle. Uma delas é o que é executado pelo grupo armado 

que vende drogas á varejo na favela. Comumente, este grupo tem um arsenal de 

materiais bélicos para proteger as mercadorias que são vendidas ilicitamente, bem como 

proteger o território que dominam da incursão de outros traficantes ou de policiais. 

Afinal, conjugar comércio e mercadoria no mesmo contexto, incide em pensar a ação 

deste grupo a partir da lógica de mercado que pressupõe, por exemplo, o lucro e a 

concorrência. Dessa forma, para garantir que seu produto seja consumido, seus 

responsáveis precisam oferecer possibilidades para o consumidor adquirir o produto.  

Logo, a segurança também se apresenta como uma demanda do trabalho dos 

traficantes. Segurança para os consumidores da mercadoria e segurança para que a 

mercadoria não se perca, gerando prejuízos a esses vendedores, neste caso, os 

classificados como bandido. Mas, de fato, o que vem a ser um bandido? Michel Misse 

apresenta a construção da categoria a partir da representação social, onde este “sujeito 

criminal é produzido pela interpelação da polícia, da moralidade pública e das leis 

penais”. (2010, p.17) Esse sujeito incriminado tem a morte desejada por ter suas 

práticas relacionadas a sentimentos morais da classe média que direciona a opinião 

pública.  

Assim o autor trabalha com algumas categorias que organizam o processo de 

incriminação do Brasil. Segundo Misse (2010), a representação social do crime tem sido 

ampliada, é o que chamamos de criminalização. Onde se tem a inscrição de um fato em 

lei. Isso dá origem a criminação, que é a tradução deste evento numa categoria penal. 

Enquanto que a incriminação é sobre a pessoa, ou seja, quando se atribui o fato a 

alguém o classificando como culpado. A incriminação pode-se antecipar a criminação, 

antes que haja crime. Ou seja, há um criminoso potencial desse crime a ser incriminado. 

 

O conceito de “sujeição criminal” é proposto com a finalidade de determinar 

três dimensões incorporadas na representação social do “bandido” e de seus 

tipos sociais. A primeira dimensão é a que seleciona um agente a partir de 

sua trajetória criminável, diferenciando-o dos demais agentes sociais, através 

de expectativas de que haverá, em algum momento, demanda de sua 

incriminação. A segunda dimensão é a que espera que esse agente tenha uma 
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“experiência social” específica, obtida em suas relações com outros bandidos 

e/ou com a experiência penitenciária. A terceira dimensão diz respeito à sua 

subjetividade e a uma dupla expectativa a respeito de sua autoidentidade: a 

crença de que o agente não poderá justificar sensatamente seu curso de ação 

ou, ao contrário, a crença em uma justificação que se espera que esse agente 

dê (ou que possa ser dada legitimamente a ele) para explicar por que segue 

reiteradamente nesse curso de ação criminável. (MISSE, 2010, p. 24) 

 

 

Na ação criminável a acusação cumpre sua função reguladora. E o sujeito 

criminável torna-se parte de um fato que ainda nem aconteceu, internalizando o crime 

no sujeito. “O significado de “bandido” ganhou autonomia individualizante e passa a ser 

aplicada ao agente cuja sujeição criminal já está em curso ou que se considera 

consolidada.” (MISSE, 2010, p.28). Essa realidade é auto aplicável na favela. E a 

proporção violenta contra os sujeitos suspeitos de criminação acaba se tornando vitimas 

do legado violento da força. Porém, os notadamente “bandidos” exercem uma lógica de 

proteção a essa população.  

Assim sendo, o grupo armado da favela, de certa forma, também é responsável 

pela segurança dos moradores da área em que estão situados. Construído também numa 

perspectiva de direito coletivo, a segurança na favela não está codificada, mas as ações 

contrárias ao pensamento do grupo que controla o território são perceptíveis para os 

seus moradores. Não é clara e objetiva, mas sua construção é histórica e acaba 

culturalmente sendo evidenciada. Entretanto, existem dois movimentos que prejudicam 

o entendimento quanto ao “ordenamento” da favela e a potencialização do sentimento 

de incerteza dos moradores. O primeiro diz respeito à rotatividade dos indivíduos que 

compõe o grupo armado da favela. Não se sabe a quem deve obedecer. Fora que, 

dependendo da situação, de tomada de poder do território, todo um grupo pode ter sido 

retirado do local, seja por conquista do local, seja por extermínio dos participantes. Essa 

mudança brusca da cultura violenta local pode contribuir para o que se apresenta como a 

segunda forma de incerteza da normatividade favelada, que é o processo de 

juvenilização dos grupos armados. Jovens mudam rapidamente de opinião, o que 

prejudica o entendimento dos moradores sobre a objetividade das regras.  

 

A ‘ordem’ nas favelas compõe-se de um exercício de dominação em que os 

integrantes do tráfico dão a ultima palavra, se não a primeira, sobre o que é 

permitido nas atitudes e relações contemporâneas. Não há padrão definido e 

compreensível para os moradores. (FRIDMAN, 2008, p. 88)  
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Cerca de um mês após a morte do chefe do tráfico local, crianças e adolescentes 

manifestaram o medo que tinham para sair de casa, sendo este o motivo de muitos deles 

chegarem atrasados ao projeto. O chefe foi ferido na operação policial que resultou na 

morte de quatro jovens, uma semana depois no hospital ele veio a óbito. Segundo os 

jovens, quem assumiu o controle pelos pontos de venda de drogas, eram traficantes de 

favelas da cidade do Rio de Janeiro da mesma facção. O que trazia insegurança para 

eles naquele momento era o fortalecimento de material bélico e o fato deles não 

conhecerem os moradores do local e pararem sempre as pessoas no caminho para 

perguntar pra onde vão. 

 

A:Tia, nunca vi tanta arma nova, daquelas bem grande. 

C: E eles nem sabe quem é cria de lá, param geral. 

 

 Durante esse processo, eu, enquanto assistente social estive nessa favela para 

fazer algumas visitas domiciliares a crianças e adolescentes do projeto social. E mesmo 

uniformizada, considerando que as maiorias das pessoas que fazem parte do tráfico na 

versão antiga fizeram parte da instituição e, portanto respeitam todos os funcionários e o 

público atendido, fui “interrogada” por um jovem que fazia parte na atual gestão do 

tráfico. Era um menino branco, com algumas tatuagens, sem camisa e aparentemente 

apenas com um cigarro na mão. Minutos depois identifiquei que ele tinha uma pistola 

na qual escondia atrás do corpo, enquanto conversávamos. Ele perguntou pra onde eu ia 

e o que faria. Identifiquei-me, mas ele não conhecia o projeto. Até que passou um 

morador, aparentando 50 anos, que se dirigiu ao jovem  falando que deixasse eu fazer o 

meu trabalho. Assim, eu pude seguir.  

 Situação diversa ocorreu em outra favela. Também durante uma visita 

domiciliar, fui a um território que em visita anterior tinha percebido o alto índice de 

crianças, menores de 10 anos, portando armas com grande poder de destruição. Nessa 

nova visita a percepção foi diferente. Eram pouquíssimos jovens nos pontos de venda de 

drogas na favela, mais velhos, com cerca de 20 anos de idade e com pistolas e rádios 

transmissores. Perguntei aos adolescentes que me acompanhavam na visita o que tinha 

ocorrido para aquela mudança. Eles justificaram com a prisão do chefe do tráfico 

responsável por um complexo, com cerca de 20 favelas nas áreas próximas. Segundo os 

adolescentes, mesmo com sua prisão ele não deixou de controlar as atividades, porém 

muitos integrantes foram “demitidos” e os pontos de venda ficaram em favelas que 

tinham mais saídas para possíveis fugas.  
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 Seja com a morte ou prisão dos líderes, a dinâmica na favela é alterada. 

Inicialmente os moradores tem dificuldade em identificar as modificações, mas com o 

tempo as práticas ficam mais claras. 

 A ausência de padrão das ações se amplifica quando o pensamento se direciona 

para a sanção que pode acarretar o descumprimento das regras na favela. Isso se 

configura em um mistério. As execuções das punições estão atreladas aos valores 

morais da pessoa que centraliza o poder naquele momento e no determinado local. 

Neste sentido, para mobilizar a ação de conviver diretamente com a violência e 

suas expressões, é importante pensar a partir de Machado da Silva (2004; 2008), o 

conceito de “sociabilidade violenta”. Na sua visão, a sociabilidade violenta é construída 

a partir do processo de regulação da vida autônoma por grupos que controlam as 

relações a partir da força. Esses grupos estão em duas ordens diferentes, mas que 

coexistem. 

 

Os moradores comuns das favelas são duplamente dominados: na ordem 

social dominante, compõem os estratos inferiores da estrutura social; e na 

sociabilidade violenta, são obrigados a se submeter aos traficantes. 

(MACHADO DA SILVA, 2008, p. 22) 

 

Os moradores da favela precisam lidar com dois regimes normativos. Na medida 

em que a força é o instrumento que possui a maior efetividade nesses territórios, é 

através de sua organização e execução que ficam submetidos os moradores e suas 

relações sociais. Existem diversos estudos que discutem o tráfico de drogas no Rio de 

Janeiro. Alba Zaluar (2004) fala sobre a criminalidade organizada em torno do tráfico 

de drogas na cidade, refletindo sobre a associação de indivíduos em grupos para a 

prática do tráfico de drogas e outros crimes. Marcos Alvito de Souza (2011) lançou a 

obra “As cores de Acari: uma favela carioca”. No livro o autor expressa a partir de uma 

etnografia realizada em três favelas e um conjunto habitacional de Acari a dinâmica de 

poder que ocorrem nesses espaços, tanto com as incursões policiais, a posição do tráfico 

na favela, quanto a presença de políticos, lideranças comunitárias e manifestações 

religiosas. Promovendo a discussão sobre a disputa de poderes no território favelado em 

meio a sua complexidade. Machado da Silva (1994; 2004; 2007) e Marcia Pereira Leite 

(2004; 2007) ressaltam em diversos trabalhos os múltiplos olhares do poder nas favelas 

cariocas a partir dos relatos que os moradores de favelas tem sobre a violência em 

relação a presença de grupos criminosos e forças policiais. Já Michel Misse (1997; 
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2007; 2011) tem importantes contribuições em diversos trabalhos onde expressa as 

ligações perigosas produzidas nas relações dos mercados informais, ilegais e ilícitos 

coadunando com as práticas policiais. Mobilizando as redes de proteção envolvidas 

nessas relações, salientando a disputa por controle dos territórios das favelas. 

Nesse sentido, precisamos refletir sobre o tráfico de drogas como uma 

representação social criminalizada na realidade brasileira. As práticas traçadas pelo 

grupo responsável pelo comércio varejista de drogas na favela no agir cotidiano, é visto 

como um regulador das condutas locais. A peculiaridade do tráfico no Rio de Janeiro 

está no gerenciamento do mercado que resguardam grupos distintos, onde uma facção 

criminosa domina a maior parte dos territórios e dos negócios, mas as facções estão em 

constantes disputas de territórios. Segundo Misse (2011), o surgimento de outra 

organização criminal, ainda nos anos de 1980, deu inicio a disputa violenta por 

territórios, incorrendo em aquisição de novas armas com o intuito de garantir a 

expansão e manutenção dos pontos de venda de drogas.  

 

Com o tempo, dissidências surgiram e criaram-se novas facções a partir de 

meados dos anos 1990 (Comando Vermelho Jovem (CVJ), Amigos dos 

Amigos (ADA) e Terceiro Comando Puro (TCP), elevando a disputa com o 

Comando Vermelho (CV) a níveis de violência inéditos na cidade). (MISSE, 

2011, p. 19) 

 

Todavia, neste capítulo vamos discutir sobre o papel regulador do crime nas 

favelas do Rio de Janeiro. Entretanto, algumas ponderações ainda se fazem importantes. 

As pessoas que compõem a conjuntura do tráfico varejista de drogas embora violentos, 

costumam desenvolver nos territórios que dominam práticas políticas, garantido com 

direitos e benefícios, principalmente numa perspectiva filantrópica. Um exemplo disso é 

o oferecimento de alimentos, medicações e gás de cozinha a moradores que não 

conseguem obter esses materiais e conseguir a subsistência da família.  

Durante uma visita domiciliar, a responsável financeira pela família foi indagada 

sobre a forma de obtenção do imóvel em que residia. Se era alugada, comprada ou 

cedida e por quem. Ela disse ser cedida pelo tráfico, após sua casa ter sido condenada 

pela Defesa Civil por conta do risco de desastre em episódios de chuva. Os responsáveis 

pelo tráfico mudaram para um imóvel menor na mesma favela e permitiu que ela ficasse 

na casa sem contribuir financeiramente com nada. Cobrando apenas sua fidelidade, no 

que tange as informações que policiais solicitariam sobre a mudança do ponto, uma vez 

que, naquele imóvel era realizada a indolação das drogas.  



105 

 

Contudo, isso não significa dizer que o tráfico substitui o Estado na favela. Isso 

aponta para a autonomia que eles impõem para a construção de regramentos que são 

elaborados, executados e julgados pelo mesmo grupo.  O poder do tráfico não tem a 

divisão do Estado. Ele é monárquico e centra todas as atribuições de legislativo, 

executivo e judiciário em uma única pessoa.  Durante um roubo realizado na favela por 

um adolescente do projeto, o chefe do tráfico recebeu a denuncia pela vitima, julgou o 

caso e operacionalizou a sentença com base nas suas regras. O adolescente roubou um 

aparelho de som da casa de um vizinho, foi denunciado ao trafico, que por sua vez, 

trouxe o menino e “martelou” suas duas mãos com a finalidade de fazê-lo compreender 

que na favela sobre o domínio daquele chefe, não poderia haver roubo de materiais dos 

moradores naquele território. 

 

... Embora os moradores busquem, antecipar o que seriam as “regras” que 

devem seguir para evitar a violência, o que efetivamente vigora é o arbítrio 

dos traficantes que dominam naquele momento. A chamada “lei do tráfico”, 

nos termos como tem sido pensada e interpretada não tem existência real.  

(MACHADO DA SILVA, 2008, p.22) 

 

 

No grupo realizado com oito meninos, apenas um deles tem aversão a bandido, 

justificando sua posição por ter furtado uma bala na padaria o que gerou a intervenção 

do tráfico local. O dono da padaria denunciou sua ação a um dos bandidos e, este por 

sua vez, agrediu o menino com muita força.  Porém, numa outra pergunta, a resposta foi 

unânime. Perguntei se eles se sentiam seguros com a polícia ou com os bandidos. Todos 

optaram pelos bandidos, justificando que eles não faziam mal a ninguém que não 

merecesse, diferente da polícia, que já entra para matar.  

É essa perspectiva que desenvolverei este capítulo, no sentido de interpretar o 

agir político e social do grupo armado da favela numa sociedade violenta. Pensando o 

slogan governamental de “guerra ás drogas” não como uma guerra, mas como parte de 

uma negociação. Certa de que, essa análise é para pensar sobre os efeitos que a 

violência exercida pelo grupo que domina a favela, tem sobre a juventude e os 

moradores. Ponderando qual a limitação do poder da polícia e do bandido. 

 

A submissão dos moradores de favelas á chamada ‘lei do tráfico’ vem sendo 

percebida como uma escolha entre esta e a ‘lei do país’, como uma opção por 

um estilo de vida  que rejeitaria as normas e os valores intrínsecos à ordem 

social. (LEITE, 2004, p. 117) 
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A consequência da gestão do governo pelo tráfico está justamente na direção de 

submissão que os sujeitos desempenhem as supostas leis que o gerem. Os “bandidos” 

não jogam pelas regras estatais.  Essa observação me remete a abstração do Estado em 

que tratam Das e Pole (2008). Segunda as autoras, a relação entre o Estado e a 

população governada resulta de um imaginário que interpreta a soberania, sendo então, 

o agente autorizado para manter certas populações à margem, por meio de suas práticas 

de gestão. Nesse sentido, as concepções de soberania podem movimentar as margens 

para dentro ou fora do estado. Atrelado às reflexões de Asad, as autoras evidenciam os 

espaços de exceção construídos as margens do estado.  Logo, as favelas que podem ser 

identificadas como esses espaços que estão “a margem”, tendem a implementar as 

“normas” de formas distintas, uma exceção as construções de dentro do Estado. Sendo 

assim, amplia-se as bases organizacionais do trafico, resistindo as ações dos agentes 

estatais do crime. 

 

3.1 – Cultura, favela e crime 

 

Como falei durante todo o texto, a dinâmica de vida na favela é distinta de 

outros espaços da cidade. E existem elementos e significados próprios neste universo. 

Todavia, esses elementos também fazem parte do contexto da cidade, porém são 

percebidos ou utilizados de forma distintas, e produzem estigma toda vez que é 

empregado por sujeitos pobres e moradores de favelas.  

Durante a recreação do projeto social, quatro crianças foram a sala do Serviço 

Social, solicitando uma intervenção em um conflito protagonizado por eles mesmos. 

Eram três meninos de 08, 09 e 10 anos, negros, e uma menina de 09 anos, branca. Eles 

são colegas, sempre brincam juntos e fazem as mesmas oficinas durante a semana. 

Porém, dessa vez a menina não estava afim de desempenhar as mesmas atividades que 

ele e resolveu xingá-lo: “- Para de me irritar seu... seu... pobre!” Foi exatamente assim 

que ela reproduziu, com pausa em sua fala e certa agressividade, se dirigindo ao menino 

de 10 anos. Ele profundamente chateado, abaixa a cabeça como quem fosse chorar. Essa 

situação me levou a uma reflexão, concernente  ao uso da pobreza enquanto 

imoralidade.  

Segundo Goffman (2004), estigma é uma construção social estabelecida para 

categorizar a identidade das pessoas, a partir do processo de interação ocorrido entre os 

diferentes, com base nos atributos e estereótipos considerados normais. 
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 Um exemplo disso, diz respeito a cultura criada pela população pobre. Com 

tantos esteriótipos vinculados a esse público, suas expressões culturais também recebe 

destaque repressivo. O funk, por exemplo, é um ritmo musical, conhecido pelo Brasil 

inteiro. Porém sua gênese e auge, ocorreu no Rio de Janeiro, sobretudo, nas favelas da 

cidade. Já passou por diversos momentos, já foi exaltado, abatido e hoje criminalizado, 

embora legalmente, o funk tenha atingido o status de cultura popular. Por isso, falar em 

segurança pública, juventude, pobreza e favela, também é falar de funk. 

 O baile funk é um momento de lazer que ocorre no interior das favelas. Isso não 

significa dizer que o ritmo não seja tocado em outro lugar, pelo contrário, é ouvido 

amplamente em todas as partes da cidade, mas na favela há peculiaridades.  

 Contudo, mesmo que os bailes funk’s ocorram nas favelas, seu estigma perdura 

aos sujeitos que ouvem o som, em qualquer lugar, desde que atenda os esteriótipos que 

as instituições de segurança pública preconizam. Várias etnografias recentes tem 

demostrado como os bailes funks estão sendo reprimidos ou proibidos em áreas 

ocupadas pelos policiais nos projetos da UPP, como forma de reduzir os potenciais 

conflitos que este possa provocar segundo os policiais. As segundas e sextas-feiras no 

projeto social acumulavam comentários sobre os bailes funks nas favelas da cidade. Nas 

sextas, os adolescentes falavam sobre suas expectativas e chamavam os colegas, 

falavam frases como: “vai ser teg”, “várias rajadas”, “é a melhor coisa do fim de 

semana”. Eles exaltavam esse momento de lazer, esperavam por ele, por isso 

esbocavam alegria e ansiedade para o momento. Já nas segundas, eles comentavam 

sobre os momentos que lhe causavam excitação, quando era efetuada a rajada de tiros 

pelos traficantes, da forma como dançaram e principalmente a hora em que chegavam 

em casa, por volta das 8h da mnhã do dia seguinte.  

 Certa vez, uma criança de 9 anos chegou muito atrasado ao projeto social, em 

uma segunda-feira, às 9:30h. O motivo foi que perdeu a hora por conta do baile no dia 

anterior, que tinha ido junto a sua mãe. Os espaços onde são realizados os bailes funks 

na favela são abertos, sem classificação etária, logo é considerado por alguns de seus 

moradores, um programa de lazer onde toda a familia pode participar.  

Hermano Vianna (2006), ressalta a dificuldade em agregar as culturas em uma 

metrópole de extremo controle social, “é claro que a mediação cultural é cada vez mais 

difícil de acontecer numa cidade que vive sob o tratamento de choque separatista do 

atual Rio de Janeiro”, mas pondera que a favela ganha uma ressignificação do espaço 
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através do funk, que mantem uma identidade especifica do público a partir das 

interações sociais que ocorrem neste espaço. 

 

A associação entre artistas do funk e “traficantes” como heróis da juventude 

favelada não é casual. O perfil sociológico de ambos é o mesmo de qualquer 

jovem de favela. A construção da imagem do “traficante” como ameaça à 

sociedade, substituindo outros estereótipos, como o do “comunista”, cria um 

novo inimigo que justifica a continuidade da opressão do povo pobre em 

novos marcos. (FACINA, 2010) 

 

De retorno à situação da abordagem policial, trabalhada anteriormente, onde 

dois adolescentes, um branco e um negro foram abordados, pela polícia militar em um 

espaço de lazer na zona sul da cidade. No processo de revista, após o adolescente 

explicar o motivo que fazia estar no local e não na escola, assim como, se esquivar do 

julgamento do agente sobre sua vinculação com o tráfico de drogas, o preconceito 

persistiu em virtude da investigação sobre a presença de musicas de funk no aparelho 

celular do adolescente. 

Por sua vez, Adriana Facina, historiadora brasileira que estuda o movimento 

funk, aponta que o funk é um meio cultural urbano, carioca e familiar, porém, a 

familiaridade não foi domesticada, sendo assim, torna-se selvagem aos olhos da 

população, que tende a “demonizar” o funk, por falta de familiaridade. Esse contexto 

favorece a demonização do ritmo, que se dedica a cantar o cotidiano de um espaço 

estranho ao restante da cidade. Literalmente, na favela “o ritmo é outro”, isso não 

significa dizer que, a dinâmica na favela é ruim, apenas diferente, gestando sua cultura, 

sua história, sua realidade.  

Outra questão peculiar à favela, é a relação que as crianças tem com o cavalo. 

Exatamente, o cavalo na favela, é um animal de estimação que perpassa o sonho de 

muitas crianças pobres. No início dessa pesquisa, precisei intervir em dois conflitos 

entre dois meninos de 11 anos de idade, negros, moradores de favelas distintas. A 

primeira situação se deu, porque um deles falou mal da égua do colega, ao dizer que ela 

estava magra porque seu dono não sabia cuidar dela. E a segunda situação, foi uma 

ameaça de matar o cavalo do colega, após uma briga no futebol. Naquele momento, eu 

não conseguia apreender a importância do cavalo no contexto de segurança pública.  

Porém, com a entrada de um menino de 13 anos encaminhado pelo conselho 

tutelar, sobre a prerrogativa de ocupar-lhe o tempo pois estava iniciando as atividades 

no tráfico, fazendo parte da “cavalaria do morro”, eu tive desejo por uma pesquisa mais 

aprofundada pelo tema. Antes porém, preciso falar sobre esse adolescente. O contato 
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com ele durante as atividades era complexa, ele se mostrava arredio, até que um 

educador descobriu o amor dele por cavalos. Ele sabia muito de cavalo e seus olhos 

brilhavam toda vez que tocávamos no assunto. Logo, o cavalo, se tornou um meio de 

estabelecer um contato possível com o adolescente. 

Diante disso, chamei o educando que se envolveu nos conflitos narrados 

anteriormente para uma conversa. Falei da pesquisa e perguntei se ele podia me ajudar, 

ele logo abriu um belo sorriso, se sentiu valorizado e chamou todos os colegas do 

projeto que gostavam de cavalo. Eram dez crianças e adolescentes, contando com ele. 

Sete negros, oito crianças (08 a 11 anos), dois adolescentes (13 anos) e todos moradores 

de favelas da região. Algo que me chamou atenção é a forma pela qual o desejo pelo 

animal surgiu. O que mais havia em comum entre eles é que seus parentes gostavam de 

cavalo e foram mortos por arma de fogo. Durante a conversa, um dos meninos chegou a 

exclamar: “caraca, todo mundo morreu”. No geral, todos tem outro animal de 

estimação, cachorro, gato, galinha e até cabrita. Apenas três deles tinham um cavalo 

próprio. Aprenderam a gostar de cavalo na primeira infância, entre 03 e 06 anos de 

idade. Me falavam com muito amor e dedicação sobre a rotina de cuidar de seus 

cavalos, mas por conhecer a casa de alguns, perguntei onde os animais ficavam, e 

responderam:  

 

C: Pelo morro, todo mundo sabe que é meu e ninguém mexe”. O outro falou; 

C2: O meu fica no X (morro próximo ao morro em que reside), porque o 

morro de lá casa é pequeno e nem tem capim.  

Eu: E ninguém pega o seu cavalo.  

C2: Claro que não ! Todo mundo me conhece e conhece meu pai! 

 

O pai deste menino é gerente do tráfico local e atualmente está em sua sétima 

passagem no sistema penitenciário.  

Uma coisa que chama muito a atenção é que todos esses meninos são intitulados 

pela equipe como os educandos que mais protagonizam conflitos no projeto social, seja 

com os pares, seja com os educadores. A eles eu não perguntei se o gosto por cavalos 

tinha vínculo com a atividade do tráfico de drogas, mas aos adolescentes que pertenciam 

a outro grupo de discussão me atrevi a perguntar. As respostas foram diversas. As 

meninas logo falaram, “não sei”, “tem alguma relação”, até que os meninos, após se 

olharem calados por um tempo, resolveram expor: 

 

A¹: Os traficantes criam, pra cruzar e vender. 
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A²: Usa o estrume do cavalo pra aumentar a quantidade de maconha, 

de 1kg fazer 10. 

A³: Pra avisar mais rápido na favela. 

 

Com isso, há indícios que o gosto peculiar pela criação deste animal esteja 

relacionada, de alguma maneira com a criminalidade. O adolescente conduzido pelo 

Conselho Tutelar ao projeto, tinha presença esporádica na instituição e na maioria das 

vezes chegava com algum ferimento, a maioria por conta da relação que tinha com os 

cavalos da favela. Ele fazia também transições perigosas, levando os animais de uma 

favela a outra, de facções diferentes, pois segundo ele, os cavalos tinham que se 

conhecer. Embora, a justificativa inicial do conselheiro era relativa a inserção do 

adolescente as atividades do tráfico por meio da cavalaria, posteriormente 

compreendemos que seu fascínio era pelo animal em si, e não pela atividade que 

poderiam se submeter nas organizações criminosas.  

As peculiaridades da dinâmica nas favelas não terminam por aqui. Algumas 

punições realizadas pelos grupos criminosos alcançam certos status entre seus 

moradores. Que a transformam em ameaças, brincadeiras, motivo de chacota e até em 

letras de música. Certa vez, uma adolescente de 13 anos, chegou a instituição com o 

cabelo muito curto, digamos que na máquina 2. Pois bem, duas crianças de 08 e 09 

anos, expressaram: “ela brigou no morro, tia... e ‘se brigar no morro vai ficar careca16’”. 

Essa última frase é parte da letra de uma múscia. A adolescente não retornou as 

atividades na instituição e, em contato com a genitora, a mesma relatou que cortou o 

cabelo da filha, pois a mesma saiu sem avisar, desobedecendo sua ordem. O ato de 

raspar o cabelo de mulheres, é uma prática comum as pessoas que compõem o tráfico de 

drogas. Geralmente, quando as meninas se envolvem com outros meninos ou com 

meninos de facção diferente, incorrendo em uma dinâmica de traição ou, ainda, quando 

brigam na favela, seja por homem ou qualquer outra situação que o tráfico não admita. 

É uma sanção utilizada pelo tráfico, e também por outros atores como forma de 

repressão e punição, possibilitando a marca no corpo do “transgressor” para que sirva de 

exemplo. 

Isso remete a uma prática corrente no final da Segunda Guerra Mundial. Kristine 

Stiles  (2011), é uma importante historiadora da arte na França, que relatou a prática de  

raspar a cabeça das mulheres que antes se deitaram com os inimigos e exibi-las em 

praça pública.  

                                                           
16 Música: vai ficar careca – Mc cocão 
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A comunidade se reuniu em cidades e vilarejos franceses para raspar a cabeça 

dela com tosquiadoras e depois inscrever o sinal da suástica com fuligem em 

sua cabeça raspada. O povo a condenou por ser “colaboradora horizontal” por 

ter feito sexo com soldados alemães durante a Segunda Guerra Mundial. 

Denegrida e denunciada como prostituta, ela chegou até a ser despida 

algumas vezes antes de ser obrigada a desfilar pela cidade, um troféu dos 

territórios emblemáticos, difamações e controles de guerra. Ela permaneceu 

solitária em meio ao grupo de molestadores e perseguidores, exilada na 

multidão de compatriotas e mulheres em um momento histórico 

particularmente sórdido. (STILES, 2011, p.120) 

 

O ato de raspar as cabeças, carregam diversos significados que, naquele e em 

nosso contexto, são relativos à humilhação e à imposição de poder. Além de imprimir 

na mulher uma hegemonia de dominação masculina. 

Outro fato que me chamou atenção diz respeito a forma de movimentação 

corporal dos jovens. Além de andaram com maior precisão nos passos ou arrastando o 

chinelo, digo, o chinelo da marca Kenner, que é o sinônimo de poder econônimo entre 

os moradores por conta do alto preço, durante minhas atividades no projeto, precisei 

intervir junto a duas crianças que pularam o muro da instituição, de dentro para fora. Na 

ocasião, enquanto eles brincavam durante a recreação o chinelo kenner ultrapassou os 

muros da instituição. Prontamente, eles pularam o muro com a finalidade de pegar o 

chinelo. O pegaram e retornaram a instituição pulando de volta. Um educador 

presenciou o ato que não durou um minuto, e ainda assim conduziu os meninos ao 

Serviço Social. Coloquei a eles a exposição ao risco em se machucar pulando o muro, e 

que bastava sinalizar ao educador que alguém da equipe iria ao lado de fora busca o 

chinelo. Eles se posicionaram dizendo não ter risco em pular muros, pois estavam 

acostumados a fazer isso para pegar cafifas e se proteger dos tiros durantes as operações 

policiais na favela. Ainda assim, justifiquei dizendo que eles estavam em um local onde 

não precisam se proteger daquela forma e por isso deveriam solicitar ajuda. Eles 

entenderam, agradeceram a não punição, uma vez que, o educador pediu que fosse dado 

a eles uma advertência por escrito.  

A forma de locomoção nos espaços favelados tem bastante relação com a gestão 

policial e criminal nesses territórios. Não que todos os moradores pulem os muros. 

Porém o ato de pular é uma situação real e corriqueira, como forma de achar proteção 

com maior agilidade em determinados locais da favela. Isso me remete a morte de um 



112 

 

artista global17. Que foi baleado pelas costas durante uma operação policial em uma 

favela, enquanto corria e pulava os muros para se proteger.  

Associado a isso, lembro-me da fala de um pai sobre a mudança de 

comportamento de um menino de 08 anos de idade. A criança estava agressiva na 

escola, no projeto e em casa. Perguntei se o pai conseguia identificar alguma situação 

que tivesse desencadeado essa nova postura de seu filho e ele relatou que a criança 

estava apresentando dificuldades para dormir depois de um episódio. Onde ao chegar do 

projeto, a criança precisou pular um cadáver que estava no caminho para chegar dentro 

de casa. Segundo o pai, a criança se recusou a pular por um longo tempo, conhecia o 

jovem morto, pois era seu vizinho. Embora não tivessem muita relação, costumava 

cumprimenta-lo. Esse havia sido morto por vários tiros durante uma operação policial. 

Com o cair da noite, a criança estava cansada e resolveu pular com a ajuda do pai. O 

corpo na favela demora a ser recolhido. Após isso, a criança voltou a urinar na cama por 

não querer ir ao banheiro a noite, com medo de encontrar esse corpo no trajeto do 

quarto ao banheiro, motivo também de constantes choros. Não sei qual a relação direta 

que essa situação tem com a alteração no comportamento, meu desejo aqui é salientar a 

diferença da mobilidade dos moradores na favela. Se essa situação ocorresse em outros 

espaços da cidade, provavelmente a area estaria isolada e o corpo seria recolhido com 

maior agilidade. Assim, o ato de pular o corpo para entrar em casa talvez não ocorresse.  

Outra questão peculiar as dinâmicas das favelas, diz respeito a rivalidade entre 

facções e sua representação entre as crianças e adolescentes. Eles também reproduzem 

isso no seu cotidiano. Há no projeto dois irmãos de 10 e 13 anos que residem em uma 

favela cujo  grupo que comanda a atuação do tráfico é diferente do grupo que domina na 

localidade em que o projeto social está situado, além de ser minoria nos outros espaços 

da cidade de Niterói. Pois bem, em maio de 2015, o adolescente, foi conduzido ao 

Serviço Social em virtude de um desentendimento com outro colega de 15 anos de 

idade, durante um jogo de futebol. Este por sua vez, explanou: “ se ficar de ‘caôzinho’, 

te pego lá fora, porque terceiro não tem vez, aqui não”. Após essa situação, esses dois 

irmãos se envolveram em mais outros três conflitos envolvendo agressão física e verbal, 

todas ocorridas durante a recreação. 

A rivalidade entre as facções ultrapassam os espaços da favela. A divisão dos 

grupos criminosos em facção é relativa ao poder de controle pelos territórios e dominio 

                                                           
17 http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/policia-conclui-que-tiro-que-matou-dg-do-esquenta-

foi-dado-por-pm.html 
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por seus moradores. Embora, os adolescentes não estivessem inseridos em atividades 

dos grupos criminosos em si, a sensação de pertencimento a determinado território 

controlado por determinada organização, os fazem reconhecer o poder que o grupo  tem 

sobre eles.  

Outra situação peculiar ocorreu com um adolescente de 14 anos diagnosticado 

com retardo mental. Tendo sido inserido na instituição, por conta da inclusão social. Em 

determinado momento, ele se apaixonou por uma menina de 13 anos. E ela, por sua vez, 

nada queria com ele. Ele resolveu se declarar a ela. Ela tentou se afastar, até o momento 

que ele disse assim: “ se você não namorar comigo, eu vou mandar os meninos lá do 

morro te matar, pra você ficar comigo.” 

Embora, haja certa incorência a intimidação no raciocínio dele, chamo atenção 

para a dominação exercida pelos meninos do morro. São eles que pensam e executam a 

ação que lhes são favoráveis e se tornam referências no local onde estão vinculados. 

Essas ações são exercicidas por causa do carisma  de seus lideres e a legitimidade que 

adquirem da população, embora suas ações sejam ilegitimas legalmente. Alguns 

“bandidos” alcançam certos “prestigios” por serem percebidos como benfeitores da 

população, ao garantirem certa “justiça social”. Por isso, há obediencia e 

reconhecimento da população. Por outro lado, essa dominação é imposta através da 

força, ora percebido como legitima, ora ilegítima, uma vez que, é uma imposição de um 

poder autoritário. É o que ocorre quando os moradores da favela percebem que houve 

excessos no implemento da força, que houve covardia, enfim. Porém, a forma de 

resistência nesses contextos é muito limitada, devido ao poder do grupo e 

consequentemente, do sentimento de medo dos moradores.   

 

3.2 – As ações do tráfico na favela: (i)legitimidade? 

 

A violência durante as atividades no projeto social é algo corriqueiro, motivo de 

diversas reuniões de equipe, bem como atendimentos e intervenções com as crianças, 

adolescentes e seus familiares.  Um membro da equipe no primeiro dia que iniciou suas 

atividades esbravejou: “nossa como eles são agressivos, até brincando”. O uso de 

palavras chulas, o contato físico violento e as ameaças ocorrem diariamente, seja por 

brincadeiras, seja por conflitos.  
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 Quando utilizamos as reuniões em grupo para discutir violência, os adolescentes 

falaram das diversas formas de sua existência: “física, verbal, xingamentos, ofensas, 

bullyng”. E fizeram as seguintes perguntas: 

 

A¹:Se eu falar que R. é ladrão, é uma violência verbal? 

A²:Não, é crime, difamação e calúnia. 

A¹: Eu provo, vou lá no morro que tu mora (risos de todos) 

 

 Violência e crime estão numa linha muito tênue, acima são dois adolescentes 

negros de 15 anos de idade, moradores de favelas distintas e amigos. E mesmo com essa 

proximidade, a construção do discurso tem uma especificidade, a delimitação de um 

espaço geográfico é capaz de embasar a condição de desviante ou não de uma pessoa. 

Sim, era uma brincadeira, eles falavam e riam ao mesmo tempo, mas suas falas 

carregavam diversos significados.  

 O esporte e a cultura, também tiveram uma importância quando eles debateram 

em relação à violência. Com cerca de 250 crianças e adolescentes matriculadas no 

projeto, 140 fazem oficina de esporte, cuja atividade mais trabalhada é o futebol. Para 

além do futebol em oficina, esse esporte também ocorre no horário da recreação em três 

espaços distintos, no campo, na quadra e no golzinho (que é onde eles jogam uma 

espécie de “racha”). Durante as falas no grupo, os adolescentes expuseram sobre o 

futebol como um parâmetro de violência não reconhecida, por ser legitimada, em casos 

de “agressão” dentro das regras do esporte.  Relatei uma situação que ocorreu no turno 

da manhã, envolvendo quatro meninos, com 11, 13 (dois deles), 14 anos de idade, que 

foram ao Serviço Social, sem encaminhamento de educador, para resolverem um 

“conflito” que ocorreu durante um jogo de futebol na quadra. Enquanto eu relatava o 

ocorrido, com os nomes dos envolvidos, sendo que um dos quatro adolescentes do 

grupo - era novo na instituição, com  um dia apenas – um dos adolescentes que ouvia  a 

narrativa falou: “o primeiro dia do moleque e já deu ruim (risos)”. Segundo eles, um 

começou a dar rasteira no outro e usar do tronco para agredir, porém, o menor deles saiu 

com a perna machucada. Eram dois contra dois. Em times rivais, porém amigos. Logo 

estavam defendendo um ao outro. Entretanto, no meio da minha narrativa, um 

adolescente do grupo interrompeu e disse:  

 

A¹: “Briga de futebol, não é violência, isso é esporte”. (menino, 14 

anos) 

A²: Mas, é esporte com violência. (menina, 14 anos) 
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A³: Violência nada, é só jogar o outro pro lado, dá um bandão e está 

tudo resolvido. 

 

 E então, a minha estagiária, perguntou sobre a mordida que Neymar (importante 

jogador de futebol brasileiro e ídolo da maioria dos jovens) levou. E os adolescentes 

prontamente apontaram que a mordida era violência, mas banda, empurrão e 

xingamentos, no futebol não era violência, “a mordida no Neymar foi violência, mas as 

outras brigas no futebol, não são não, isso é jogo”.   

 Com isso, ficam as reflexões, como briga e violência numa mesma frase não 

indicam o reconhecimento da violência em si. Segundo os adolescentes, se todos 

bateram no jogo, por vontade própria e não houver ameaça para depois do jogo, isso não 

era violência, era amizade no esporte.  Nalayne Pinto (2015) aponta em seu trabalho 

sobre conflito e violência no âmbito escolar, que o esporte é um meio utilizado pelos 

jovens para extravasar as situações de conflitos que não foram resolvidos em outros 

espaços, sobretudo, no futebol.  Que propicia aos meninos práticas violentas como 

resolução de conflitos. Durante o momento do debate, os adolescentes falavam, sorriam 

e gargalhavam, até que uma menina deu um  tapa no braço do menino que estava ao seu 

lado,  e o menino reivindicou, “viu tia isso aqui é violência”. O tapa também era uma 

brincadeira. 

 Onde se situa a violência, em um contexto de brincadeiras? Entre a naturalidade 

e o sorriso leve, as agressões são classificadas com base na relação que as crianças a 

adolescentes constroem sobre elas. A condição em que as ações são realizadas apontam 

o momento em que a violência se torna banal ou natural. 

 Utilizando as imbricações que o futebol trouxe para pensar a violência, utilizo-

me do tráfico para pensar a criminalidade e sua pretensa legitimidade, no caso 

brasileiro, haja vista que em vários lugares do mundo, o tráfico e a violência não estão 

necessariamente associados. Sob qual medida a organização do tráfico e seus 

parâmetros de atuação se aproximam e até mesmo se confunde com as demais formas 

de sociabilidade? Como se organiza o tráfico de drogas na favela na visão de crianças e 

adolescentes? 

Certa vez, um adolescente de 12 anos fez uma analogia a estrutura da instituição 

com o que ele entendia por hierarquia e poder. Um educador estava com roupa diferente 

do uniforme habitual da equipe, e uma criança disse:  

C¹: Ta de patrão hein. 

E: De patrão o que? Virei diretor! Risos 
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A¹: Ialá, qual foi...Aqui é tipo lá na boca, o padre X é o dono, a X é a 

gerente e os educadores são os de frente, tá ligado não!? 

 

O educador olhou pra mim e perguntou o que deveria fazer, com aparência de 

assustado e com a finalidade de repreender severamente sua exposição. Todavia, eu 

sorri e disse: há coerência na fala dele, ele entendeu o que é hierarquia. A presença 

ostensiva do tráfico de drogas na favela é tão natural que se torna um parâmetro para os 

atores que compõem o cenário. Entretanto, quem está do outro lado, sente certo 

estranhamento, o que leva a reprimir um pensamento tão claro e objetivo, como o do 

relato. Não há crime na fala, uns poderiam supor uma apologia ao crime ou as drogas, 

mas, o que se tem, é o pensamento de adolescente e sua liberdade de expressar o que lhe 

é habitual. 

A proximidade com que os jovens tratam a composição do tráfico legitimam em 

partes suas atividades. Durante uma das sessões da pesquisa em grupo, alguns 

adolescentes iniciaram uma conversa sobre o que um bandido pode fazer com alguém 

que “vacila”. Eles discorreram amplamente sobre as condutas: por exemplo, para uma 

pessoa morrer e ter o corpo descartado em local público ela deve ter feito as seguintes 

ações: “ter roubado na favela, ou ter comido mulher de bandido, ou ter estuprado, 

matado ou sumido com a carga (drogas)”. Começaram a dar exemplos, falaram sobre o 

caso de um “fogueteiro”18. Segundo os meninos, em uma favela próxima, um menino na 

função de fogueteiro soltou fogos na hora do gol do flamengo durante uma transmissão 

pela televisão da partida de futebol, em virtude do seu entusiasmo. Os meninos 

revelaram que “os caras (os traficantes) saíram tudo correndo e depois que souberam a 

verdade, pegou e matou o menino”.  

Perguntei se eles achavam isso justo. As respostas foram diversas. Um dos 

meninos ficou indignado, disse que ele estava no trabalho e se enganou. Só fez porque 

estava feliz. Outro disse que justamente por ele estar trabalhando deveria ter atenção no 

que faz.  Essas construções demonstram o caráter de atividade laborativa do tráfico pela 

juventude. Em alguns momentos os jovens descrevem a atividade como um ganho fácil, 

porém expressam também as dificuldades da ocupação, principalmente em relação ao 

perigo de morte iminente em que estão submetidos. Por outro lado, outros falam que 

qualquer pessoa vai morrer na vida, no entanto, o que eles de fato problematizam é o 

risco repentino de perder a vida de forma violenta. 

                                                           
18 A função é equiparada aos “aviãozinho” e “atividades”, no sentido, de avisar aos demais sobre a 

entrada na favela de um grupo de traficantes rivais ou da policia.  
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Em outro momento, relataram também sobre um espancamento a um jovem que 

estava assaltando perto do morro com uma réplica de pistola. Disseram que os “meninos 

da boca” o amarraram em um poste e bateram bastante para ficar de exemplo. 

Novamente, a violência é mobilizada em um contexto de castigo em detrimento de um 

crime julgado pelos responsáveis pelo comércio varejista de drogas local. 

E finalizaram com o caso do filho homossexual de um bandido. O jovem 

manteve relações sexuais com outro menino, mas falou ao pai que tinha sido estuprado. 

O pai, por sua vez, pegou o menino que “vitimizara” seu filho para matar, mas recebeu 

uma ligação da cadeia de seu superior, informando a opção sexual de seu filho. 

Poupando assim a vida do menino envolvido, porém permitiu uma agressão contra ele. 

O que resultou em graves lesões, o deixando em coma.  

Percebamos que o crime possui uma pedagogia própria. Com ações punitivas 

gradativas, através da advertência moral, espancamento, amputação de membros e 

morte. Assim, o tráfico limita as atividades de crianças, jovens e demais moradores. As 

variadas formas de agressão sejam com a mão, com a arma, com sandália Kenner, entre 

outras formas são recursos de instrumentalização moral da tortura como prática legitima 

de ação. Mas, nem por isso, essas ações produzem segurança ou tem legitimidade. Ao 

contrário, as falas dos meninos apontam para a ilegitimidade dessas ocorrências. Uma 

vez que, em diversos momentos eles apontam o excessivo uso da força e do poder do 

grupo armado na favela. 

Vargas (2012) discorre que o crime também governa a partir da tortura, de forma 

autoritária na gestão dos conflitos. A tortura não é aplicada apenas por agentes legais, 

pelo contrário, ela também se configura como um aparelho interventivo de outros 

grupos violentos, como o que assume a cena descrita.  

A tortura foi um instrumento que apareceu no capítulo anterior sobre a 

administração da segurança pública institucional. Não obstante aparece também na 

gestão do tráfico. As ações punitivas da família, do tráfico ou de policiais se equivalem, 

mas não alcançam uma dimensão final comum. Bandido e família se aproximam por 

manter uma relação de proximidade e convivência diária.  A polícia não. Ela ocupa um 

papel de invasão do território, e, por conseguinte, da rotina dos moradores da favela, 

procurando estabelecer a “ordem” em um local que não habita.  

 É nesse sentido surge o binômio risco-confiança atribuído ao grupo de 

criminosos local. Os jovens moradores de favela conseguem construir uma relação de 

confiança com os sujeitos responsáveis pelo tráfico, por diversos motivos além do 
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carisma apresentado por eles em determinadas situação. Um dos motivos é o grau de 

parentesco e vizinhança, que se tem com os demais moradores da favela. Outra questão 

é o lazer que proporcionam aos moradores locais com festas de comemoração ao dia das 

crianças, das mães e do trabalhador.  Também com os campeonatos de futebol e os 

famosos bailes funk. Alguns também oferecem alimentos aos moradores que mais 

necessitam e até mesmo imóveis na favela.  Contudo, ao ponto que se aproximam e 

favorecem a confiança, a limitam quando os expõem ao risco essas mesmas trajetórias. 

Ser parente de um bandido pode ser favorável ou destruidor dependendo do contexto da 

situação. Bailes funk, festa e os campeonatos podem terminar em tiroteio. Morar em 

casas cedidas pelo tráfico pode culminar na prisão dos moradores por acreditar que 

esses estão associados ao tráfico. Crianças e adolescente narram as ausências de pais, 

irmãos e primos que perderam a vida em virtude da vinculação com as atividades do 

comércio varejista de drogas. Sentem saudades, mas dificilmente costumam ponderar a 

causa da morte com a escolha pela atividade laborativa. Sabem o motivo, mas não 

justificam, apenas apresentam os fatos da morte. Porém, costumam utilizar a inserção de 

um parente no tráfico para conquistar demonstrar maior proteção em suas ações. 

Todavia, compreendem que não são todas as ações que poderão encontrar auxílio, uma 

vez que, são inadmissíveis certas atitudes nos territórios favelados.  

 

3.3 – A gestão de conflitos e o combate ao crime na favela 

 

 Os conflitos são uma forma de enfrentamento entre pessoas ou grupos 

antagônicos por determinada questão. Por ser um processo distinto de execução da 

força, é necessário que um terceiro administre a situação. Nem sempre a administração 

de conflitos se dá por vias institucionais, como as que recorrem aos meios formais de 

tratamento e encaminhamento de denúncias pelas instituições de segurança pública ou 

do Poder Judiciário. Na favela, por exemplo, o grupo armado local gere a maior parte de 

conflitos e crimes que envolvem os moradores e/ou o território dominado.  

 O castigo é um instrumento utilizado pelo grupo armado da favela. Não no 

sentido da prisão, com restrição do direito total de ir e vir. Por vezes, eles restringem 

determinados moradores a participar de alguns eventos ou de frequentar certos lugares. 

Mas, já viu casos em que eles proíbem as pessoas de saírem de casa também. Por 

exemplo, uma criança de 11 anos de idade, do projeto não pode frequentar as atividades 

e nem a escola por ter brigado com o filho do chefe do tráfico, que por sua vez, impediu 
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o menino de sair de casa por um mês. Em outra situação, uma criança de 11 anos nos 

relata a situação de sua irmã mais velha, 16 anos, que foi expulsa da favela onde residia 

por se relacionar com outro homem, enquanto o pai de sua filha estava preso. Segundo a 

menina, os meninos do tráfico disseram que se ela retornasse ao local, efetuariam 

disparos com arma de fogo com a finalidade de deixa-la paraplégica.  

Há, porém, as situações de liberdade parcial. Onde um adolescente que estava a 

jogar futebol em uma das ruas da favela, quando a bola quebrou o vidro do carro do 

chefe do tráfico. Ele ficou proibido de passar pelo local, em virtude do acidente. Até que 

sua mãe foi até o chefe sinalizar que era uma brincadeira de criança e que ali era o 

momento de lazer do filho e afirmou que o próprio chefe já brincara ali. Assim, ela 

conseguiu o “perdão” para o seu filho. Em alguns momentos, mesmo que poucos, as 

gestões de conflitos operadas pelas organizações criminosas se assemelham ao sistema 

de justiça formal. Como é o caso do consentimento do perdão, após o recurso da 

genitora.  

Todavia, o poder adquirido em virtude da vinculação criminosa não se esgota 

nos limites das favelas. Certa vez, um adolescente de 12 anos chegou a casa após as 

atividades no projeto com seu aparelho celular quebrado. Ele disse à mãe que era 

resultado de uma “banda” que levou de um menino mais velho, 15 anos, durante a 

recreação. A mãe por sua vez, fez contato com o esposo, pai dele, que estava preso, 

pedindo para ele resolver a situação, pois não era justo seu filho apanhar de alguém 

maior que ele. No dia seguinte, a mãe compareceu ao projeto muito nervosa, com a 

finalidade de identificar o menino que fez isso com o seu filho. Por isso, foi direcionada 

ao Serviço Social. Em companhia de seu filho e seus meios-irmãos, que estavam 

presente na hora do ocorrido, pedi que o adolescente relatasse a mãe na minha frente a 

sua versão dos fatos. Nesse momento, ele falou a mãe que inventou que levou uma 

banda com medo dela bater nele pelo descuido com o aparelho celular. E então disse 

que estava brincando com o outro adolescente com o celular no bolso e este caiu e 

ocasionou a quebra. Nesse sentido, todos foram dispensados. Contudo, a mãe 

identificou o outro adolescente e foi até ele. As crianças que contaram o que estava 

acontecendo no pátio e eu me direcionei ao local. Chegando lá, havia uma roda 

realizada por diversas crianças e adolescentes, com ela e o adolescente que havia 

“derrubado” o seu filho no centro. Ela dizia: 
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M: Tudo dois, menor? É o seguinte, fiquei sabendo que você derrubou meu 

filho e o pai dele não gostou de saber disso. Disse pra tu ficar ligado, porque 

é só atravessar o morro que ele chega na tua área. 

A: Eu não fiz nada de propósito, mas se quiser eu pago o conserto do celular, 

porque eu trabalho. 

M: A situação não é o celular, porque esse ‘nós’ consegue outro. A questão é 

que meu filho é menor que você. 

A: Valeu tia, tudo dois. 

 

Interrompi dispersando as crianças e adolescentes e enfatizando a mãe, que a 

situação já tinha sido resolvida na minha sala e caso ela não tenha ficado satisfeita com 

a resolução que voltasse a me procurar. Não aconteceu nada depois disso, porém ficam 

as reflexões. O poder do criminoso se perpetua. Mesmo preso, às providências seriam 

tomadas se fosse o caso. Ressalto também a forma como a mãe se expressou. Além das 

ameaças, ela fez questão de identificar a facção na qual fazia parte, mesmo que 

indiretamente, e o jovem respondeu consolidando o “pertencimento” a mesma facção. 

Dois pontos são importantes nessa conjuntura, primeiro à dominação do poder fora dos 

limites da favela, afirmando que não é o território que detém algum tipo de poder, mas 

as atividades nela exercida. E que a questão da violência não se encerra pelos 

envolvidos residirem em áreas sob comando da mesma facção, uma vez que esse 

conflito tem dimensão individual.  

No campo de pesquisa havia um caso emblemático de uma família com três 

adolescentes que fazem ou fizeram parte do projeto e que residem numa favela próxima. 

Um dos adolescentes de 14 anos praticou um furto na favela que residia para comprar 

maconha. O responsável pelo comércio varejista de drogas local, ao saber do ocorrido, 

usou de um martelo para ferir gravamente as mãos deste adolescente. O intuito era 

marcar o corpo para que isso ficasse de exemplo para o não cometimento dessa ilicitude 

no local. Isso remete a construção de estigma pelos gregos evidenciada por Goffman 

(2004). Onde estigma era a referência utilizada para os sinais nos corpos que 

demonstravam algo extraordinário ou ruim moralmente a pessoa que os detinha. Logo, a 

pessoa com esses sinais eram escravos, criminosos ou traidores e deveriam ser evitada 

em locais públicos. Com isso, podemos refletir que as marcas nos corpos na realidade 

atual como uma forma de punir os corpos, servindo de espetáculo para que o público 

venha a temer as ações de que detem o poder, em dado tempo e espaço.O irmão do 

adolescente, de 12 anos, por sua vez, não falou nada sobre o fato por um bom tempo. 

Este adolescente de 14 anos, foi morar em outra cidade sob cuidado de parentes, porém, 

a família permaneceu no mesmo local. Certa vez, o adolescente de 12 anos que 
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permanecia na instituição protagonizou um conflito enquanto jogava futebol. Agrediu 

um colega por trás, sem que isso fosse resposta a um lance do jogo. Por isso, foi 

conduzido a sala do Serviço Social. Não quis se sentar, não quis ouvir, não quis falar, 

apenas começou a tirar do lugar as coisas da sala, bem como chutar os móveis, a porta e 

tentar sair do local. Tentamos acalmá-lo, sem sucesso. Fizemos contato com a 

responsável que em quinze minutos chegou ao local. Ao vê-la, o jovem comecou a 

chorar, mas continuou com as atitudes, inclusive tentando agredir a mãe e a assistente 

social. Depois de muita conversa o adolescente se sentou, porém só dizia que queria sair 

do local e não voltar mais. Entretanto, entre uma fala e outra, ele diz: “serei bandido, 

não tenho que ficar aqui, vou matar muita gente”. As pessoas que conduziram o 

atendimento, fizeram a vinculação direta com o ocorrido tempos atras com o seu irmão.  

O desejo em se tornar bandido para matar, poderiam estar vinculado a injusta agressão 

que sofreu o seu irmão, e ele de certa forma queria vingar. Permanecer naquele espaço 

dificultava a sua ação, já que a mãe o acompanhava quando ele deixava a instituição. 

Ele nunca mais retornou as atividades do projeto. 

Como falei em vários momentos, as legislações não chegam a favela da forma 

como é aplicada em outros espaços da cidade. A normatividade do tráfico não é 

codificada, mas é tácita e empoderada em virtude das sanções atribuidas aos que não 

obedecem a ordem. Essas punições costumam ultrapassar inclusive a “Lei de Talião”, 

com a máxima do “olho por olho e dente por dente”. Afinal, não é sempre que o 

violador da regra da favela recebe o castigo em virtude de sua ação. Ás vezes o uso da 

força extrapola a ação empreendida.  

Pouco antes da realização do último grupo, uma mãe nos trouxe a nóticia de que 

um ex-educando teria sido assassinado durante o feriado. Ele não tinha envolvimento 

com o comércio varejista de drogas e namorava uma menina há três anos. Ele viu 

algumas fotos da menina em poses sensuais e semi nua no celular, e ela tinha enviado 

essas imagens a outros homens. Em contrapartida, ele gravou um video trasando com 

ela a força, como forma de dar o troco. Ela junto a seu irmão mais velho entregou o 

vídeo aos meninos da boca de fumo da favela em ela morava. Com isso, esses meninos  

foram até a casa do namorado dela, o retiraram a força de casa, o levaram para a favela 

deles, cortaram suas pernas, seu pênis e descarregaram uma arma nele, resultando em 

sua morte.  

Foi uma atrocidade. Nas falas das pessoas que vi reproduzir essas histórias, 

percebia em suas construções a ênfase do rito atroz que trazia a narrativa. Um grupo 



122 

 

armado de favela diferente, mas da mesma facção, o retirou de casa, o conduziu ao 

território deles e iniciou o ritual de tortura e mutilação. Segundo as falas 

(des)encontradas sobre este caso, os responsáveis pelo tráfico de moradia do menino 

tentou intervir, um pastor tentou intervir, os familiares tentaram. Enfim, houveram 

diversas tentativas de sustar a morte do jovem. Mas nada alcançou a moralidade do 

grupo executor que fizessem com que eles impedissem a execução. Não só o 

assassinaram, como ainda em vida amputaram seus membros inferiores e seu órgão 

genitor, que simbolicamente, consumou o crime sexual. 

Mas, pensando pelo lado da ação do jovem em forçar o ato sexual com sua então 

namorada, em tese ele deveria saber que pagaria pelo ato feito. Os estupros são os atos 

mais condenados entre os próprios bandidos. Isso é o que se percebe pelos relatos sobre 

estupradores que ao serem presos, que são estuprados por outros detentos e, por isso, 

devem ser separados em celas intituladas como “seguros” para que não corram risco de 

morte. A contrapartida pelo ato feito também é avaliada em outros trabalhos. É o que 

discorre  Diogo Lyra (2013) na construção do “sujeito-homem”, onde esta é a pessoa 

capaz de assumir a responsabilidade de seus atos e aguentar a carga que sobrevem a 

partir de suas escolhas.  

 

O sujeito-homem, assim concebido, é tanto aquele que se mantém fiel aos 

seus deveres quanto àquele que assume e suporta, sozinho, as consequências 

mais ou menos drásticas de sua falta. (LYRA, 2013, p.52) 

 

 

O autor avança com as construções, pensando os termos “vacilação” e 

“cobrança” a partir das falas expostas por adolescente em um dos seus trabalhos. 

Segundo ele, a: 

Vacilação é uma conduta reprovável e sobre ela pode incidir a punição que 

varia de coerções morais a fisicos... Para que a vacilação seja apontada é 

necessário um processo de apuração sobre a responsabilidade do envolvido... 

O vacilão conhece o certo e o errado, infringe a regra por vontade própria e, 

com isso, invoca seu fim derradeiro. (LYRA, 2013, p. 54-56) 

 

A cobrança, por sua vez, “é um ato punitivo de caráter coletivo e ritualístico” (p. 

55). A cobrança além de coletiva, é publica. A cobrança não é fruto de uma vingança 

particular. Vacilação e cobrança estão intimamente ligadas, traduz a causa e efeito de 

um ato.  

Isso me faz lembrar uma brincadeira constante que ocorre entre os meninos do 

projeto social, independente da idade. Ocorre da seguinte forma: quando um dos 

meninos “vacila”, comete um deslize qualquer, fala ou faz algo que não tem nada a ver, 
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um dos meninos que constatou o “vacilo” esbraveja: dois, dois! E aí todos os meninos 

que tiverem próximos vão até o vacilão e dão dois tapas de leve na cabeça do menino 

que vacilou. Este tem que aceitar sem revidar. Porém, se alguém ultrapassa os “limites” 

da força, a punição é convertida contra ele.  

Uma das pessoas que falou sobre a história, foi uma menina de 14 anos. Ela 

tinha contado a situação para estagiária do Serviço Social com muita raiva, afirmando 

que o menino era muito bom para passar por isso. Ela não sabia que o menino, até então 

com 23 anos, tinha sido do projeto social, quando adolescente. 

Os espaços de controle social não são exclusivos dos instrumentos estatais. 

Antecedem a eles, uma série de intituições que exercem esse poder. Família, igreja, 

escola, grupos juvenis, são alguns exemplos. A função pedagógica desses institutos, ao 

internalizar os valores morais corrobora com o controle social. O processo de 

sociabilidade em que o sujeito é circuscrito desde seu nascimento perpassa as diferentes 

formas de controle que temos na sociedade. O ato de impor regras com a finalidade de 

criar um ambiente de convivência seguro e gerar consequentemente uma adequação do 

comportamento na linguagem durkheimiana é fruto de um processo de socialização e 

uma forma de exercer o controle social para manter acesa a consciência coletiva. 

Todavia, não é sempre que os padrões culturais ou os valores sociais conseguem 

ser incutidos no sujeito. Por isso, outros institutos acabam conduzindo uma forma de 

repressão aliada a punição física. É o caso da atuação dos traficantes, por exemplo. É 

muito claro que, na favela, o direito à vida e à integridade física não é garantida pelos 

agentes estatais. No capítulo anterior vimos vários relatos que explicitam isto. Os 

integrantes da favela contam com um outro grupo de controle social, a população 

armada, que detem o poder e controla as ações ou exerce a punição nem sempre de 

maneira reconhecida como legítima por todos. 

Unimos as histórias e durante o grupo eu pedi pra menina contar a história para 

todos. Este caso foi amplamente divulgado pela adolescente aos seus pares e para a 

equipe. Logo, não se constituía em um segredo. Além dela, outras crianças falaram 

sobre a situação, inclusive primos no jovem assassinado. Todavia, eu não participei 

deste momento, por ser meu dia de folga e feriado e ponto facultativo posterior. O grupo 

aconteceu no segundo dia de retorno às atividades normais. Por isso, solicitei sua 

explanação, mas a sua reação no grupo surpreendeu, ela disse: 

 

A: Só falo na presença do meu advogado! 



124 

 

Risos de todos 

A²: X, vai ficar careca hein. X-9 morre cedo. 

A: Você conta e eu falo se é verdade. 

A³: É o bagulho lá da X (local do ocorrido), to sabendo conhecia ele. 

Moleque bom. 

 

É evidente que na função de pesquisadora e Assistente Social, a possível 

exposição do interlocutor, não se configura numa postura ética, algo que foi 

dimensionado no momento da exposição do fato. Contudo, além de não ter sido contado 

em forma de segredo a ninguém, após a exposição, os jovens falaram abertamente sobre 

o fato. Eu comecei narrando o ocorrido. Ninguém havia interrompido. Estavam todos 

atentos, até que a adolescente que pedi pra contar interveio: 

 

A: Isso não foi estupro, ela dá porque quer. E ela também não mostrou 

o vídeo pra ninguém não, só falou que ele tinha estuprado ela.  

Enquanto falava, revirava os olhos e demonstrava a raiva que sentia 

com o ocorrido. E então, eu perguntei a todos: 

Eu: O que vocês acham disso?  

Os adolescentes começaram a falar juntos: Ela que é a puta. Ta errada. 

Ela gostou! 

Eu: Quem cometeu o crime nessa história?  

 Os adolescentes começaram a falar juntos: Os dois! Ela! Ele!  

E então, um menino respondeu: A boca! (O silêncio foi geral e depois, 

começaram a afirmar a resposta dele) É mesmo, foi a boca. 

E então, a adolescente a que eu me referi inicialmente disse:  

A: Mas, safadeza não é crime, a safada foi ela. E eu acho que vai 

acontecer a mesma coisa com ela. Tomara, porque eu tô rezando pra 

isso.  

 

Além da ética construída pelas pessoas que residem na favela e convivem 

diariamente com o posicionamento do poder paralelo, este caso brutal é parte da 

produção da dinâmica da favela. Tem um ritmo diferenciado não por conta da 

“criminalidade”, mas é a forma de enfretamento que os traficantes acharam, para 

exercer seu poder de Estado coercitivo. Esse caso não foi veiculado pela mídia nem nas 

redes sociais. Mas, não deixou de ser amplamente divulgado na instituição, pois foi 

objeto de muitas narrativas orais. Em suma, o objetivo destas narrativas era fazer com 

que o caso que se conta se atualize na memória dos membros daquela comunidade. 

Segundo a tia do jovem assassinato, a família foi à delegacia, mas informaram que era 

melhor não investigar o crime, pois a familía dele poderia ser vítima desses bandidos, 

por conta do envolvimento policial. 

Portanto, qual seria a noção de justiça que opera nas ações dos grupos armados 

da favela? Vingança e justiçamento aparecem como sinônimos na perspectiva de 
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julgamento do tráfico. O processo de cobrança que ocorre no interior das relações 

violentas no espaço favelado não parte de um parâmetro de justiça estatal, mas da 

concepção de vingança e justiçamento moral. Os atos contrários a cultura do tráfico de 

drogas na favela, não reproduz a construção social do crime tampouco a inscrição do 

ordenamento juridico. Por ser um grupo considerado violento, a construção que eles têm 

de violência depende do ponto de vista de quem vai julgar a conduta. Nesse sentido, 

cobrar por esse ato não significa fazer justiça na forma jurídica da concepção, mas 

vingar o desrespeito cometido contra o regramento que o grupo instituiu. É como se 

fosse uma afronta a soberania do controle local exercida por eles. Afinal, a dinâmica na 

favela é organizada e gerida com base na atuação do grupo dominante local. Eles não só 

são os encarregados de julgar, mas também de executar suas próprias ordens. Isso, é o 

que vou discutir a seguir, a execução e operacionalização do grupo, principalmente, no 

que tange a segurnaça dos moradores locais. 

 

3.4 – A operacionalização da segurança pelo tráfico 
 

Durante uma visita domiciliar, realizada em março de 2016, dois adolescentes de 

13 anos de idade nos acompanharam (eu e a estagiária de Serviço Social) para que 

tivéssemos facilidade em encontrar as casas dos educandos da região. Antes, porém, dos 

adolescentes chegarem ao ponto de encontro, em um dos acessos a favela, percebemos 

uma movimentação diferente. Os moradores que passaram nos encaravam. Haviam 

poucas pessoas nas ruas e duas viaturas da polícia militar estavam circulando em alta 

velocidade e em cada viatura haviam quatro PMs com fuzis na mão, apontados para a 

rua. 

Avistamos os adolescentes descendo em um dos acessos e fomos até eles. Era 

um dia de sol bem quente, eles estavam suados e cansados. Comecamos a subir a ladeira 

principal da favela. Quando passamos cerca de 100 metros de distância, do início da 

elevação, os dois adolescentes pararam de subir. Eu falei, em tom de brincadeira: 

 

AS: A velha do grupo sou eu, e vocês que estão cansados. 

A¹: Cheguei da escola, agora! 

AS: Bora, gente!  

 

 Percebemos que eles continuavam parados no mesmo lugar e então, ouvimos o 

barulho de um rádio transmissor, bem próximo de onde estávamos, ainda na parte baixa 

do morro. Naquele momento, os adolescentes se olharam com os olhos arregalados, mas 
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não falaram nada, novamente brinquei e pedi para que continuassem a subir. Ao passar 

por essa curva, observamos que haviam três homens armados, conversando entre eles e 

com outras pessoas no rádio transmissor. No chão, várias embalagens de cocaína e 

maconha, inclusive uma de maconha tinha a imagem de bob marley e o valor, R$ 10,00. 

Ao passarmos por eles sentimos seus olhares. Porém,  dois meninos de moto passaram 

por nós em alta velocidade. E então o adolescente olhou para a outra e disse: 

 

A (menino): Estou com medo, X! 

Estagiária: Com medo, por quê? você não é nascido e criado aqui? 

A (menino): Sim, mas estou com medo. 

A(menina): Para de palhaçada e sobe logo! 

 

 Pedi para a estagiária não falar sobre o assunto, ou falar baixo e subir 

naturalmente. No caminho, há uma parte que não é mais possível que veículos 

automotores subam, eles disseram: 

 

A (menino): A garagem do morro todo é aqui! 

A(menina): Ta vendo esse buraco aqui, tia! (no chão). Foi o caveirão, 

que fez, tentando passar, não adiantou nada, ficou preso aqui, no meio 

do tiroteio, maior tempão.  

 

Pois bem, chegamos na primeira casa, cuja familia já tinha passado por histórico 

de assassinato do padrasto das educandas numa abordagem policial naquela mesma 

localidade. A casa era pequena, escura, de telha e parede com muitos furos, alguns 

resultados de perfuração por munição. A genitora nos recebeu e foi logo perguntando se 

não tinhamos encontrado sua filha no projeto, antes de chegar no local. Dissemos que 

não. Ela então disse: 

Genitora: Pedi pra ela falar com você que hoje vai ter operação aqui 

no morro. 

A19 : Ai mãe, dá maior vergonha de falar isso, da primeira vez ela não 

veio por isso,  agora de novo. 

AS: X, isso não é vergonha, estou aqui para conhecer e compreender a 

realidade que vocês vivem.  

G: Penso na segurança de vocês, porque quando tem operação, o 

helicoptero fica aqui, na minha janela, bem baixinho, atirando, por 

isso, essas marcas de bala aqui, ta vendo.  

 

 No geral, os traficantes costumam divulgar, quando sabem, a iminência de uma 

operação policial. A finalidade é proteger o morador. A construção da inocência por 

parte do grupo armado da favela é relacionada objetivamente com a não participação do 

                                                           
19Adolescente de 13 anos, também usuária dos serviços do projeto, que estava em casa naquele momento. 
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sujeito nas ações do tráfico. Esse sujeito é o morador inocente que não merece ser alvo 

da truculência policial e criminal.  

A realidade dos moradores da favela, embora seja algo rotineiro, não é natural a 

eles. Como naturalizar o que dói, o que assusta e tira o sono? Todavia, a organização do 

tráfico de drogas, não é sinônimo de crime o tempo todo, para os moradores. Além de 

promover momentos de lazer para os moradores, como torneio de futebol, bailes funk, 

festa de dia das crianças, entre outros, também assumem uma intervenção social, com 

doação de gás de cozinha, alimentos e algumas casas para moradia das famílias, como é 

o caso de uma criança de 09 anos do projeto, que durante a visita familiar, expressou o 

seguinte: 

AS:  a casa é própria, alugada ou cedida. 

G: Cedida. 

C: O tráfico emprestou pra gente morar, porque a nossa casa caiu na 

chuva. 

G: É, aqui era a casa de ‘indolação’ deles, mas eles deixaram a gente 

morar, porque a gente não tinha pra onde ir. Ai, a polícia entra aqui 

direto, achando que vai encontrar alguma coisa. 

 

 Neste caso, o genitor da criança também foi impedido pelo tráfico, de entrar na 

favela. Porque embora houvesse uma medida protetiva de urgência, em virtude das 

agressões sofridas pela genitora na frente das crianças, o genitor chegou a retornar a 

casa. Essa situação envolveu um novo momento de violência, onde o tráfico local foi 

solicitado pela propria genitora, para garantir  integridade física dela e das crianças.  

 Todas essas medidas são relativas à segurança dos moradores na favela. Cabe 

refletir sobre a tensão que incorre na legitimidade ou não das ações do tráfico no 

território dominado. Como não há um parâmetrodo que é permitido e do que não é, eles 

se baseiam em algumas tipificações do ordenamento jurídico para pensar os fatos em 

que eles são contra.Como vimos nos casos acima, no geral, os grupos criminosos não 

são a favor da violência contra mulher, dependendo de quem cometeu e quem sofreu a 

violência, contra o roubo ou o furto na favela, contra o estupro e outras infinidades de 

fatos sociais. Há de se convir que todos esses fatos são analágos a crimes previstos no 

Código Penal Brasileiro. Logo, o grupo armado que domina a favela, também trabalha 

na repressão dos crimes no interior da favela. A maior diferença está na resolução 

desses conflitos. A operacionalidade das punições diz respeito à forma e à intensidade 

de cada vacilação aliado ao processo de tomada do chefe do tráfico na favela.  
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 Outro ponto central na gestão do crime como governo, está na representatividade 

dos traficantes quanto à medida de avisar sobre a iminência de operações policiais 

violentas. Eles tem cuidado em impedir situações violentas durante o horário de entrada 

e saída escolar das crianças e adolescentes que residem na favela. Em contrapartida, o 

grupo armado do morro também tem um domínio sobre o comércio e escolas da 

imediação. Com o controle da força, eles ordenam o fechamento do comércio quando há 

morte violenta na favela, seja dos seus pares, seja dos inocentes.  

 Na perspectiva das crianças e adolescentes pesquisados, a legitimidade da 

atuação do tráfico no efetivo de segurança na favela não é homogênea. O 

funcionamento do tráfico também é distinto. As estratégias de manuntenção da “ordem” 

que eles vislumbram, compõem uma série de acessórios e redes que se articulam para 

empreender a mercadoria que eles dispõem. Entre organização, venda e consumo das 

mercadorias ilícitas estão situados intrinsecamente a proteção e a segurança dos 

produtos, do território, dos sujeitos que atuam no grupo e dos moradores do território. 

Para que isso ocorra eles utilizam os instrumentos que dão ingerência a essa defesa, no 

caso, as armas e o dinheiro.  

 

A organização do tráfico depende da articulação bélica da segurança de seus 

territórios para proteger seus homens, armas, drogas e dinheiro, das sempre 

possíveis invasões. O potencial do uso da força torna-se condição de 

existência do comércio de drogas; e a posse de armas assume um papel 

central na conformação das rotinas normais do tráfico. (GRILLO, 2013, p. 

90) 

 

 O armamento  protege os produtos e as pessoas, e o dinheiro é o elemento 

central de negociação para o funcionamento tranquilo, sem enfrentamento violento do 

comércio em execução. É o que Misse (2003), chama de “redes horizontais de proteção 

mútua”, neste caso especifico a utilização do dinheiro como “arrego” com a finalidade 

de garantir o funcionamento do comércio sem surpresas institucionais. Veja, o dinheiro 

não é para impedir a operação policial, mas para dar chance aos traficantes de um 

enfrentamento violento organizado.  

 

Cabe ao dono ou responsável do morro negociar o pagamento à polícia do 

suborno/extorsão – conhecido como arrego –, evitando assim que sejam 

realizadas incursões na favela, que, por sua vez, promovem a interrupção do 

fluxo normal das atividades do tráfico. Estas operações policiais resultam na 

apreensão de armas e drogas e na prisão, ferimento ou morte de bandidos, ou 

por vezes de moradores inocentes e mais raramente de policiais... Ainda 

assim, o tráfico, por vezes, possui informantes dentre os quadros da polícia, 

que avisam com antecedência sobre a ocorrência de operações, permitindo 
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que os bandidos se antecipem a estes eventos, escondendo armas, drogas e a 

si mesmos, como, por exemplo, dormindo em hotéis. (GRILLO, 2013, p. 91) 

 

 

Logo, a dinâmica da favela não é construída apenas pelos seus moradores e 

pelos traficantes locais. O  Poder Público também (re)cria, a condição de vida e 

liberdade da população favelada. É o que Gabriel Feltran trata como a produção do 

crime pelo governo. Pois, existe uma contiguidade funcional entre crime e governo, na 

gestão da ordem. “A relação entre ambos, portanto, só pode ser entendida como partilha 

– algo que divide absolutamente as partes e, ao mesmo tempo, as institui num todo 

comum” (FELTRAN, 2012, p. 235). E essa relação não é fruto da execução do 

ordenamento jurídico legal, suponho que seja o resultado social da contraordem legal. 

Um movimento que não deixa de ser um molde do controle social, mas não é exercido 

pelo aparelho normativo e sim por organizações que utilizam a força violenta para se 

manter e se reproduzir.   

Ressalto que as narrativas das crianças e adolescentes tenderam para as práticas 

policiais, principalmente durante os grupos. Não pela incidência maior ou menor de 

práticas cruéis de um grupo ou outro, mas pelo o estranhamento que os interlocutores 

têm em relação à função da polícia. Uma vez que, convivem diariamente com o grupo 

armado da favela, denotando maior familiaridade com essas práticas. Enquanto que, os 

grupos armados institucionais fazem ações pontuais nesses territórios. Motivando assim 

as percepções mais atentas das crianças e adolescentes. Isso significa dizer que uma 

prática não excluiu a outra, tampouco se equiparam. Na verdade, as práticas dos grupos 

armados, tanto o institucional quanto o criminoso, se aproximam e se diferem a partir 

do contexto em que estão instaurados, resguardando as limitações postas em cada 

organização.   
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CAPÍTULO IV: O(s) Direito(s) legítimo(s). 

 

 Entre as cenas, as falas e as reflexões que teci junto às crianças e adolescentes 

pobres e moradores de favela até o momento, um elemento percorreu a coerência desse 

trabalho: o poder. A influência exercida pelo poder, favorece o controle a determinados 

grupos com base na relação de dominação espacial e temporal.  

  Poder e governo não são sinônimos, são associações inerentes a construção da 

percepção de segurança aplicada a um território, que não condiz objetivamente com a 

gestão estatal do espaço geográfico. Governo e poder se traduz na capacidade de 

gerenciar algo ou alguém a partir de suas proposições de dominação a partir da força.   

 A força pode ser violenta ou jurídica-normativa. E tanto os órgãos estatais de 

segurança pública institucional, quanto os grupos armados criminosos e que também 

gerem a segurança possuem essas duas vertentes de controle social da força.  

O título deste capítulo propõe uma duplicidade de entendimento. O Direito 

legítimo, pode dá a conotação de que apenas o Direito construído por vias estatais e 

presente no Sistema de Justiça Brasileiro é o único que possui legitimidade. José 

Geraldo de Sousa Junior diz que “Admite-se, em geral, que o Direito se exprime através 

de um certo tipo de norma – a norma jurídica. Devemos, entretanto, salientar que esta é 

a embalagem: o Direito é o conteúdo.” (SOUSA JUNIOR, 1993, p. 51). Contudo, os 

direitos legítimos podem ser uma série de direitos atribuídos juridicamente ou não a 

uma determinada população. É sobre a legitimidade de obter algo que me permito 

pensar neste momento.  

O Direito é uma construção social. O seu conceito, porém, é incerto. Desse 

modo, se faz necessário pensar as suas formas na sociedade. Ideologicamente, o Direito 

está a serviço de algo, por isso, a ele é atribuído uma função regulatória e manipuladora. 

A característica de um fim em si mesmo, no sentido de que o direito só produz para ele 

próprio. O Direito foi gestado para ser funcional, no momento em que ele cria um 

direito, cria-se com ele uma responsabilidade, um dever, sancionador ou não. Por isso 

que ele se esvazia em suas próprias funções. O Direito é um fetiche social. No sentido 

que de que ele precisa ser desmistificado. Pois, conquistar um direito, não significa que 

ele será efetivado, tampouco que ele é positivo. Afinal, sob qual perspectiva o direito foi 

conquistado, e mais, em que medida ele faz parte da estratégia de 

governamentabilidade?  
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A noção de que o Direito é apenas o que o Estado determina, com suas leis é 

uma ideologia que o próprio Estado gerou para nos tornar mais dóceis a tudo 

o que  o poder em exercício pretenda exigir de nós (SOUSA JUNIOR, 1993, 

p.54) 

 

O Estado Democrático de Direito é uma forma de Estado que visa garantir as 

liberdades e as garantias fundamentais e sociais de toda população. Em virtude do 

princípio da dignidade humana. A construção do Direito, nessa conjuntura, apregoa o 

princípio da igualdade como um dos pilares para uma sociedade mais justa. Todavia, há 

um Direito fora do Estado. A lei estatal não é o único imperativo que existe. E é nessa 

perspectiva que me coloco a pensar a legitimidade do Direito e as construções dos 

direitos.  

 

4.1 – O direito achado na favela 

 

Como são construídas as regras?  Qual a consequência dessa construção para a 

sociedade? Quem cria a normatividade? Quem implementa? Para que serve? Para quem 

serve? As perguntas são diversas e as respostas precisam ser compreendidas no intento 

de sua dramaticidade. Antes, porém, farei um contraponto das formas de construção do 

Direito. 

Numa alusão a história de Pasárgada narrada por Boaventura de Sousa Santos, 

que pensa a favela como espaço territorial que precede uma autonomia relativa a 

ilegalidade coletiva no que tange a habitação. Venho refletir sobre a ilegalidade que 

condiciona o relacionamento da comunidade com o aparelho jurídico político do estado, 

no sentido de um direito não-oficial. E é nessa duplicidade jurídica que se encontra a 

população favelada.  Segundo o autor, existe uma condição de “pluralismo jurídico”, 

toda vez que no mesmo local vigoram mais de uma ordem, oficial ou não. 

Nesse sentido, faço um paralelo entre segurança pública e o direito não-oficial.  

A favela se traduz como um espaço de ilegalidade na venda de drogas e que de uma 

forma ou de outra se traduz numa conivência. A favela emergiu de um direito 

alternativo ao Direito estatal brasileiro.  

O pluralismo jurídico é uma realidade comum em todas as sociedades e é 

extremamente complexo. No que tange à criminalidade na favela, a normatividade se 

destaca por ser aplicada pelo Direito Oficial brasileiro e também pelo Direito não-

oficial. É o que o autor reproduz como fala dos moradores, quando diz que os tribunais 
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têm por obrigação observar os códigos e, pelo código, o morador de favela que já é 

intrinsecamente suspeito, não tem direito algum no código.  

Há de se reconhecer que o Direito que está nas legislações estatais não tem 

aplicabilidade eficiente e que, por isso, é necessário o reconhecimento de outras formas 

de direito, para além da previsibilidade dos códigos. É o que Boaventura traduz na fala 

de um de seus pesquisados de Pasárgada: “os tribunais têm que observar o código e pelo 

código nós não tínhamos nenhum direito”.  

A construção do Direito oficial se dá pelo poder estatal, porém, no decorrer deste 

trabalho observei a edificação do império de um direito não-oficial. É a chamada 

produção normativa local. É nesse contexto que percebo a pluralidade jurídica na favela. 

Coexistem as regras produzidas pelo grupo que domina o local e o regramento jurídico 

brasileiro, inclusive deliberam sobre o mesmo tema: segurança pública. A segurança 

implementada pelo tráfico visa proteger seus produtos, instrumentos, os homens que 

trabalham nisso e os moradores locais. A segurança institucional na favela visa coibir a 

venda dos produtos em detrimento da pseudo segurança da população fora dos muros 

invisíveis da favela.  

O “direito achado na rua” é uma metáfora criada por Roberto Lyra Filho ao ir 

além do legalismo e pensar o direito nos espaços públicos. Ele pensa a rua como um 

espaço onde se constrói a sociabilidade e conscientização do exercício da cidadania e da 

democracia. Em sua análise, os sujeitos são protagonistas que podem conquistar a 

emancipação através do direito que emerge da rua.  

Esse pensamento corrobora uma multiplicidade de inquietações que podem 

ajudar a pensar as perguntas iniciais desse texto. Uma delas é: para quem serve o(s) 

Direito(s)? As leis e os direitos previstos por elas não se aplicam a todos da mesma 

maneira, nunca! O Direito é limitado e a igualdade é um fetiche.  

Dentro desse parâmetro de igualdade, encontro também à categoria jurídica de 

“sujeitos de direitos”, onde colocam os sujeitos em situação de equidade e liberdade. 

Entretanto, esse caráter é artificial. Ser considerado um sujeito de direitos é parte de um 

sistema social que evidencia a abstraçãoo ser, e o sujeita a viver sua liberdade dentro 

dos moldes de enquadramento social. Afinal, qual a eficácia de manter toda uma 

população legitimada a possuir os diversos direitos, se não for a possibilidade de manter 

uma desigualdade na medida em que se igualam? Os direitos não traduzem uma 

igualdade, são apenas os maiores instrumentos da formatação do Direito no processo de 

interação social. 
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As regras definem situações e comportamentos sociais através de sua imposição. 

O crime, por exemplo, não existe na sociedade. Ele é constituído na lei, numa regra que 

define um comportamento ou uma ação como criminosa. Qualquer regramento oficial 

ou não-oficial, não é homogêneo. Os indivíduos não interiorizam as leis igualmente, 

elas não são universais no sentido de sua aceitação. Até porque a lei não é pensada para 

tornar as pessoas iguais, na verdade, ela quer apenas formular um padrão de 

convivência, dita normal, com vistas a configuração de indivíduos e fatos que vão 

contra o estipulado. 

Nesse diapasão, que evidencio a construção do desvio descrito em Becker 

(2008) e o estigma por Goffman (2004). O desvio é uma ação executada por uma pessoa 

que não aceita a regra imposta e a infringe.  Logo, a condição de desviante de um 

indivíduo está na leitura distinta das situações impostas, logo é um estado do indivíduo 

e não sua característica. Não existe um desviante em si mesmo, essa condição só é 

construída a partir do processo de interação com o outro. 

O desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, mas uma 

consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um “infrator”. O 

desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso; o 

comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal. 

(BECKER, 2008, p.22) 

 

Diferente do desvio, temos também o estigma. O estigma por sua vez, é a forma 

de categorizar as pessoas considerando o padrão de normalidade dos indivíduos. São 

atributos e identidades sociais que diferenciam um indivíduo de outro. Nesse contexto, 

um estigmatizado não é necessariamente um desviante. Mas, quem é desviante, no geral 

é estigmatizado.  

É com isso que proponho pensar o Direito e os direitos na lógica da sociedade. 

Com o processo de construção dos papéis estereotipados, é que pretendo trabalhar a 

dimensão da polícia e do bandido enquanto carreiras desviantes, mas que nem sempre 

são estigmatizadas, em virtude da sua vinculação com o Direito e o Poder.  

 

Diferença na capacidade de fazer regras e aplicá-las a outras pessoas são 

essencialmente diferenças de poder (seja legal ou extralegal). Aqueles grupos 

cuja posição social lhes dá armas e poder são capazes de impor suas regras. 

(BECKER, 2008, p.29-30) 

 

 

 Um caso que ilustra a praticidade desses elementos, diz respeito a dois 

adolescentes, de 17 e 15 anos, que chegaram ao projeto social pela porta dos fundos. 

São pardos, estavam sem camisa e descalços, suados e pedindo ajuda. GL, de 17 anos, 
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já tinha sido usuário dos serviços da instituição. Saiu aos 16 anos, como rege o estatuto 

da instituição. RL, de 15 anos, por sua vez, não conhecia a instituição até aquele 

momento, mas a gerente do projeto sim é neto de um antigo funcionário, já falecido, 

além de primo de um adolescente que estava no projeto. 

Pois bem, eles tinham fugido de uma incursão que a polícia militar acabara de 

fazer na favela, pularam grades, desceram cerca de 500 degraus da escada correndo. 

Dois meninos, numa mesma situação, mas com futuro distinto. Por isso, vamos 

nos ater neste momento a apenas um deles, o RL. 

Tivemos três encontros, nesse primeiro, aparentemente ele não estava sobre 

efeito de nenhuma substância psicoativa, não tinha nenhum material que desse indício 

de sua vinculação com o tráfico local. Apenas correu, pois, segundo ele, viu o GL 

correndo e ouviu as vozes dos policias militares. Decidiu acompanhá-lo para não ser 

“esculachado”. 

Deixamos entrar, oferecemos uma camisa, um chinelo e pedimos para sair pela 

porta da frente como se nada tivesse acontecido. Ele foi. Mas, ao chegar do lado de fora 

do portão, voltou correndo, queria avisar ao amigo GL que a polícia estava subindo de 

novo. Ele tremia, não queria subir. Falamos que ele não tinha nenhuma dívida, podia ir 

de cabeça erguida, estava com a carteira de identidade, vestido ‘adequadamente’ e se a 

polícia falasse algo, era para ele dizer que tinha ido à instituição buscar informações 

para ser inserido no projeto. Ele agradeceu, disse que amanhã voltava para devolver a 

roupa. A gerente disse que não era necessário. Dessa vez, ele foi embora. 

Dias depois, por volta de 11h da manhã, a gerente chegou à instituição com 

notícias de RL.  

- Encontrei o neto do funcionário X. Ele está ali na escada, (mesmo local que o 

encontramos na primeira situação). Disse que estava ‘roubando’ wifi do colégio, mas 

está com os olhos vermelhos aparentemente drogado. 

Eu não disse nada, apenas ouvi. Ela falou para todos que estavam na sala. 

Porém, uma hora depois, durante o horário de almoço, eu o avistei no mesmo local. Ele 

me viu e sorriu. Fui até ele, porém, uma porta de grade de ferro nos separava. Estava de 

bermuda, chinelo e o celular na mão. Ao chegar lá, ele sorriu e eu também, perguntei o 

que ele estava fazendo ali, ele respondeu: 

- Vim atualizar meu whatsapp, estou sem crédito, minha irmã vai 

colocar hoje. 

Eu: Ah ta! E LE e GL, tem visto.... 
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RL: Não, eles não estão aqui no morro e também não me misturo com 

eles não, tia! 

Eu: Ah ta. Tchau, vou almoçar. Cuidado aí! 

Virei às costas. Ele também. 

 

A gerente socioeducativa retornou do almoço. Disse ter conversado com ele 

novamente. Perguntou com quem morava, ele falou que morava com a irmã, ela 

perguntou se ele não estudava, ele disse que não. E então, ela lhe fez um convite, 

perguntou se queria fazer parte da instituição. Segundo ela, naquele momento, os olhos 

dele brilharam, e prontamente ele respondeu que sempre quis muito entrar. Então ela 

combinou dele vir amanhã para conversar com ela e comigo. 

Pois bem, pela manhã, ele não veio. A gerente logo disse que era sinal que ele 

não estava interessado, caso contrário, seria o primeiro a chegar. Entretanto, à tarde, por 

volta de 15h, lá estava ele, pelo mesmo portão dos fundos. As crianças o avistaram e ele 

pediu para nos chamar. Foram abrir o portão e o levaram para a sala da gerente, eu já 

estava lá. 

Sorridente ele chegou, a gerente falou: “pensei que não viria mais”. Ele sorriu e 

disse: “jamais, tia”. Pediu para ele sentar, sentou-se ao meu lado. E então, fomos as 

perguntas. Faço uma breve síntese do que foi conversado. 

RL tem 15 anos, não está estudando, pois não conseguiu pegar o histórico 

escolar na cidade que morava. Há pouco mais de seis meses o adolescente morava em 

Cachoeira de Macacu com seu pai biológico. Nunca morou com a mãe, pois ela é 

dependente de substâncias psicoativas e faz tratamento periódico em hospital 

psiquiátrico desde que ele nasceu. A gerente socioeducativa já conhecia a história. A 

mãe dele tinha sido usuária dos serviços da instituição, antes do menino nascer. Seu pai, 

por sua vez, foi morar em outra cidade quando constituiu nova união. Ele foi residir 

com ele, mas retornou porque apanhou de sua madrasta e seu pai se ausentou da 

situação. Por isso, hoje mora com a irmã, mas ela tem filho e marido e, como ele disse, 

ela não pode ficar dando muita atenção a ele. 

A gerente disse que ele poderia ingressar na instituição agora, mesmo sem estar 

matriculado, que nós iriamos tentar pegar o seu histórico escolar e, em 2016, vinculá-lo 

a uma instituição de ensino. Ele ficou aparentemente feliz, até a gerente dizer que lá ele 

deveria cumprir algumas regras, a começar pelo cabelo e unha, a unha do dedo mínimo 

de ambas as mãos dele era gigante e o cabelo era loiro, que a gerente chama de 

“amarelo”, ele falou: “ah que isso tia, minha unha, poxa”. Ela disse que ele só entraria 

assim, ele disse: “tá bom”.  
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Ela encerrou a conversa dizendo traga amanhã a sua irmã aqui com os 

documentos que vocês tem, para fazermos a matrícula. Ele sorriu agradeceu e eu fui 

com ele até a primeira porta. Ele pediu para abrir o portão dos fundos. Me recusei. Falei 

que agora só pelo portão da frente, como seus outros “colegas”. Ele sorriu e foi embora. 

Nunca mais voltou. 

Entretanto, cerca de uma semana depois, a gerente socioeducativa o encontrou 

na mesma escada. Dessa vez eles não se falaram, ele estava usando maconha e mexendo 

no celular. Segundo ela, ele não a viu. Ao chegar na minha sala, ela disse: se aquele 

menino RL vier fazer matricula, não faça hein, ele está lá fora usando maconha. Demos 

uma chance a ele e ele não quis aproveitar, não podemos nos arriscar e colocar ele aqui 

para ele vender drogas aos nossos meninos. Balancei a cabeça positivamente e me calei. 

Depois disso, nunca mais vimos esse adolescente, nem na escada. 

Becker (2008) discursa sobre o uso da maconha e o controle social que é 

estabelecido por meio do seu uso. Utilizar maconha é tido como uma conduta desviante, 

ainda na sociedade contemporânea, e por isso, o controle social tem a função de operar 

com a finalidade de manter o domínio do comportamento do sujeito desviante, 

exercendo a punição, além disso, a moralidade é um outro meio controle do uso da 

maconha. 

Certas concepções de cunho moral sobre a natureza do consumo de droga e 

os usuários influenciam, assim, o fumante de maconha. Se ele for incapaz de 

invalidar ou ignorar essas concepções, o uso não ocorrerá de maneira alguma; 

e o grau de uso parece estar relacionado com o grau em que as concepções 

deixam de ter influência, substituídas por racionalizações e justificativas 

correntes entre usuários. (BECKER, 2008, p. 87) 

 

RL foi considerado um desviante na concepção da gestora e estigmatizado por 

ela e pelas pessoas que comparam o seu discurso. Mas, ao ponto que ele estava 

desviante para ela, em um grupo onde todos usam substâncias ilícitas, a desviante seria 

a gestora, mas talvez ela não fosse estigmatizada, pois ela está localizada no padrão de 

normalidade da “maioria” dos indivíduos da sociedade. 

Outra categoria importante neste caso é a incriminação. O tráfico de drogas é 

uma ação tipificada como crime que tem sido central ao contexto vivenciado nas 

grandes cidades. A inserção dos jovens tem sido dissipada pela mídia como algo 

crescente e cruel, mas a crueldade não diz respeito a uma vida juvenil submetida a 

morte precoce e sim, ao processo de produção de vítimas por meio da violência 

cometida pelos jovens. Contudo, Misse esclarece que “ a maioria das crianças e 

adolescentes pobres, marginalizadas ou socialmente excluídas, não escolhe o caminho 
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do crime.” (2007, p.200). Além do contexto social e familiar, a juventude pobre 

brasileira convive com uma postura ideolgica dominante de incriminação, segundo 

Misse (2007): 

 

Existe um processo social que antecipa preventivamente o processo de 

incriminação. Antes que haja evento criminável (e, portanto, criminação), 

antes que haja ‘crime’, inicia-se preventivamente o processo de incriminação. 

Individuos tornam-se suspeitos habituais e, por extensão, ruas, favelas, 

bairros caem sob suspeita geral de serem ‘areas perigosas’.” (Ibidem, 2007 , 

p. 203) 

 

 

O processo de incriminação pode ocorrer em qualquer conjuntura dos dois 

grupos estudados. Isso é claro nas falas reproduzidas pelas crianças e adolescentes da 

pesquisa. Ao tempo que qualquer pessoa na favela pode ser identificada como um 

bandido pela polícia. A polícia também é identificada pela maioria dos pesquisados 

como bandido, tanto pela atuação corrupta dos agentes, quanto pela possibilidade de 

assassinar qualquer pessoa.  

 Durante as narrativas traduzidas e pensadas nos capítulos anteriores, foi possível 

apreender que as regras estão presentes nos dois grupos. Entretanto, são diferentes na 

medida em que se executam e que criam as normas. Mas, o poder em aplicá-las está no 

contexto do poder em que cada tipo detém a partir do local e do momento em que estão 

instaurados.  

 

4.2 – Aluga-se segurança  

 

Estar seguro ou se sentir seguro é um estado pessoal ou coletivo baseado no 

local, tempo e no grupo que externa o poder. Mas, de que segurança, estamos falando? 

As narrativas construídas ao longo desse trabalho corroboram para um pensamento que 

une a segurança e o binômio polícia-bandido a um contexto objetivo: as drogas. Na 

favela, as formas de segurança derivam dessa mercadoria. Pelo lado institucional, os 

orgãos da política de segurança pública chegam a favela para coibir a venda do produto, 

por outro lado, a segurança do tráfico chega na favela para proteger o produto. Na 

dualidade entre abolir e abrigar um produto no mesmo território, se encontram os 

moradores.  

Além de todas as dificuldades que os moradores da favela enfrentam, eles 

também precisam lidar com o dúbio poder de controle social. A estrutura da guerra se 
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divide basicamente em dois grupos. Na favela também. Polícia e bandido. Os moradores 

ficam como espectadores da cena e na expectativa de se tornarem vítimas. Para os 

demais, a favela se apresenta como um espaço de construção do medo. Os inimigos da 

vez. Numa guerra com dois lados, ambos lutam por sua legitimidade e poder dos 

moradores. É nesse sentido que muitos apontamentos das crianças e adolescentes se 

inscrevem.  

A tensão entre polícia e bandido permite uma sérire de aproximações e 

afastamentos que resultam numa aliança para manuntenção da “ordem”. Essa ordem 

também pode ser compreendida numa duplicidade. Ordem para a instituição policial na 

favela, me parece que é a garantia de apreenssões e prisões de materiais e pessoas. 

Enquanto que, ordem para os traficantes diz respeito ao andamento do comércio de 

drogas, sem as intercorrências violentas dos grupos rivais e da polícia 

A condição de maior diferença entre policiais e “bandidos” está na estrutura de 

seu trabalho. As pessoas que se tornam policiais percorrem um caminho burocrático de 

efetivação do pleito e da legitimidade que algumas de suas ações alcançam pelo vínculo 

institucional. Mas, essa burocracia também os aproxima, por exemplo, a iminência da 

morte para ambos os grupos é uma realidade construída a partir da criminalização do 

tráfico de drogas pelo ordenamento jurídico oficial.  

Por isso que pensar Direito e segurança, significa questionar sobre que Direito e 

que segurança estamos falando. A gestão das drogas pelo Direito é contemplada por um 

rol de leis oficiais que estigmatizam a imagem da pessoa que se associa as substâncias e 

aos orgãos designados para combater este “mal”.  Embora as drogas sejam os produtos 

de enfretamento concreto constante entre polícia e bandido, é nesse mesmo cenário que 

suas atuações se aproximam.  

Ambos os grupos são armados e em algumas medidas criminosos. Pensemos no 

dinheiro para associar a criminalidade dos grupos. O grupo armado do morro consegue 

dinheiro a partir da venda de substâncias ilegais. O grupo armado institucional, também 

pode conseguir o dinheiro das mesmas substâncias sem vende-las. Isso se dá através dos 

arregos, por exemplo.  Que é quando determinados policiais oferecem proteção e 

determinado tipos de autorizações, em troca de pagamento pecuniário por parte dos 

responsaveis pelo comércio varejista de drogas. São multiplas as proteções e 

“autorizações” oferecidas, que vão desde informações sobre possiveis operações no 

local e até interrupções da mesma por conta do pagamento, como também a permissão 
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para ocorrer os bailes funks na favela sem a intervenção violenta da polícia. Nesse 

contexto, os grupos se assemelham. 

Outro ponto está no poder delegado aos policiais e aos traficantes, 

principalmente por conta da violência que eles podem emitir, suas ações ficam bastante 

parecidas. A tortura e a atrocidade são categorias exercidas pelos dois grupos. E sob a 

mesma prerrogativa, que seria a desobediência normativa. As regras podem ser iguais 

ou diferentes, bem como sua aplicabilidade e sua sanção. Nas falas das crianças e 

adolescentes isso fica bem evidente, quando elas falam que os atores dos dois grupos 

batem em outras pessoas. A truculência dos atos coincidem. A diferença está nas 

pessoas que são destinadas a essa violência. Para o grupo do morro os individuos da 

favela sujeitos a essa ação, são os que vão contra a ordem que eles estipulam ou os 

grupos armados que confrontam seu poder de gerir o território em que estão situados. Já 

para o grupo institucional atribuem a execução da violência a qualquer pessoa da favela, 

mais evidente para pessoas em “atitudes suspeitas”, mas se eu tomar por base a pesquisa 

que Ramos e Musumeci realizaram, que diz que na favela todos são suspeitos na visão 

dos policiais,  de fato, a violência é aplicavel a todos. 

Mas, a centralidade da aproximação está no poder. Os dois grupos são poderosos 

e controlam não só os territórios segregados, mas também a relação das pessoas entre 

elas mesmas e entre as instituições. Nas reproduções das crianças e adolescentes 

pesquisados, percebi um movimento relacional com a segurança. Ora eles pedem 

segurança aos traficantes, ora aos policiais. Essas são as ambiguidades nas falas dos 

jovens sobre a relação que eles detem com policiais e bandidos. Não que eles não 

tenham ciência do que estão pedindo e muito menos saibam se essa ação oferece risco 

ou não. Solicitar ação a grupos diferentes ilustra a linha tênue entre uma atuação e outra.  

Mas também corrobora para uma prostração na medida que ocorrem os fatos. 

Requerer segurança pela polícia ou aos traficantes é saber que o requerente ficará 

vulnerável a um desses grupos em determinadas ocasiões. A segurança chega, mas as 

consequências também, independente do grupo solicitado. 

Por isso, aluga-se segurança. Não há um período certo para pedir segurança ao 

grupo do morro ou ao grupo da instituição. A agilidade e a necessidade faz o momento. 

Retornando ao pluralismo jurídico. Se no mesmo território, os moradores podem 

conviver com ordenamentos criados por categorias diferentes, as ações dos grupos 

também podem seguir pelo mesmo caminho, da coexistencia, a partir do  que lhe é 

conviniente aos moradores. Ora eles podem alugar a segurança policial, ora a 
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efetividade da segurança do grupo do morro. Utilizar a metafora do aluguel consiste 

justamente em atribuir sentido a aquisição do gozo de determinada coisa por um 

determinado tempo a partir de uma contraprestação. Logo, não se tem segurança, aluga-

se.  

E a gerência pela locação da segurança está no governo. É ele que permite que 

ambos os grupos convivam no mesmo espaço, e mesmo que as diferenças não se 

anulem, mas se reproduzam. São os enfrentamentos das duas formas de controle 

violento que permitem a administração do território de forma funcional um ao outro.  

Para além da funcionalidade entre os grupos, existe também a função econômica 

que a administração do tráfico na favela, onera os cofres públicos. Toda vez que um 

crime não chega ao sistema de justiça brasileiro, por atuação do grupo armado da favela, 

o trabalho estatal de ponderação das normas é limitado. Sem prisões e longos processos 

judiciais, o governo economiza, é o que Gabriel Feltran chama de “terceirização da 

segurança pública”. 

 

Observa-se que deste conflito entre políticas do crime e políticas estatais 

produz-se uma espécie de “terceirização” da segurança pública, na qual o 

governo segue sendo o ator central da tomada de decisões e o crime aquele 

que ordena territórios e grupos específicos nas periferias da cidade. (Grifos 

do autor, FELTRAN, 2012, p. 249) 

 

 Dois elementos financeiros na gestão da segurança: aluguel e terceirização. 

Formula-se uma pseudo precariedade do serviço quando, na verdade, temos o programa 

mais legítimo de segurança pública dos últimos tempos, alicerçado ao Direito. São esses 

elementos que legitimam e ampliam a violência e a sensação de medo e regularizam a 

guerra. Numa guerra, o sentido da vida se perde em meio às balas que traçam os 

territórios. Esses territórios, no Rio de Janeiro, ainda não estão vazios, mesmo com 

milhares de pessoas presas e assassinadas, as favelas acolhem milhares de pessoas no 

exercício do combate. A juventude foi o instrumento desse trabalho, então fica a 

pergunta: como os jovens conseguem se projetar no futuro, nesse cenário? 
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Apontamentos finais: a certeza do futuro incerto 

 

Todo menino é um rei, eu também já fui rei.  

Mas quá! Despertei! 

NELSON RUFINO E ZÉ LUIZ 

 

 Falar em segurança pública nas grandes cidades brasileiras, para uma grande 

parcela da juventude, significa falar de guerra, de dor, de medo, de desespero, de fim. 

Enquanto escrevo, vejo notícias, postagens e comentários sobre um crime realizado na 

frente de uma criança de sete anos de idade, onde a vítima foi sua mãe, esfaqueada em 

sua frente20.  

 Exercer o direito à juventude no contexto de uma cidade urbana violenta torna-

se, de fato, um verdadeiro desafio. O contexto em que as crianças e adolescentes pobres 

e moradores de favelas estão inseridos, neste tempo de espetáculo da barbárie e 

crueldade, não raro lhes oferece um percurso com bifurcações no caminho.  

 Espetáculo e barbárie desde a idade média tem coabitado. A pretensão da 

modernidade era com que estes não coabitassem e fossem criados meios mais humanos 

de infligir as penas e que as punições não tivessem mais a característica do espetáculo 

público. No entanto, vemos uma atualização do espetáculo das penas seja no ritual 

jurídico (crise no sistema penitenciário brasileiro em janeiro de 2017) seja nas formas 

de sociabilidade nas favelas. Mídia e a tecnologia das redes sociais têm sido utilizadas 

amplamente para potencializar a estrutura de uma sociedade que não produz sonhos e 

que imprime significado à violência e à coerção como cotidianos da vida da juventude.  

Um dia, uma menina de 13 anos virou para mim e disse: “Tia, quando eu crescer 

quero ser delegada”. Respondi positivamente e perguntei o motivo. Ela disse: “Eu amo 

ouvir o som dos tiros lá no morro e também odeio os bandidos”.  Percebam como este 

cenário é complexo. As frases dos jovens mobilizam a todo tempo a ambiguidade 

existente tanto no grupo armado institucional, quanto no grupo armado da favela. Ao 

longo do trabalho, encontrei muitas crianças e adolescentes com sonhos ausentes de 

projeção para o futuro, e também rotinas que evidenciavam a dicotomia da segurança e 

da violência. Ouso dizer, da segurança violenta. A juventude expressa nas suas 

avaliações toda a negatividade existente, tanto na atuação policial quanto na atuação dos 

bandidos. Com uma confiança baixa ou nula em um ou outro, eles seguem. 

                                                           
20 Reportagem disponível em:  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/07/video-mostra-filha-

desesperada-apos-mae-ser-esfaqueada-por-criminoso.html 
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Ao longo deste trabalho enfatizei a relação que as crianças e os adolescentes 

pobres e moradores de favelas apresentam quanto à atuação policial nos territórios em 

que se vinculam, seja na favela ou em outros espaços, como a escola e as áreas de lazer 

da cidade. Com a interlocução promovida com esses atores, alguns pontos se tornaram 

centrais ao debate. A segurança pública é percebida como sinônimo de violência e 

criminalidade, podendo ser executada pelo grupo armado institucional ou pelo grupo 

armado do comércio varejista de drogas na favela. A relação que a juventude tem com a 

polícia é ambígua, ao ponto que os repelem em virtude da forma de atuação dos 

policiais, mas também pode se aproximar dos mesmos quando identificam alguma 

situação de risco que pode ser resolvido ou melhor resolvida com a intervenção dos 

policiais, ou ainda, quando projetam na instituição policial uma possibilidade para o 

futuro com o intuito de diminuir a criminalidade.  

As formas de atuação policial, seja em abordagens ou operações, também são 

evidenciadas ao longo do trabalho.  Nelas estão misturados os sentimentos de medo e 

tristeza, tanto pelas possíveis mortes e violências físicas que podem incorrer nessas 

atuações, quanto pela humilhação expressa nessas movimentações da polícia com 

relação aos jovens, pretos e moradores de favelas.  

A violência e o poder são elementos presentes na atuação também do grupo 

armado da favela, responsável pelo comércio varejista de drogas. Em algumas situações 

o uso da força expressas em situações de crueldade e atrocidade aproximam a política 

de proteção e punição viabilizada por ambos os grupos. 

Também temos a evidência das formas de atuação dos integrantes do comércio 

varejista de drogas frente a diversas situações. A forma de proteção que eles oferecem 

aos moradores e vice-versa, durante uma operação policial, identifica o poder, a empatia 

e a coerção produzida por este grupo armado com relação aos jovens moradores. Por 

outro lado, mesmo que o carisma seja uma vertente legitimadora da atuação do grupo 

em determinados momentos, a repressão e a punição violenta também é. E os jovens 

identificam essas tensões e se posicionam a partir do caso concreto que lhe garanta 

maior segurança.  

 Entretanto, em meio a esse processo, estão as crianças, a quem é comumente 

atribuído o futuro da nação. Mas, como sonhar com um futuro se o presente é 

interrompido com cenas de violência? O que resta a eles, então? A certeza de um futuro 

incerto. 



143 

 

 No caso da adolescente atingida por tiro deixando a favela que reside para ir 

escola, me deparei depois de alguns dias com uma situação ainda pior. Quando a polícia 

promoveu a incursão naquela favela, tinha como objetivo encontrar o suspeito de 

sequestrar um idoso na cidade. Este suspeito era um jovem de 26 anos, que frequentou o 

projeto social entre os anos de 2002 e 2006. Era um menino proativo, inteligente, 

participativo e comunicativo, família presente na instituição. Ao deixar o projeto com 

16 anos, se envolveu com o crime. Mas, com 20 anos deixou o tráfico ao se tornar pai. 

Todavia, nos últimos meses retornou a ilicitude, e efetuou um assaltado logo após a 

primeira semana de vida da sua segunda filha. O assaltado deu origem ao 

desaparecimento do idoso. Essas informações foram dadas pelo primo do jovem, um 

adolescente de 13 anos que participava das atividades na instituição. O jovem foi 

encontrado morto no porta-malas de um carro, numa via pública da cidade, um dia 

depois da operação na favela, que deixou dois jovens mortos e a adolescente ferida. 

Horas depois de encontrarem o corpo do jovem suspeito pelo crime, acharam também o 

corpo do idoso em uma área de difícil acesso da cidade. Em contato com uma jovem de 

25 anos, num momento de lazer, ela afirmou que a ordem para matar o jovem veio 

direto da cadeia, pois não era de interesse do dono do morro expor a favela e perder 

soldados. “O dono do morro” em que a operação foi realizada e que estava preso, tem 

27 anos, e também participou das atividades no projeto social, durante os anos de 1998 

a 2006. Ele era um menino calmo, tímido e participativo nas atividades propostas.  

 Obter essas informações significa entender que os dois jovens se conheciam e 

foram amigos quando crianças. Eu presenciei essa amizade. Mas, também significa 

lembrar que os dois tinham algumas coisas em comum: ambos moravam em favelas, 

eram repetentes na escola e não conseguiram ser inseridos no mercado de trabalho 

formal pela instituição, justamente pela baixa escolaridade.  

O ato de afastar o jovem da escola por envolvimento com a criminalidade, acaba 

por reproduzir a violência e aumentar a criminalidade. Pensar o desenvolvimento 

escolar e o processo de aprendizagem da criança não é culpabilizar apenas a instituição 

escolar ou outras instituições como a família pelo “fracasso” da juventude. Mas, é 

pensar o contexto de produção e naturalização do fracasso nessa sociedade.  

 

O retraimento seria uma estratégia dos alunos malsucedidos, os quais 

percebem que apesar do seu esforço não conseguem obter resultados 

positivos. Estes se retiram do jogo, já que não podem ganhar. A violência que 

se manifesta contra a escola também pode ser entendida nessa lógica de 

fracassos constantes dos alunos e da tentativa de preservação de sua 
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dignidade. Entretanto, o autor salienta que esse protesto não é “consciente e 

organizado”, estando mais próximo de um tumulto do que uma reivindicação 

— resultado de um desejo frustrado de assimilação escolar. (RUOTTI, 2010, 

p. 351) 

 

 

Em fevereiro de 2016, com o início do ano letivo, um jovem de 16 anos de 

idade, me procurou. Em virtude da idade, deveria deixar a instituição, mas a 

coordenadora tinha lhe feito uma proposta para voluntariado, desde que ele estivesse 

matriculado e frequentando a escola. Aos 16 anos de idade, o jovem cursara o 6º ano 

(antiga 5º série), após o quinto ano de repetência.  

Ao se sentar à minha frente, me olhou nos olhos e disse que precisava falar um 

assunto muito sério comigo. Parei o que estava fazendo e fiquei a ouví-lo. “É sobre a 

escola, eu repeti de série de novo, estou no 6º ano e fui expulso da escola. E você sabe 

também que tenho que trazer a declaração até sexta-feira. Minha mãe foi no colégio X, 

mas tá ligada que, sinceramente, se eu for pra lá eu vou me perder. Vou matar aula, ficar 

no xxx (local público de lazer da cidade, onde os jovens costumam frequentar com 

assiduidade) e sabe que lá tem drogas né. Eu fiquei pensando sobre o supletivo, que me 

falou. Mas não sei onde tem e várias diretoras já falaram pra mim que é difícil me 

colocar de manhã por causa da minha idade, só consegui uma vaga lá no colégio perto 

do morro X, porque a diretora fecha comigo. “Me ajuda aí, o que eu faço”?”. 

Nesse sentido, Machado da Silva (2004) favorece um diálogo quando percebe 

que a forma de conduzir a vida dos jovens que residem na favela se diferencia dos 

demais moradores. Como no caso acima, onde o jovem aponta suas dificuldades. 

 

A interferência das simbologias é mais significativa nas rotinas que 

caracterizam o estilo de vida dos jovens, que precisam estar mais atentos e 

submissos a elas do que o restante dos moradores. Compreensivelmente, os 

jovens sentem medo difuso e se auto-impõem restrições pela expectativa de 

punição potencial. (MACHADO DA SILVA, 2004, p.23 

 

 

 Precisei interromper a conversa, pois precisava participar de uma reunião, mas 

deixei claro que iria pensar no que fazer. Conversei com a coordenação, que disse ser 

contra o ensino escolar por meio do supletivo, porque o aluno não aprende o conteúdo. 

Respondi que ele já tinha repetido cinco vezes na modalidade normal e que 

precisávamos ser funcionais. Ele precisa ter escolaridade para ser inserido no mercado 

de trabalho formal, caso o contrário, nós iríamos perder ele. Num momento de profundo 
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silêncio, ela concordou e passou o caso à pedagoga para que pudesse encontrar uma 

escola nesses moldes. 

A repressão que ocorre no ambiente escolar aliado ao controle social que a 

escola exerce tem um importante papel na vida da juventude. As sanções aplicadas 

pelos docentes e direção das escolas podem possibilitar a inserção do jovem na 

criminalidade. Isso quando eles tem acesso a escola. Se antes era o estudo que poderia 

promover o acesso a condições de vida melhores e mais dignas. Quando o jovem é 

expulso, sua perspectiva de vida e crescimento é reduzida, e uma das saídas são os 

trabalhos informais e mal remunerados além do trabalho remunerado controlado pelos 

traficantes.  

Os limites econômicos e sociais já inviabilizam os jovens a diversos espaços, 

mas, como podemos perceber aqui, até o espaço e a cultura nativa de crianças e 

adolescente pobres, precisam se tornar estranhas a eles mesmos, para que possam ser 

vistos como cidadãos comuns.  Neste contexto, pobreza e estigma se mostram como 

adjetivos aos jovens negros e moradores de favelas.  

   

O que se quer é ser feliz e felicidade é ser tratado com respeito, é ter direito 

de ir e vir, de se divertir, de ser reconhecido, de ter segurança e paz. O porquê 

desses desejos de felicidade tão básicos para uma sociedade democrática 

serem considerados tão ameaçadores é uma questão para refletirmos. Talvez 

essa sociedade não seja tão democrática assim. (FACINA, 2010) 

 

Em maio de 2016, “entregamos” um jovem para o tráfico. Ele era um menino de 

14 anos, que tinha pouco mais de cinco meses na instituição. Com muitas faltas e 

indícios fisícos de uso de drogas. Parte da equipe começou a criminalizar o menino 

durante as reuniões. Eu permaneci contactando a família insistentemente.  

O pai, por telefone, foi claro dizendo que não quer o filho. Que ele é grande e 

que não entraria num confronto com ele, porque numa situação dessas, era capaz do 

filho pegar uma arma e lhe tirar a vida. A mãe insistia em não nos atender. Porém, 

encontrei por acaso os dois na rua e pedi para que fossem ao projeto social.  

O menino retornou às atividades. A mãe não apareceu. No entanto, no mesmo 

dia o adolescente protagonizou um conflito envolvendo um colega e um educador. Após 

desobedecer as ordens no refeitório, ele pegou o lanche da mão de um colega, ao invés 

de pegar no local apropriado. O educador tentou fazer uma intervenção, mas o jovem 

não obedeceu. O colega que havia ficado sem o lanche, tentou defender o educador, 

gerando uma discussão que resultou numa agressão entre os dois adolescentes. Diante 
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dos fatos, ambos foram direcionados para o Serviço Social, em companhia da gerente. 

Ouvimos as partes, que mantiveram o mesmo discurso, sendo assim, liberamos o outro 

adolescente e permanecemos com o que deu origem ao conflitopara outras intervenções.  

Perguntamos a ele o motivo da mudança de comportamento. O adolescente era 

um menino carinhoso, obediente, inteligente e prestativo. Com a pergunta, ele resolve 

abrir o coração. No período longe da instituição, o jovem acabou se envolvendo com a 

criminalidade. Durante a conversa, ele deixa claro que fez uso de “maconha, loló e 

balinha”, além do cigarro e bebida alcoólica, assim como praticou alguns furtos e 

roubos em um importante espaço de lazer da cidade. Fala também sobre o prazer em 

segurar uma arma e em estar com os meninos do tráfico. Diz que faz isso tudo porque 

seus genitores não sabem falar com ele. Que seu pai, que o criou por cerca de 06 anos, o 

jogou na casa de sua mãe há meses atrás. Que durante o tempo de permanência com ele, 

apanhou muito, que o pai também fazia uso de substâncias psicoativas, que o levava 

para outros locais com grande influência do tráfico de drogas e armas.  Que o pai fazia o 

uso das drogas na frente dele. Se recorda também que o pai batia muito na mãe.  

Quanto à mãe, falou que ela é muito grossa com ele. Que acha que ela faz uso de 

drogas também. Que o atual companheiro dela está preso por tráfico de drogas, pois ele 

era o dono do morro, mas que ele gosta muito dele, porque ele conversa muito para o 

adolescente para não “entrar nessa vida”. Aponta também que a mãe vai muito a cadeia 

visitar ele e o tio que, segundo o educando, foi fazer um assaltado e acabou levando a 

culpa por um homicídio. Diz também que já percebeu que está construindo a mesma 

história que o tio. 

A conversa foi extensa. No final, a gerente lhe deu a notícia que ele não mais 

poderia frequentar as atividades no projeto social. Ele chorou. Mas, agradeceu o carinho 

da equipe. Disse que não deve encontrar em nenhum lugar o amor que encontrou lá. 

Falou que ficava aliviado quando conversava conosco. E que, inclusive, gostaria que a 

gerente fosse sua mãe, porque precisava de alguém 24 horas por dia perto, para 

conseguir resistir e largar “essa vida”. Diz também que “quer ir para o céu e não fazer 

mais nada de errado”. E termina dizendo que ele realmente não pode ficar no projeto, 

porque ele não é um exemplo bom para as crianças. Nos abraçou e partiu. Nunca mais 

voltou.  

A perspectiva da vida com a tragédia dos sonhos. A violência e a criminalidade 

têm interrompido o caminho de muitos jovens, não só pela apreensão e morte, mas com 

as profecias auto cumpridas. A seletividade punitiva e a suspeição criminal vêm 
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incriminando a juventude pobre brasileira.  Ninguém nasce bandido, se torna.  O 

contorno do processo de sociabilidade que idealiza o trabalho como elemento central na 

organização da vida social corrobora para uma ascensão pessoal. Como o trabalho 

formal não está disponível a todos, a criminalidade é uma forma de ascensão e obtenção 

do poder. E é o poder que gerencia a vida social.  

Deixo, portanto a reflexão: se viver é um desafio, a felicidade é utopia. As 

histórias de vida das crianças e adolescentes pobres e moradoras de favela, carregam um 

complemento diferenciado. As abordagens policiais aos jovens pobres aparecem como 

espetáculos inerentes a atual gestão da política de segurança pública, que precisa 

reafirmar a todo o momento o seu motivo de existência. Punição brutal dos corpos, 

exposição moral com plateia e o ritual punitivo precisa ser aterrorizante e dirigido aos 

pobres, com a máxima arbitrariedade seletiva. A guerra às drogas continua a ser o 

elemento principal de intervenções policiais a jovens negros, pobres e moradores de 

favela, onde qualquer sujeito com essas características ganham o posto de traficante e 

por sua vez, dá legitimidade a polícia de conduzir qualquer atuação violenta e até 

mesmo criminal.  
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O Som da Liberdade21 

 

H.G.B.A, 15 anos 

 

É mais um negro crescendo e mais uns cinco morrendo 

É isso que no Brasil está acontecendo 

 

Mas assim eu tento mudar a realidade 

De pouco em pouco mudando a nossa cidade 

 

E agora eu te mostro 

O que é rap de verdade 

E sigo na humildade 

 

Vem comigo e muda esse é o som da liberdade 

Porque o negro merece seu lugar na sociedade (x2) 

 

Chega mais e deixa eu te explicar 

Porque a sociedade quer nos calar 

Porque eu não fico de vadiagem 

Entretanto, tem policial que fica de pilantragem 

 

E eu to cansado disso 

E eles pensam que isso me engana 

Porque é ruim demais ver alguém de preto te seguindo quando você entra na 

“Americanas” 

 

É algo completamente horrível e você acha que está tudo bem  

Mas é repugnante quando te tratam como um ninguém 

 

Vem comigo e muda esse é o som da liberdade 

Porque o negro merece seu lugar na sociedade (x2) 

 

Acaba o beat e eu falo 

Essa é para todos os negros que morreram  

E eu falo que foi sofrido 

Mas não é porque eu sou negro que quer dizer que eu sou bandido 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Música construída por um adolescente negro, morador de favela, 15 anos de idade. Após os grupos de 

adolescentes realizados durante a pesquisa. Ele apresentou o rap a todos as crianças e adolescentes do 

projeto social em uma festividade de celebração ao dia da Consciência Negra (novembro de 2016), junto 

a outros oito adolescentes que encenavam a letra escrita por ele.  
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